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Dekanen bød velkommen til mødet og orienterede om, at afbud fra institutlederne til 
dagens møde skyldtes, at de 3 deltog i møde om institutionsakkreditering på AU.  
 
Præsentation af ØR3 2016. 
 
Dekanen fremlagde ØR3 og gjorde opmærksom på, at der er sket en væsentlig for-
øgelse af antal STÅ i 2016, men at en del af den gevinst, som er opnået, er modsvaret 
af en teknisk korrektion, hvor de forventede takster for STÅ og færdiggørelsesbonus 
er nedskrevet med en effekt på Arts på ca. -10 mio. kr., idet Universitetsledelsen har 
besluttet at tage forbehold for en eventuel brug af budgetloven, der giver ministeriet 
hjemmel til at nedsætte STÅ-taksterne, såfremt STÅ-aktiviteten i sektoren overstiger 
de aktivitetsforudsætninger, der er lagt i finansloven. De 10 mio. kr. dækker desuden 
over, at man også forventer, at færdiggørelsestaksterne reduceres. Dette er en betyde-
lig usikkerhedsfaktor i det indmeldte ØR3. En yderligere usikkerhed er den såkaldte 
fremdriftsbøde, der tildeles universiteterne, såfremt de ikke lever op til kravene om 
studietidsreduktion. Denne er i ØR3 budgetteret til 4 mio. kr., men kan både ende 
højere og lavere, da ministeriet endnu ikke har opgjort bøden.  
 
Samlet budgetterer Arts med et overskud på 3 mio. kr. i 2016. 
 
Dekanen sagde, at Arts har en opsparing, som forventes efter 2016 at være 17 mio. kr. 
Såfremt der ikke kommer de reduktioner af takster, som er indlagt, vil opsparingen 

Møde den: Tirsdag den 25.oktober kl. 11.30-13.20 
Sted: Aarhus, CUDiM bygning 5620 lokale 139 og Emdrup lokale D120 
Emne: Budget 2017  
 
Medlemmer af Akademisk Råd: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Jet-
te Baagø Klockmann, Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Bo Holm, Stefan 
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 Charlotte Palludan, Daniel Anthony Slater 
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kunne blive større, også større end det, som Arts umiddelbart har lov at have, hvilket 
er ca. 26 mio. kr. 
 
Der blev spurgt til, hvad de 10 mio. kr. i evt. ekstra overskud skal bruges til, hvis de 
ikke bliver modregnet. Dekanen svarede, at pengene vil gå ind i opsparingen og med-
virke til at afdæmpe effekten af dimensioneringen og evt. fremdriftsbøde i de kom-
mende år.  
 
Der blev spurgt til, om der var sket reduktion i lønudgifter i 2016 i forhold til 2015.. 
Det er der ikke. Når der ses bort fra flytningen af RSE fra Arts til fællesadministratio-
nen, så er der tale om en lille stigning i lønninger i 2016 ift.2015. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor der er forskel på performance på de 3 institutter?  
Dekanen svarede, at det bl.a. er et udtryk for, at de 3 institutter er forskellige steder i 
relation til at være påvirket af dimensioneringen.  
 
Der blev spurgt, om der kunne laves midlertidige ansættelser på IKK i de næste 2-3 år 
med henblik på at mindske det arbejdspres, som de mange STÅ på IKK er udtryk for. 
Dekanen svarede, at det har været drøftet i fakultetsledelsen, at det kunne være en 
mulighed, og det vil indgå i den endelige beslutning om budget 2017. Det blev frem-
ført, at det er et ønske, at det bliver faste stillinger i en tidsbegrænset periode og ikke 
eksterne lektorater. Det blev påpeget, at det forhold, at der undervises så meget, både 
går udover forskningstid og tid til at søge eksterne midler. 
 
Der er forskel mellem institutterne på såvel STÅ-indtægter som eksterne midler. Der 
blev spurgt, om der var en plan om at tilnærme institutterne til hinanden på de 2 om-
råder. Dekanen svarede, at traditionelt har IKS været stærke i relation til at få ekster-
ne midler. IKK har gang i en positiv udvikling på området, mens DPU er i en omstil-
ling, som betyder, at de i en periode har fokuseret på uddannelser og organisation. 
Han tilføjede, at det forventes, at DPU fremover vil se en stigning i de eksterne bevil-
linger. 
 
Fakultetet er generelt ved at flytte sit fokus over på større grad af finansiering via eks-
terne forskningsmidler. 
 
Der var en drøftelse af behovet for en yderligere specificering af institutregnskaber. 
Det blev oplyst, at den nuværende fremstilling er et resultat af, hvad det tidligere FSU 
og Akademisk Råd har ønsket. Det blev aftalt, at emnet vil blive taget op på kommen-
de møder i FSU og Akademisk Råd, hvor man kan drøfte, hvilke ekstra oplysninger 
der ønskes. 
 
Status på udarbejdelse af budget 2017. 
Dekanen oplyste, at forslaget til Finanslov for 2017 i det store og hele giver uændrede 
vilkår ift. 2016. 
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En ukendt fremtidig faktor er en kommende ny finansieringsmodel.  
 
I 2017 budgetteres med et underskud på 4 mio. kr. på Arts, i 2018 med et resultat på -
6 mio. kr., i 2019 med -5 mio. kr. og i 2020 med -3 mio. kr.  
 
Overordnet bærer den foreløbige budgettering på Arts for STÅ 2017-2020 præg af 
dimensioneringen, om end der dog også er indarbejdet en vis optimisme i form af en 
forudsætning om forøget gennemsnitlig performance pr. studerende, hvilket delvist 
imødegår dimensioneringseffekterne. Der ventes et godt 2017 bl.a. pga. den såkaldte 
”specialepukkel” som følge af den fremrykkede afleveringsfrist for specialer i sommer 
2017. I årene herefter ventes STÅ-indtægterne at falde, primært som følge af dimen-
sioneringseffekterne, men også pga. lavere takster generelt som følge af ompriorite-
ringsbidraget. 
 
