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Referat fra møde i Akademisk Råd og Fakultetets Samarbejdsudvalg den 
28. oktober 2015 
 

1. Velkomst ved dekan Johnny Laursen 
Dekanen bød velkommen. 
 

2. Præsentation af FC3 2015 
Dekanen indledte med at orientere om, at Arts forventer et overskud i 2015. Arts’ fo-
recast 3 2015 er på +10 mio.kr. Dette er en forbedring på 8 mio.kr. ift. budgettet. De-
kanen orienterede om, at man håber, at det fremadrettet bliver muligt at overføre de-
le af ikke forbrugte midler til kommende budgetår. Dette besluttes i givet fald af be-
styrelsen.  
 
Dekanen orienterede om teknikken i periodisering af de eksterne midler. Det mindre 
fald i eksterne midler i 2015 skyldes periodisering af indtægter, hvorved der sker en 
forskydning i balancen mellem medfinansiering og ekstern finansiering. Finanslovs-
midlerne skal anvendes i det regnskabsår, de er tildelt, mens eksterne midler ofte gi-
ves over flere år, hvorved fleksibiliteten ift. budgettering er større. 
 
Det er besluttet at arbejde med transparente resultatmål på Arts, hvorfor der er ud-
sving i de enkelte institutters resultatmål.  Der er etableret en aftale om langsigtede 
udsving mellem institutbudgetterne, da det er en langsigtet proces at omstille øko-
nomien til neutralisering af indtægtstab ved dimensionering m.v.. Accepten af uba-
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Emne: Budget 2016  
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lancer i institutternes bundlinjer forudsætter, at de enkelte institutter systematisk ar-
bejder med de faktorer, som giver underskud.  
 
Mathias Madsen redegjorde for indholdet i det fremsendte materiale, der dels består 
af det materiale, der fremsendes til bestyrelsen og dels det detaljerede materiale for-
delt på enheder.  
Næstformanden for FSU takkede for materialet. Det blev efterspurgt, at materialet 
fremadrettet indeholder en indholdsfortegnelse samt en oversigt over forkortelser.  
 

3. Status på udarbejdelse af budget 2016, herunder orientering om 
FLL2016 ved dekan Johnny Laursen 

Mathias Madsen redegjorde for, at der efter udarbejdelsen af det fremsendte budget 
2016 er kommet et konkret forslag til finansloven 2016, hvoraf ikke alle effekter er 
indregnet. Der vil derfor være justeringer i budget 2016, inden det fremsendes til be-
styrelsen. Universitetsledelsen vil den 3. november beslutte, hvilke fælles forudsæt-
ninger på AU, som budgettet skal justeres på baggrund af.  
 
Dekanen orienterede om, at der i forbindelse med uddannelseseftersynet på Arts blev 
nedsat en række arbejdsgrupper, hvor formålet er at sikre mere smidige og effektive 
praksisser på uddannelsesområdet. Dekanen anmodede Akademisk Råd og FSU om 
at være kulturbærere af disse omstillingsforslag ude i fagmiljøerne.   

 
4. Præsentation af det foreløbige budget 2016 samt drøftelse af ud-
valgte elementer og udfordringer i det foreløbige budget og i budget-
overslagsårene 

Fremdriftsreform og dimensionering 
Budget 2016-19 forudsætter, at Arts imødekommer kravene i relation til fremdriftsre-
formen. Hvis dette ikke lykkes, vil det betyde store indtægtstab for Arts. I år har AU 
modtaget en bøde for manglende studietidsreduktion, hvor Arts’ andel er ca. 4 mio. 
kr. Fordelingen af bøden er dog ikke endeligt besluttet i universitetsledelsen, ligesom 
det ikke er besluttet, hvordan en eventuel bøde i de kommende år skal fordeles mel-
lem fakulteterne. Universitetsledelsen skal drøfte dette den 3. november 2015.  
 
Aske Dahl Sløk orienterede om udfordringerne i forbindelse med fremdriftsreform 
såvel som dimensionering.   
 
Der er en stigende tendens til, at de studerende anvender andet og tredje eksamens-
forsøg. Konst. prodekan for uddannelse orienterede om, at der er tiltag på vej vedr. 
reduktion af KA-uddannelse til 22 måneder, studieordningsændringer samt sammen-
lægninger. Det er herunder vigtigt at sikre, at nye tiltag ifm. dimensionering ikke får 
negativt afledte effekter ift. at kunne indfri fremdriftsreformens krav.  
 
SIP 2016 
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I fakultetsledelsens forslag til forbrug af SIP 2016 var 3.395.000 kr. endnu ikke for-
delt. Akademisk Råd og FSU var anmodet om dels at prioritere de opstillede forslag 
til øvrige aktiviteter til SIP 2016, dels evt. at komme med andre forslag til brug af SIP 
2016. 
Akademisk Råd og FSU tilsluttede sig de fremsatte forslag og havde ikke supplerende 
forslag til anvendelse af de strategiske midler i 2016.  
 
Der var enighed om, at projektforslag H vedr. kompetencemidler til VIP og TAP og 
projektforslag J vedr. digitalisering med fordel kan lægges sammen, hvorved nye digi-
tale muligheder i undervisning og vejledning bliver et vigtigt fokus i kompetenceud-
vikling af VIP i 2016. Det blev besluttet, at Uddannelsesudvalget Arts skal sætte 
rammerne for anvendelse af midlerne (H og J) til efterfølgende drøftelse i afdelinger-
ne, som kan indsende projektforslag. Formålet med midlerne bør være støtte til 
gruppeprojekter, og det forventes, at i alt 2-3 projekter kan få del i midlerne.  
 
Næstformanden for FSU foreslog desuden, at midlerne kan anvendes som medfinan-
siering af projekter i Kompetencefonden. Erfaringerne er, at gruppeansøgninger har 
størst gennemslagskraft i Kompetencefondens tildeling af midler.  
 


