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Dagsorden 
 

1. Bemærkninger og godkendelse af dagsorden  
Der var en enkelt bemærkning til referatet fra sidste møde, HR sørger for at 
tilrette referatet.  
 

2. Det godkendte budget 2014  
Allan orienterede kort omkring den økonomiske situation på AU, BSS og in-
stitut for økonomi.  
 
Der arbejdes stadigvæk i ledergruppen på at finde besparelser.  

 
 Lokaler 

Instituttet overvejer, om det kan være muligt at finde egnede specialepladser 
på Fuglesangs Allé, således at de studerende får specialepladser tæt på deres 
studiemiljø.  
Der blev i den forbindelse spurgt til, om en evt. renovering er fra instituttets 
midler. Allan orienterede, om, at såfremt der er tale om fælles områder, vil 
det være BSS, og ellers vil det være instituttet. 

 
Hvis disse lokale omrokeringer kan lade sige gøre, vil der være en besparelse 
for instituttet.  
 
Der blev ydermere spurgt til, hvorvidt det er nødvendigt at stille specialeplad-
ser til rådighed, og hvad de øvrige institutter på BSS gør. Instituttet har 58 
pladser, og Allan pointerer, at det naturligvis er en vurdering, hvor mange 
midler, som skal bruges hertil.  
 
Andre besparelser: 
Det er hensigten at tildele hver sektion et budget for rejser. På dette og andre 
områder vil der blive udarbejdet retningslinjer, således at der sikres en ensar-
tet håndtering på instituttet – med plads til behøring hensyntagen i forbin-
delse med særlige omstændigheder. 
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Afslutningsvist på punktet blev der spurgt til om, at instituttet følger tidspla-
nen i forhold til at være klar med instituttets lokale sparekrav d. 31. januar 
2014. Det svarede Allan ja til. 

 
3. Orientering om UL’s beslutning om overordnet kriterium for af-

skedigelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget som følge af 
besparelserne 
Beslutning om overordnet kriterium tages til efterretning. 
 

4. Orientering om afværgeforanstaltninger  
Det er muligt, at der trods det kvalificerede ansættelsestop bliver behov for at 
slå enkelte stillinger op. Dette vil kunne lade sig gøre, da nogle ansættelser 
hører til undtagelserne i ansættelsesstoppet. 
 
Der blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt de eksterne lektorer kan de få 
samme fratrædelsesvilkår som fastansatte. Det undersøger HR og vender til-
bage.  

 
5. Drøftelse af lokale afværgeforanstaltninger 

Allan henviser til sidste ekstraordinære LSU møde, hvor lokale afværgeforan-
staltninger ligeledes blev diskuteret.  
 
Indtjening: 
Det blev kort drøftet, at det ikke kan forventes, den nye uddannelse (Bache-
loruddannelsen i Offentlig politik og økonomi) kan nå at generere indtægt i 
2014.  
 
STÅ-produktionen bliver gjort op i oktober. Der vil dog være fokus på tallene 
efter hver eksamensperiode, således instituttet i løbet af året kan nå at reage-
re i tide, såfremt tallene overrasker. 
 
Besparelser: 
Studielederne er blevet bedt om at komme med forslag til tiltag for at reduce-
re omkostninger og øge indtjening for deres respektive områder -herunder at 
forbedre gennemførelsesprocent. 
  
Cand. Soc. har haft udfordringer i forhold til netop gennemførelsesprocenten, 
og der er blevet udarbejdet en rapport, og der vil på den baggrund ske æn-
dringer. 
 
Det forventes, at BSS vil beslutte, at alle fag skal være min. 10 ECTS-fag. Stu-
dierne er allerede i gang med at se på konsekvenserne af dette, således at der 
kan ske ændringer for nye studerende fra og med studiestart efterår 2014. 
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Der blev under dette punkt spurgt til, hvorvidt der bliver fulgt op på beståel-
ses procenter for de enkelte fag.  Allan bekræftede, at det gør der. 
  
Ændring af frokostordning vil betyde besparelser. 
 

6. Støttemuligheder for medarbejdere 
Der er mulighed for at benytte Prescriba i forhold til psykologi rådgivning. 
LSU opfordrer ligeledes til kollegastøtte.  

 
7. Orientering fra FSU 

Der var ikke noget at berette. 
 

8. Evt. 
 

9. Næste møde  
 

Der er indkaldt til næste møde – tirsdag d. 4. februar 2014 kl. 14 -15. 