Vedrørende færdiggørelsesbonus er der budgetteret med en let stigning i antallet 
frem mod 2019, hvorefter der kommer et fald, primært som følge af forventede di-
mensioneringseffekter. På grund af en forventning om stigende takster for færdiggø-
relsesbonus budgetteres dog med en betydelig stigning i indtægterne på dette områ-
de. Den forventede takstudvikling er dog behæftet med en ikke ubetydelig usikker-
hed. 
 
De eksterne midler på institutterne er i faste priser sat til at stige med 10 mio. kr. i 
perioden 2016 til 2020 (6 %), i løbende priser stiger med 24 mio. kr. (15 %) 
 
Én af de helt store udfordringer i forhold til at holde de budgetter, der lægges op til 
for 2017-20, er fremdriftsreformen. Der er i perioden 2017 til 2020 indlagt i alt 68 
mio. kr. som en forventet fremdriftsbøde. Såfremt Arts kan leve op til fremdriftsre-
formens krav, vil der således være en væsentlig forbedring af de økonomiske vilkår at 
hente. 
  
Sprogflytningen, hvor Arts fra 2017 overtager de merkantile sprog fra BSS, er indar-
bejdet i fakultetets budget 2017-20. Den samlede overflytning er budgetteret til at 
være resultatneutral for Arts.  
  
Overordnet er budgetterne frem mod 2020 præget af, at dimensionering slår igen-
nem med fuld effekt på hele Arts. Der skal ske tilpasninger af VIP-bemandingen frem 
mod 2024. Det er i budgettet forudsat, at ved vakancer (ca. 8 % vakante stillinger pr. 
år) kan 80 % besættes. Der er i budgettet afsat 20 mio. kr. om året til strategiske an-
sættelser på de 3 institutter. Det betyder, at der ikke nødvendigvis er tale om ”genbe-
sættelse” af vakante stillinger, men om at instituttet ved hver ledig stilling nøje tager 
stilling til, hvad der er brug for af ansættelse i relation til instituttets strategi. 
 
Der skal også ske tilpasninger i det administrative center og i fællesadministrationen. 
ACA’s budget er i 2017, som opfølgning på universitetsledelsens beslutning om lavere 
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udgifter til administration, reduceret med ca. 1,5 mio. kr. Der forventes i den forbin-
delse ikke at skulle gennemføres uansøgte afskedigelser. Universitetets fællesadmini-
stration har som led i gennemførelsen af samme beslutning et budget i 2017, der er 
reduceret med ca. 2 %. 
 
Endelig er det i budgettet forudsat, at der i perioden 2017-2020 sikres et stabilt ind-
skrivningsniveau af ph.d.-studerende og en kontinuert bestand på over 250 indskrev-
ne (aktuelt 262) i ph.d.-skolen. Målsætningen forventes i 2017-2020 at kunne indfri-
es ved et årligt optag på ca. 68 ph.d.-studerende via en blanding mellem basisfinan-
siering, særlig finanslovsfinansiering, fondsfinansiering og universitets-eksterne of-
fentlige institutioners medfinansiering (professionshøjskoler, museer, journalisthøj-
skole, stifter, sygehuse, kommuner etc.). Dekanen bemærkede, at området er kende-
tegnet ved høj grad af ekstern finansiering, at ph.d.-uddannelsen bidrager markant til 
forskningsprofilen, og at det er en vigtig faktor i samarbejdet med professionshøjsko-
lerne, kulturinstitutioner m.v. 
 
Der blev spurgt til, hvordan afrapportering for brug af de mulige besættelser af stil-
linger vil ske. Dekanen svarede, at dette sker på det årlige møde i Akademisk Råd 
hhv. FSU, hvor institutlederne redegør for årets ansættelser.  
 
Der blev spurgt til, hvorfor færdiggørelsesbonusindtægten stiger i overslagsårene. 
Der blev svaret, at puljen til færdiggørelsesbonus stiger, men at der vil være tale om 
en tilsvarende reduktion af STÅ-taksten. Dekanen gjorde opmærksom på, at færdig-
gørelsesbonuspuljen er en fast pulje, så AU’s/Arts’ andel vil udover egen performance 
være afhængig af, hvad der sker på de andre universiteter. 
 
Dekanen fortalte vedrørende fremdriftsreform, at det ser ud til, at det er lykkedes at 
få mange studerende med lange studietider igennem i 2016. Samtidig er der generelt 
sket en stigning i antal færdiggjorte dimittender pr. 1. oktober 2016, og det tyder på, 
at Arts har opnået det mål, der er nødvendigt for at undgå en bøde i 2016. 
 
Dekanen gennemgik, hvad der er afsat til strategiske midler i 2017. Der er i puljen 
endnu ikke disponerede midler til digitale udviklingsaktiviteter på 1,1 mio. kr., ud-
vekslingsaftaler mobilitet m.m. på 500.000 kr., og 1,5 mio. kr. til kompetenceudvik-
ling. Kompetenceudviklingsmidlerne er forlods lagt ud til institutter, CUDiM, ACA og 
dekansekretariatet.  
 
Der blev efterspurgt mulighed for hjælp til digitale dele af projekter. Det blev oplyst, 
at Christoffer Nielbo er ansat til dette, og at der tilsyneladende er brug for oplysning 
om dette. Det blev aftalt, at der tages et temapunkt på et kommende møde i Akade-
misk Råd om dette. 
 
Mødet sluttede kl. 13.30 
 


