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Møde den: 17. august 2016 kl. 10.30 – 11.30 

Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

 

EKSTRAORDINÆRT FSU møde 

 

Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Erik Baatrup, 

Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Jens 

Bøgestrand, Stig Ravn, Peter René Kithler, Niels Damgaard Hansen, Marianne Fe-

jerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Hanne Bach 

 

Videolink: Klaus Lønne Ingvartsen, Steen Henrik Møller, Anders Branth Pedersen 

 

Afbud fra: Thomas Skjødeberg Toftegaard, John Kapstad 

 

Referat 

 

1. Kl. 10.30 – 11.30 

Implementering af budgetplan 2016 – 2019 (v/NCN) 

 

NCN byder velkommen til det ekstraordinære FSU møde. 

 

NCN fortalte, at der siden efteråret har været drøftelser omkring, hvordan 

vi kan imødekomme de økonomiske udfordringer der udkom af finanslo-

ven 2016, fremdriftsbøde og dimensionering. Der har været drøftelser 

igennem hele ledelsessystemet, og FSU har været tæt involveret i hele 

processen. Det har været en inddragende proces, hvor medarbejdere, in-

stitutter/centre har bidraget med forslag til besparelser og øget indtje-

ning. 

 

NCN opsummerede de økonomiske udfordringer, hvilket FSU også tidli-

gere er blevet orienteret om. Gennemgangen tog udgangspunkt et slide-

oplæg. B-siden bad om at få slides udleveret, hvilket NCN accepterede, 

men i fortrolighed (slides er således kun til medlemmernes eget brug).  

 

 Udfordringerne er stadig: 

-Dimensioneringen, som er medindregnet i budgettet  

- Omprioriteringsbidraget på de 2 %, som stiger. Det er ligeledes medind-

regnet frem til 2020 

- Fremdriftsbøden, som er voksende frem mod 2020. Der er en stor usik-

kerhed på, hvordan den præcis vil vokse, da den afhænger af såvel interne 

som eksterne forhold. I budgettet er indregnet det bedste bud på et reali-

stisk scenarium 
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- Reduceringen af de statslige forskningspuljer, hvilket vil ramme os sti-

gende hen over årene og er medtaget i budgettet. 

Den økonomiske udfordring for ST er stadig samlet set på ca. 150 millio-

ner kr. frem imod år 2019, som tidligere meddelt i FSU.  

 

Fakultetsledelsen har fastlagt en plan, som indebærer besparelser på ca. 

22 mio. kr. på bygningsområdet, ca. 38 mio.kr. på institutter, centre og 

dekanat, samt ca. 87 mio.kr. ved begrænsning af fakultetets fælles midler 

til udvikling, strategiske investeringer, medfinansiering og risikoafdæk-

ning. 

 

B-siden spurgte ind til besparelsen på ledelsespuljen. 

 

NCN forklarede, at vi efter B14 og før Finanslov 2016 har budgetteret med 

opbygning af en fornuftig ledelsespulje dels som risikopulje til at modstå 

udefrakommende udfordringer, og dels til strategisk at udvikle og investe-

rer i ST. Det er ikke godt, at det nødvendigt at beskære denne pulje, men 

hvis vi ikke gør det, vil vores situation være endnu værre end under be-

sparelserne i 2014 (B14). Risikopuljen er nødvendig for at sikre os imod 

udfordringer ift. fremdriftsbøde, variationer i forskningsindtjening og 

myndighedsrådgivning etc. En ledelsespulje/strategipulje er nødvendig 

for, at vi stadig kan udvikle fakultet, deltagelse i store projekter, etc. 

 

NCN fortalte, at fakultetsledelsen har prøvet at gøre det så lempeligt for 

institutterne som muligt, da det er der, der forsat skal ske en udvikling. 

