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Velkomst ved dekan Johnny Laursen 
Dekanen bød velkommen og gav ordet til Mathias Madsen, der startede med at gen-
nemgå ØR3. 
 
Præsentation af ØR3 2019 
  
Mathias Madsen startede med kort at redegøre for, hvordan økonomirapport (ØR3) 
bliver.  
 
Arts fastholder overordnet set budgettet for 2019 ved at indmelde et ØR3 på -6 mio. 
kr. Det oprindelige budget viste et budget på -7 mio. hvorved ØR3 må siges at svare 
til primo-budgettet. 
 
Underskuddet er til dels et udtryk for, at Arts begynder at bruge af sin opsparing, så-
dan som bestyrelsen har ønsket. 
 
Finanslovsindtægterne nedjusteres med 6 mio. kr. som følge af en række modsatret-
tede forhold.  De eksterne midler nedjusteres 1 mio. kr. ift. budgettet.  
 
Dekanen noterede, at de samlede afvigelser er under 1 promille. Der var ikke spørgs-
mål til Ør3. 
 
 
 

Møde:  Torsdag den 24.oktober 2019 kl. 10.30-12.20 
Sted: Aarhus, bygning 1483 lokale 616  og Emdrup lokale D118 
Emne: ØR3 2019  og Budget 2020  
 
Medlemmer af Akademisk Råd: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, 
Hanne Bruun, Julie Goodall, Eva Gulløv,  Dorthe Jørgensen, Niels Nørkjær Johannsen, 
Hanne Knudsen, Peter Mortensen, Rikke Toft Nørgaard, Jannik Wiggers, Steffen Krogh  
 
Observatører: Cecilie Rimdal, Henrik Nitschke 
 
Medlemmer af FAMU/FSU:  Morten Brockhoff, Arne Kjær, Anne Larson, Bjarke Paarup, 
Per Stounbjerg,  Mette Brinch Thomsen, Claus Holm, Marie Vejrup Nielsen, Rikke Bjørn Jen-
sen, Ole Jensen, Mette Greve, Ivy Kirkelund, Vibeke Schøler,  Tina Hougaard 
 
Afbud: Birgit Eriksson,  Stacey Marie Cozart, Stefan Iversen,  Lars Friis, Mark Sedgwick, 
Else Thousig, Lars Friis, Sissel Hansen, Ida Juhl, Pernille Thomsen 
 
Gæster: Økonomichef Mathias Madsen, Martin Keis Kristensen (sekretær for 
FSU/ FAMU), og chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent,  
sekretær for Akademisk Råd) 
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Orientering om det foreløbige budget 2020 og FFL2020 samt drøftelse af 
udvalgte elementer, herunder effekt af bevillingsreform samt den strate-
giske investeringspulje og opslag af nye ph.d.-stipendier.  
 
Mathias Madsen gennemgik det gældende flerårsbudget hvor der er et forventet ind-
tægtsfald  i perioden ØR3-2019-22 på 22 mio. kr. (faste priser): 
 
Arts forventes i perioden 2019-22 at falde med 17 mio. på lønnen og 5 mio. på driften, 
hvor sidstnævnte reduceres som følge af, at der i budgetterne ikke er indlagt udgifter 
til Campusudvikling i 2021 og 2022. 
 
Historierne er imidlertid meget forskellige på de tre institutter og i ACA. 
 
ACA skal reducere med ca. 3 mio. kr. i perioden 2019-2022. hvilket primært vil ske 
ved reduktion i lønudgifter. 
 
IKS fortællingen:  
• Indtægterne forventes at falde ca. 18 mio. kr. i perioden 2019-22.  

o Dimensionering og omprioriteringsbidrag trækker i negativ retning, mens 
eksterne midler trækker i positiv retning.  

• Lønnen på tværs af delregnskaber og kategorier forventes at falde med ca. 7 mio. 
kr. i perioden 2019-22.  
 

