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Mødedato: 26. april 2022 kl. 12.30
Fællesmøde med FAMU/FSU 12.30-13.30
Møde i Akademisk Råd kl. 13.30 – 16.15 
Mødested: 1430-Frandsensalen / Emdrup A317
Mødeemne: Fællesmøde mellem Akademisk Råd og FAMU/FSU samt efterfølgende Aka-
demisk Råd Arts, 2. ordinære møde

Deltagere Akademisk Råd: Peter Dalsgaard; Birgitte Stougaard Pedersen; Annette Sko-
vsted Hansen (delvis deltagelse); Bo Kristian Holm (delvis deltagelse); Niels Nørkjær Jo-
hannsen; Morten Nissen; Ning de Connick-Smith; David Reimer; Rikke Toft Nørgård; Bir-
gitte Poulsen; Jonathan Sebastian Rossen; Zenia Børsen; Kirstine Haurum Hansen; Jo-
hnny Laursen

Afbud Akademisk Råd: Carsten Madsen, Henrik Nitschke, Steffen Krogh, Katharina 
Juhl Haslund, Jeanette Kusk, Theiss Bendixen.

Observatører Akademisk Råd: Gitte Pappe Ludvigsen

Referent: Ulla Gjørling

1. Velkomst ved dekan Johnny Laursen

2. Regnskab 2021 og præsentation af ØR1-2022 ved økonomichef 
Mathias Madsen

3. Drøftelse af udfordringer i Arts’ langsigtede økonomi

4. Eventuelt
 DAGSORDEN 

A: Fællesmøde med FAMU/FSU kl. 12.30 – 13.30

1. Velkomst ved dekan Johnny Laursen

2. Regnskab 2021 og præsentation af ØR1-2022 ved økonomichef Mat-
hias Madsen

Mathias Madsen præsenterede Arts’ regnskab 2021. Det oprindelige budget for 2021 
havde et resultatmål på 5 mio. kr. Ved ØR3-2021 forventedes et overskud på 2 mio. 
kr., og det endelige resultat blev et underskud på 1 mio. kr. Det ikke-forventede under-
skud skyldes primært en justering på bundlinjen pga. periodisering vedrørende Det 
Nationale Center for Fremmedsprog. Øvrige poster ligger meget tæt på budgettet. 

Mathias Madsen præsenterede Arts’ budget 2022. Resultatmålet for Arts’ budget 2022 
er et regnskab i balance. Det betyder et presset budget, da flere studerende end nor-
malt har takket nej til den tilbudte studieplads, hvorfor der forventes vigende STÅ-ind-
tægter. Desuden udfases fakultetets USM-midler, og rejseomkostningerne forventes at 
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stige efter coronanedlukningen. For at få budgettet til at balancere er der budgetteret 
en lønreduktion på 13 mio. kr. fra 729 mio. kr. til 716 mio. kr.

IKS har for 2022 et resultatmål på -1 mio. kr.; DPU et resultatmål på -5 mio. kr. og 
IKK et resultatmål på 5 mio. kr.

ØR1-22 er endnu ikke udarbejdet, men der er allerede en række forhold, som presser 
fakultetets økonomi yderligere. Særligt kan her nævnes stigende inflation, som betyder 
generelt øgede omkostninger, vækst i de statslige lønninger, som betyder en merom-
kostning på 5 mio. kr. samt faldende STÅ-performance (fra 0,78 til 0,77) svarende til 5 
mio. kr. 

Om Arts’ flerårsbudget fortalte Mathias Madsen, at fakultetet frem mod 2025 på bag-
grund af de foreløbige beregninger må forudse en indtægtsnedgang på ca. 35 mio. kr., 
og at den geografiske dimensionering forventes at betyde et yderligere fald i indtægter 
frem mod 2030 på op mod 20 mio. kr. Indtægtsfaldet i budgetoverslagsårene skyldes 
indfasningen af den geografiske dimensionering, genberegning af grundtilskud til ud-
dannelse, som falder pga. faldende studenterbestand, genberegnede basismidler, som 
falder pga. faldende studenterbestand, samt bortfald af USM-midler.

Lars Bo Gundersen spurgte til muligheden for at anvende den opsparede egenkapital. 
Hertil svarede Mathias Madsen, at egenkapitalkravet på AU-niveau er 700 mio. kr., og 
at beholdningen er 900 mio. kr. Det synes umiddelbart rigeligt, men da der er en 
række store omkostningsdrivende aktiviteter i den nærmeste fremtid (geografisk di-
mensionering, flytninger, Universitetsbyen, udvikling på Katrinebjerg, nyt studieadmi-
nistrativt system mv.), er egenkapitalen indefrosset.

Morten Brockhoff spurte til bortfaldet af USM-midler i budgetoverslagsårene. Hertil 
svarede Mathias Madsen, at der kan ske forskydninger i forhold til fordelingen af mid-
lerne fakulteterne imellem. Da uddelingen endnu ikke er sket, kan vi ikke budgettere 
med den. 