Alle muligheder for at opnå besparelserne er blevet overvejet. Tilbagehol-

delse af ansættelser ved naturlig afgang kan ikke løse hele besparelsesud-

fordringen, da vi skal kunne opretholde vores funktioner og sikre vores 

fortsatte konkurrencedygtighed.  

 

NCN viste fordelingen af udfordringerne på institutterne. Institutterne 

skal spare 20 mio. kr. generelt, hvortil kommer specifikke besparelser på 

3 specielt udfordrede institutter. 

 

De 3 specielt udfordrede institutter er Institut for Husdyrvidenskab 

(ANIS), Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) samt Institut for 

Bioscience (Roskilde-Kalø-Silkeborg/BIOS-RKS), som har haft økono-

misk udfordringer og afvigende resultater igennem længere tid.  

 

B-siden spurgte ind til fællesadministrationen, og institutternes bidrag 

hertil samt fordelingen af institutternes bidrag til besparelser - hvilke 

overvejelser har der været? Er det antallet af fastansatte, som har været 

grundlaget for fordelingen af besparelseskravene på institutterne samt 
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hvorfor har det i givet fald været antallet af fastansatte, da tidsbegrænsede 

ansættelser vel er lige så dyre at administrerer? 

 

NCN svarede, at der allerede er gjort meget for at finde besparelser. Vi har 

prøvet at gøre det så fair som muligt under hensyntagen til fælles beslut-

ninger i Universitetsledelsen og har forsøgt at undgå at ramme institut-

terne for hårdt. De ca. 20 mio. kr., som er fordelt ud som et besparelses-

krav på institutterne, er et relativt lille beløb. Hvis det var de 150 mio. der 

skulle fordeles ud på institutterne, så ville situationen have været en helt 

anden.  

 

Fordelingen af besparelserne på institutterne er sket efter samme metode 

som under B14 besparelserne, hvor man tager udgangspunkt i antal fast-

ansatte tilpasset for at undgå skævvridning, da der har været forskellig 

tradition for fastansættelser på hhv. de tidligere sektorforskningsinstitut-

ter og institutterne i Aarhus. 

 

B-siden kommenterede, at mange steder føler de ansatte, at de løber rigtig 

stærkt, så det er vigtigt, at de kan få forklaringerne på fordelingen af be-

sparelserne, også selvom B-siden er klar over, at der er tale om under 0,5 

% af institutternes økonomi.  

 

NCN fortalte, at store dele af de økonomiske udfordringer har kunnet lø-

ses ved fælles indsats. Institutterne er pressede, hvorfor fakultetsledelsen 

har valgt at bruge en stor del af de midler der ellers gradvist er opbygget 

for at kunne udvikle fakultetet strategisk.  

 

Underskuddet på ANIS, BIOS-RKS og MGB, er ikke et underskud, der lige 

pludselig er opstået. Det er gradvist opbygget, og fakultetsledelsen har 

kollektivt medvirket til understøtte aktiviteterne. Dårlig økonomi kan 

skyldes to ting; manglende indtægter eller at omkostningerne er for høje. 

På alle tre institutter har vi prøvet at se på, hvad deres ugunstige økonomi 

skyldes, og hvad der kan gøres. På ANIS har vi eksempelvis haft stor fokus 

på at tilpasse de fysiske faciliteter.  

 

B-siden spurgte ind til besparelserne i år 2020? Er det hvert år der skal 

bespares 20 mio.? Er det akkumuleret tal? 

 

NCN svarede, at det er det akkumulerede tal, så de varige besparelser 

man har lavet året før, har man også sparet fremad.  

 

B-siden supplerede med spørgsmål om der ligger besparelser i dekanatet? 
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NCN svarede, at dekanatet også har en forpligtigelse i at løfte en besparel-

se, hvorfor der ligger en besparelse på ca. 5 mio.  i dekanatet. F.eks. skal 

der ske besparelser på censorer.  

