
   
Referat fra Institutrådsmøde  

Tirsdag d. 9. oktober, kl. 10-12, lok. 1.02 
 

 

 

 

 

 

27. november 2018 

 

Deltagere:  

Til stede: Ulla Steen (US), Birte Solvej Neve (BSN), Sten Bønsing (SB), Anders Ørgaard (AØ),  

Alexander Luther Ræhrgaard Nielsen (AN) 

Referent: Lotte Utzen Thomsen 

 
Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  

Referat: Dagsorden blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra d. 30. august (bilag)  
Referat: Dagsorden blev godkendt 
 
Meddelelser vedr. egne interne forhold:  

a. AAU relateret orientering  
Referat: Intet til dette punkt 

b. Diverse 
Referat: Intet til dette punkt 

 
3. Orientering omkring budget 2019 (fortsat) 
Sagsfremstilling:  
På mødet fortsættes præsentation og drøftelser omkring budget 2019 fra tidligere. 
Indstilling:  
Det indstilles at IR drøfter ovenstående.  
 
Referat: 
På mødet fortsatte US gennemgangen af de nyeste tal ift. budgettet.  
 
Drøftet ift. indtægtssiden:  

 Antal STÅ er lavere end forventet. STÅ værdien (altså kr. per STÅ) er ligeledes faldet. Årsagen til faldet i 
antallet af STÅ er under afklaring. 

 Forskningsmidler udgør en væsentlig post. Incitamentsstrukturen ift. BFI og projekter skal afklares nærmere. 
Øget strategiske fokus på området drøftes nærmere med forskningsgruppekoordinatorerne med henblik på 
at sikre det øgede fokus afspejles i strategi- og handleplanerne, som skal være klar den 1. november.  

 
Drøftet ift. udgiftssiden:  

 Studienævnet gennemgår deres del af budgettet med henblik på at afklare evt. muligheder for nedbringelse 
af udgifterne.  

 Der forventes markant stigning i bidrag til Fælles Service (FS) og Fælles Udvikling (FU). Pt. er det uklart, hvad 
etableringen af SAMF fakultet i lyset af omorganiseringen, samt SAMF bidrag til AAU niveau kommer til at 
koste i form af fælles SAMF udgifter for institutterne. 
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 2019 VIP budget er 782.000 kr. lavere end 2018 budget, hvilket er begrundet i afgang i VIP stab samt meget 
begrænset rekrutteringsmålsætning. 
 

 Institutbudgettet er 1,3 millioner højere i 2019 end i 2018. - Der er flere forklaringer herpå – blandt andet 
bortfald af 600.000 kr. i refusion, da flere flexjob-ansatte er fratrådt, samt en ændret fordeling mellem AC og 
HK fuldmægtig TAP, samt øgede udgifter som led i AAU administrativ reorganisering. I 2019 budgettet indgår 
også let forøgede driftsomkostninger til bl.a. rejser og arrangementer, som led i opfyldelse af 
institutstrategi/AAU strategi Viden for Verden. 
 
 

Institutrådet er hermed opdateret på de aktuelle tal i 2019 budget sammenlignet med 2018 tal – undtaget det store 
beløb på omkring 20 – 22 millioner, der indgår for AAU fællesudgifter – husleje, bidrag til fællesservice, fælles 
udviklingsmidler og SAMF fællesbidrag. 
 
IR afventer næste skridt i 2019 budgetprocessen. 
 