David Reimer spurgte, om nedgangen i antal ansøgere, som takker ja til studiepladsen, 
er et mønster, som ses andre steder end på Arts. Mathias Madsen svarede, at det ses 
flere steder, og at en mulig forklaring er, at de unge efter en corona-nedlukning priori-
terer at kunne rejse ud. Johnny Laursen supplerede, at Arts desværre har oplevet, at 
mange studerende, som skulle have været på uddannelser med højt taksameter, har 
takket nej til pladsen, hvilket giver en ekstra økonomisk udfordring.

3. Drøftelse af udfordringer i Arts’ langsigtede økonomi

Johnny Laursen forklarede, at konkretiseringen af indfasningen af den geografiske di-
mensionering vil ske frem til sommer 2022. Den krævende justering i antallet af studi-
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epladser skal placeres på fag og på tidspunkt, før en økonomisk konsekvensberegning 
på indtægtssiden kan gennemføres. Dette arbejde var i fuld gang.

Dimensioneringsberegningen er ændret, således at der nu dimensioneres på kandidat-
produktion og ikke på bacheloroptag. Det skaber usikkerhed på frafald, studieskift, 
overgangsfrekvenser mv. Dekanens takkede prodekan for uddannelse og uddannelses-
rådgiverne i dekansekretariatet for at have løst den kæmpe rebus at kombinere den 
geografiske dimensionering med den nye dimensioneringsmodel. 

Han understregede, at det er fakultetets mål år for år at kunne flytte studiepladser 
mellem uddannelserne, således at fakultetet får det bedste udbytte af det samlede an-
tal studiepladser. 

Nogle fagligheder vil opleve hurtig implementering af studiepladslukning, særligt hvor 
der er mange kandidatuddannelser. Johnny Laursen vurderede, at det bliver en stor 
økonomisk opgave, som dog på den lange horisont ikke er umulig. Timingen er imid-
lertid vanskelig, hvorfor det for nuværende ikke er muligt at sige, hvad konsekvensen 
er personalemæssigt. Han vurderede, at der på fakultetsniveau kan være tale om en re-
duktion på op mod 45 årsværk på de ordinære midler, men at fremadrettet tildeling af 
USM-midler, større studieeffektivitet, øget hjemtag eller andre forbedrende vilkår ville 
kunne ændre dette tal. Det må imidlertid forventes, at Arts i en periode vil få færre 
VIP, og at der kan være forskel på, hvordan de enkelte institutter og enheder ønsker at 
foretage tilpasningen. 

Når den samlede beregning på universitetsniveau er klar, vil dekanen sammen med in-
stitutlederne lægge en strategi. Denne vil først kunne være endelig klar i efteråret, da 
den afventer implementeringsplaner på de øvrige fakulteter. Men det er måske muligt 
at give en foreløbig udmelding før sommerferien. 

Jonathan Rossen spurgte, om planer for oprykningsprofessoratet vil påvirkes af den 
økonomiske situation. Hertil svarede Johnny Laursen, at det er vigtigt ikke at skabe en 
økonomisk situation, hvor ansættelser umuliggøres, hvorfor han ønsker at fastholde 
økonomisk råderum til oprykningsprofessorater. 

Jonathan Rossen spurgte til muligheden for at genoptage planen om at flytte kaserne-
fagene til Katrinebjerg. Johnny bekræftede, at situationen for kaserne-fagene var uaf-
klaret, men at flytning til Katrinebjerg ikke længere var aktuelt. Samtidig fortalte han, 
at der er god fremdrift i diskussionen om samarbejde mellem de eksisterende fagmil-
jøer (Arts, NAT og TECH) på Katrinebjerg, herunder om den lokale campusudvikling. 

Tina Thode spurgte, hvor længe IKK skal generere overskud til de to andre institutter? 
Johnny Laursen anerkendte IKK’s bidrag til fællesskabet. Han mindede om, at IKK’s 
udgangspunkt historisk havde været, at man havde for få VIP, og at man derfor har 
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haft en større rekruttering på IKK for at indhente det. Han betonede desuden, at der 
ikke findes en objektiv facitliste for den rigtige fakultetsøkonomi, og at der er i den ek-
sisterende økonomimodel også var elementer, som tjente IKK. Han medgav, at det na-
turligvis ikke altid kan være det samme institut, som genererer overskud. Niels 
Nørkjær Johannsen tilføjede, at den overvejende placering af studiepladser med takst 
2 på IKK også kan spille ind, da de reelle omkostninger ved at køre uddannelser på 
takst 1 og 2 ofte ikke adskiller sig fra hinanden proportionelt med disse to finansie-
ringsniveauer. Mathias Madsen svarede, at man ikke har et konkret overblik over, 
hvordan forskelle i denne relation mellem uddannelsesindtægter og de facto omkost-
ningsniveauer evt. spiller ind i balancen mellem institutterne.

4. Eventuelt

Intet at bemærke.
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