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12.30 Velkomst ved dekan Johnny Laursen.  
 
12.35 – 12.50: Regnskab 2015 og præsentation af ØR1 2016 
Regnskab 2015 med dekanbemærkninger var fremsendt forud for mødet  
Bilag vedrørende ØR1 blev uddelt på mødet. 
 
Mathias Madsen redegjorde for bagrunden for, hvordan ØR1 ser ud. Der er samlet set 
tale om, at Arts regner med et overskud på 4 mio. kr. Både indtægter og udgifter fal-
der markant, hvilket skyldes, at RSE ikke længere er en del af Arts. Ses bort fra dette 
er der tale om en stigning i indtægter – alt overvejende uddannelsesindtægter. Disse 
er delvist modsvaret af udgifter på de enkelte institu tter, som har karakter af en-
gangsudgifter, f.eks. til nedbringelse af overskydende timer hos fast VIP. Dekanen 
fortalte endvidere, at det med ØR1 ser ud til, at Arts har et generelt løft af indtægtsn i-
veaet på ca. 12-14 mio.  
 
Regnskab 2015 viste således et overskud på 14 mio. kr., som er overført til 2016. De-
kanen sagde, at det kan være vigtigt at have denne opsparing bl.a. for at imødegå evt. 
uventede effekter af fremdriftsreformen, men at han håbede at anvende opsparingen 
til tilpasningen til det fremtidige indtægtstab pga. dimensionering m.v. . Der blev 
spurgt til, om man løbende kan følge, hvordan fremdriftsopgaven løses. Der arbejdes 
med det, men der er problemer med at afstemme AU’s tal med de tal, som ministeriet 
bruger. Prodekanen forklarede, at man højest kan gå i ”0” dvs. undgå at få en bøde, 
man kan ikke få flere indtægter. Dog kan en hurtigere færdiggørelse medføre, at Arts 
får en større andel af færdiggørelsesbonus. Dekanen oplyste, at man havde budgette-
ret med en forventet fremdriftsbøde, og at disse midler ville blive frigjort ved fuld 
målopfyldelse. 
 

Møde den: Onsdag den 4.maj kl.  12.30-14.30 
Sted: Lokale 136, bygning 5620, PMV48 og Emdrup D118 (videolink) 
Emne:  Regnskab 2016, ØR1 
 
Medlemmer af Akademisk Råd:  Merete Wiberg (formand),  Dekan Johnny Laursen 
(formand for FSU) , Martin Friis Andersen , Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Stefan 
Iversen, Hanne Knudsen, Dorthe Jørgensen, Joachim Sloth Larsen, Mark Sedgwick, Daniel 
Anthony Slater, Søren Sandager Sørensen, Jens Thestrup Toft,  Rikke Toft Nørgaard 
 
Observatører : Katrine Solvang Larsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Lise Skanting  
 
Medlemmer af FSU:  Per Stounbjerg, Bjarke Paarup, Ole Jensen Per Dahl (næstformand), 
Ivy Kirkelund,  Charlotte Palludan, 
 
Afbud : Eva Gulløv, Arne Kjær, Rikke Bjørn Jensen, Niels Nørkjær Johannsen, 
 Anne Møldrup Overballe, Marie Vejrup Nielsen , Mette Greve, Else Thousig, 
 Claus Holm, Christina Lysbjerg Mogensen 
 
 
Gæster:  Teamleder økonomi Mathias Madsen, forretningscontroller Heine Esbersen,  
Knud Holt Nielsen, ACA, prodekan Niels Lehman, rådgiver Aske Dahl Sløk  
 og chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (sekretær for Akademisk Råd, referent) 
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12.50 – 13.10 Dekanen fremlægger status for Arts’ langsigtede økonomi.  
 
Bilag fra bestyrelsesmødet den 26. april 2016 var udsendt forud for mødet . 
 
Dekanen indledte med at orientere om baggrunden for bilagets form.  Beskrivelsen af 
Arts er således udformet med henblik på i en enkel form at belyse Arts’ opgaver og 
funktioner i forhold til samfundet. 
 
 
13.10 – 13.30: Drøftelse af udfordringer i Arts’ langsigtede økonomi    
Dekanen oplyste, at der er tale om en stor udfordring , når USM midlerne stopper i 
2022, såfremt der ikke er andre midler eller større indtægter. Vi kender budgetover-
slagsårene frem til 2019 -2020 – derfra er der imidlertid tale om en fremskrivning . 
Dekanen bemærkede, at forventningerne forudsatte besparelser og budgetforbedrin-
ger, bl.a. i forlængelse af uddannelseseftersynet. Et centralt element i fakultetets 
planlægning var en gradvis tilpasning af bemandingen til de fremtidige undervi s-
ningsbehov i takt med personaleomsætningen. Såfremt de forudsatte besparelser og 
budgetforbedringer  ikke blev udmøntet, kunne det dog være nødvendigt at se dels på 
hastigheden af nyansættelser og dels driftsomkostninger generelt.  Dekanen tog desu-
den forbehold for ubekendte faktorer såsom den fremtidige ordning for uddannelse s-
finansieringen  m.v. 
Dekanen bemærkede, at Arts’ udgangsposition var karakteriseret af, at fakultetet i de 
forudgående år i høj grad havde udvist rettidig omhu , og af en stor indsats fra medar-
bejderne indenfor uddannelses- og forskningsaktiviteterne . 
Den langsigtede plan for bemanding betyder, at en ikke ubetydelig del af de stillinger, 
der årligt frigøres ved den almindelige fratrædelse af medarbejdere (der er ca. 8 % pr. 
år) kan besættes. Frem til 2024 vil det minimum betyde en samlet reduktion af med-
arbejderstaben med 12-13 %. Dekanen understregede, at fremtidige stillingsbesætte l-
ser måtte rumme en betydelig ”strategisk”  dimension , og at denne overvejelse måtte 
indgå i den samlede bemandingsplan, som institutterne laver hvert år. 
 
Der blev spurgt til , hvad der ligger til grund for de tal, som vi har budgetteret med 
som effekter af fremdriftsreform og dimensionering.  
 
Mathias Madsen svarede, at Arts’ bruttoindtægtsnedgang estimeret til  136 mio. kr. 
(se tabellen side 3 i bestyrelsesnotatet) i perioden 2015 til 2024 er udregnet ud fra 
følgende forudsætninger:  

• Omprioriteringsbidraget udgør 37 mio. kr. af de 136 mio. kr. og er udregnet 
ud fra en antagelse om, at finanslovsindtægterne (basismidler friholdt) årligt 
reduceres med 2 % i perioden 2016-2020.  

• Fremdriftsbøden udgør 19 mio. kr. af de 136 mio. kr. og er estimeret ud fra en 
forudsætning om, at AU lever 75 % op til ministeriets reduktionskrav. Der er 
tale om et usikkert estimat afhængigt af de studerendes adfærd.  

• Dimensionering en udgør 80 mio. kr. af de 136 mio. kr. Visse positive effekter 
betyder, at nettoindtægtsnedgangen er 13 mio. kr. lavere end bruttoindtægts-
nedgangen på 136 mio. kr. (fremgår også af tabellen på side 3 i bestyrelsesno-
tatet).  

 
   Der blev spurgt ind til , hvad der spares i administration  i perioden 2015-2024.   

Det fremgår af tabellen på side 3 i bestyrelsesnotatet, at det kan opgøres til 31 
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mio. kr.  
Herefter var der ikke flere spørgsmål. 
 
Mødet sluttede kl. 14.45 
 

Referent: Lone Plougmann Iversen 
 

 

 

    


