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REFERAT 

1.Budget 2014 

Allan gennemgik instituttets budget. Han understregede dog, at det er foreløbigt, og 

at der stadigvæk er tilpasninger, som skal foretages.  

 

I forbindelse med gennemgangen blev følgende kommenteret/drøftet: 

 

Færdiggørelsesbonus: Der blev efterspurgt en fordelingsnøgle i forhold til færdig-

gørelsesbonus på BA. Allan undersøger, hvorledes den er sammensat.   

Generelt opnår instituttet størst færdiggørelsesbonus på HA. 

 

Underskud 2013: Pga. forkert STÅ  beregning er der opstået et underskud, som in-

stituttet delvist dækker ved hjælp af centrene. 

 

Bidrag: Universitetsbidrag er midler til rektors pulje – bidrag til dekanatet er mid-

ler, som f.eks.  er brugt i forbindelse med introduktion af blackboard, tvungne frirum, 

buffer i øvrigt. 

 

Der bliver spurgt til, hvorfor kan institutterne ikke selv operere med et frirum. Der 

blev svaret, at instituttet skal hverken genere overskud/underskud men søge hen-

imod at ramme budgettet. 

 

Lønninger: Især posten til DVIP er reduceret – her vil en del af undervisningen 

overtages af interne. Der vil dog være undervisning, hvor dette ikke er muligt.  

 

Bunket Frikøb: Allan udtrykte bekymring for, hvorvidt der kan hentes det tænkte 

beløb i denne pulje. 

 

Senior/frivillige fratrædelsesaftaler: Vil tage en snak med gruppen, om evt. in-

teresse for dette i gruppen af 60 år+. Det blev i den forbindelse påpeget, at fratrædel-

ser ikke udelukkende vil være en besparelse, i det den enkelte ansatte også generer 

omsætning.  
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Andre muligheder: Der kan spares på rejsekontoen, dette er gjort på andre insti-

tutter.  Udgiftsniveauet til administrationen blev diskuteret. Der er indlagt nedgang i 

budgettet på grund af de besparelser, som rammer administrationen.  

 

Der bliver spurgt til, hvem som har ansvaret for, hvordan midlerne placeres mellem 

front og back. Det blev præcisret, at det har AUs ledelse.  

 

Allan pointerede, at samarbejdet med nogle administrative centre fungerer bedre end 

med andre. Der blev fra LSU udtrykt kritik overfor AU ITs bemanding – hvor der op-

leves at være bemanding på tider, hvor behovet ikke er tilstede.  

 

Det blev drøftet, om regnskabet skal sendes u-kommenteret rundt. Det blev besluttet, 

at regnskabet ikke kan stå alene. Hvorfor det enten skal have følgeskab af tekst, eller 

at det først skal vises på et fælles møde. 

 

Allan rundede af med at konkludere, at der er store udfordringer, som kræver hand-

ling. 

 

 


