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REFERAT 

 

Referat af LSU-budgetmøde 

 

Niels bød velkommen til mødet og var glad for at LSU kunne samles og drøfte for ad-

ministrationscenter STs økonomi.   

Oplægget var i 3 dele: En repetition af budget 2017 præsentationen fra sidste år, en 

opfølgning på 2017 budgettet og en gennemgang af budgetindkaldelsen for 2018 inkl. 

budgetoverslagsårene frem til og med 2021. Det gennemgående fokus var lagt på, 

hvordan de af universitetsledelsen i 2014 besluttede besparelser på 2% årligt påvirker 

administrationscenterets budget. 

 

Besparelserne udmøntes ikke som ”grønthøster”-besparelser (ens for alle områder) i 

administrationscenteret, idet lederteamet har vurderet, hvilke områder der mest hen-

sigtsmæssigt kan tage besparelser hvornår. Det er dog vigtigt at notere at alle områ-

der kommer til at bidrage til besparelserne. Det er fortsat stor fokus på at besparelser 

hentes gennem effektiviseringer og procesoptimering. 

 

Niels forventer at regnskabet for 2017 viser et pænt rundt nul – selvom der er i øje-

blik er lidt overforbrug på nogle områder. Heldigvis er der andre områder der har et 

underforbrug. 

 

Økonomiafdelingen er begyndt at kigge på budgetterne for de kommende år.  

Budgetindkaldelsen for 2018 indeholder ud over administrationscenterets ramme for 

2018 et bud på rammerne for de efterfølgende år – til og med 2021. Der er intet nyt 

under solen, idet administrationscenterets budget reduceres med de af universitetsle-

delsen i 2014 besluttede besparelser. Dog har universitetsledelsen efterfølgende be-

sluttet at den årlige 2% besparelse også skal gælde i årene 2020 og 2021.  

 

LSU drøftede budgetindkaldelsen og de udfordringer besparelserne giver for admini-

strationscenteret. 

 



Lederteamet arbejder på højtryk med budgetlægningen med fokus på 2018 og 2019 

og det blev aftalt, at LSU på mødet den 13. september drøfter, hvorledes besparel-

serne håndteres fremadrettet. 

 