IKK fortællingen:  
• Indtægterne forventes at falde ca. 7 mio. kr. i perioden 2019-22.  
• Lønnen på tværs af delregnskaber og kategorier forventes – trods indtægtstabet – 

at kunne stige med 2 mio. kr., da IKK har et positivt udgangspunkt i 2019.  
 
DPU fortællingen: 
• Indtægterne forventes at stige med 6 mio. kr. i perioden 2019-22. 

o Omprioriteringsbidraget trækker i negativ retning, men i positiv retning 
ligger en forventning om flere eksterne midler og salgsindtægter (fra Ma-
ster-uddannelser) 

Lønnen på tværs af delregnskaber vil være stabil i perioden 
 
Der var en drøftelser af mulighederne for stadigt at øge antal stå pr. studerende, der 
er øget fra 0,55 i 2014 til 0,77 i 2019, herunder hvilke initiativer kan der iværksættes, 
f.eks. mere fokus på at begrænse frafald og mere vejledning.  
 
Dekanen sagde, at de resultater, der er opnået, er et resultat af de initiativer, der blev 
iværksat tidligt, og at der ikke er planer om flere initiativer med det formål yderligere 
at øge de studerendes og underviserenes effektivitet. Der var en drøftelse af dette. 
 
Usikkerheder i Arts’ nuværende flerårsbudgetter. 
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Mathias Madsen gennemgik de kendte usikkerheder: 
- Midlertidig takstforhøjelse, Takst 1. Denne er forudsat i budgettet og såfremt den 
bortfalder vil Arts miste ca. 30 mio. kr. fra år 2020. 
- Omprioriteringsbidrag 2%. Dette er forudsat i budgettet og det forventes at bort-
falde, hvilket vil betyde en muligt ekstra indtægt på 8-9 mio. kr. årligt. 
- SEA reform og revurdering af SEA bygninger – det er en usikkerhed om dette vil 
have budgetmæssige konsekvenser. Det er i budgetterne forudsat at det vil væres 
budget-neutralt for Arts. 
- Udvidet retskrav. Det kan medføre et periodiseringstab p.ga. af flere orlover efter 
BA. Dette er ikke konstateret i 2019 og er ikke indregnet i budgetterne. 
- Effekt af ny ferielov. Tekniks ændring der kan medføre en udgift såfremt ferie ikke 
er afholdt eller registreret korrekt. Der er ikke medregnet merudgifter p.ga. dette i 
budgetterne. 
- Ændret dimensioneringsprofil. Der er ikke indregnet flere indtægter i budgetterne 
som følge af evt. flere studiepladser Arts pga. af nedlukkede uddannelser på AU som 
følge af den internationale dimensionering. 
 
Dekanen sagde, at såfremt der kommer ekstra ”frie midler” vil de gå til at reaktivere 
byggeprojekter, som det har været nødvendigt at sætte i stå på grund af kravet om at 
begrænse underskuddet. 
 
Der blev spurgt til om det vil være Arts eget problem, hvis f.eks. takstforhøjelsen ikke 
bliver videreført. Det er forventningen at, Arts på sigt ville skulle klare sig selv, men at 
der i en periode vil kunne være støtte fra det samlede AU. Der var herunder en drøf-
telse af forholdene mellem de enkelte institutter. 
 
Dele i budget 2020 
 
Der forelå til drøftelse: 

- Udkast til strategisk investeringspulje 
Der var ingen kommentarer til det 

- Budget for ph.d. skolen 
Der var en drøftelse af baggrunden for den reduktion i antal af ph.d. der er lagt op 
til. Dekanen svarede, at der er tale om at komme tilbage til et tidligere niveau, ef-
ter at det i en periode har været muligt at optage ekstra ph.d. som følge af luft i fa-
kultetets økonomi. Det blev fremført, at det også har været nødvendigt at reduce-
rer aktiviteten for at få de ordinære institutbudgetter til at hænge sammen. 
Der var ikke yderligere kommentarer. 
 
 
 
 
 

Mødet sluttede kl. 12.00 
 