 

Det forventes, at besparelserne på de tre institutter betyder afskedigelser 

på ca. 9 stillinger på BIOS-RKS, 4 stillinger MGB, og ca. 2 stillinger på 

ANIS, hvor fiskeaktiviteterne nedlægges. På ANIS er der tale om en reali-

sering af en beslutning om ikke at videreføre fiskefaciliteten, og institutle-

deren har talt med de berørte medarbejdere.  

 

B-siden spurgte ind til, om man risikerer at gå glip af nogle indtægter, når 

de pågældende medarbejdere ikke længere er der? Og om nettobesparel-

sen derved reelt er mindre? 

 

NCN svarede, at der er indtægtspotentiale i alt, hvad vi mister. Men i en 

besparelsessituation som foranlediget af Finanslov 2016 er vi nødt til at 

foretage økonomisk prioritering, og dermed sikre os fremadrettet.  

 

KL kommenterede, at der er lagt et stort arbejde i at få lagt en plan, som 

genopretter økonomien og som skal sikre, at instituttet ikke skal tabe ind-

tjening, og stadig kan levere forskning og rådgivning inden for området. 

Der betales store beløb til husleje og der kommer besparelser her og på 

driften. 

 

NCN kvitterede  for den indsats, der er blevet gjort på alle institutterme i 

forhold til at opnå besparelser.   

 

A-siden kommenterede, at vi både skal stimulere indtægterne og reducere 

omkostningerne, det er den eneste løsning. 

 

B-siden spurgte ind til de økonomiske fremtidsudsigter på de tre institut-

ter om problemerne nu er blevet løst ved besparelsesplanerne? 

 

NCN svarede, at der er etableret løsninger, som ledelsen kan stå inde for. 

Medmindre der kommer yderligere overraskelser fx på finansloven i de 

kommende år, forventes der med budgetplanen for 2017-19 være stabili-

tet. ST er et stærkt og robust fakultet med dygtige mennesker. Der er en 

stor loyalitet mellem institutterne, hvor institutterne støtter hinanden. 

Det har kørt sådan i en længere periode, men nu er disse massive udfor-

dringer kommet, og så er vi nødt til at handle. Besparelserne rammer alle 

institutter, men de tre institutter er særligt udfordrede.  

 

Processen med fastlæggelsen af besparelserne på institutterne har givet 

anledning til overvejelser over fordelingen af basismidler til institutterne, 
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ligesom andre strukturelle ting har været drøftet. Vi har fået et godt over-

blik over økonomien, og der arbejdes med en ny økonomimodel, som i hø-

jere grad giver transparens ift. indtægter og udgifter. Hvis vi ikke havde 

haft en relativt sund økonomi, havde ST været ramt meget værre. Det er 

ikke godt, at vi er nødt til at skulle planlægge med afskedigelse af medar-

bejdere, men vi prøver at minimere det så meget, som det er muligt.  

 

B-siden bad om, at der på et efterfølgende FSU-møde bliver orienteret om 

de strukturelle problemer, og hvordan de er blevet løst. Dekanen indvil-

gede i dette. 

 

B-siden spurgte, om der vil blive samlet op og meldt tilbage på de forslag, 

som medarbejder har kommet med til besparelsesrunden. Dekanen sva-

rede, at der ikke er kommenteret direkte på alle de indkomne ca. 420 for-

slag, men at de har været med hele vejen i overvejelserne, og at der er me-

get, som der skal arbejdes videre med. 

 

B-siden spurgte herefter ind til selve processen for afskedigelserne og om 

der er mulighed for frivillige fratrædelser? 

 

NCN svarede, at der er mulighed for frivillige fratrædelser og at der vil 

blive givet besked herom fra institutlederne pr mail til medarbejderne.  

 

Der er lavet en procesplan på hvert institut, som blev udleveret på mødet 

som bilag.  Institutterne melder besparelserne ud i dag på lokale LSU mø-

der, og så bliver der en frist frem til 5. september for ansøgninger til frivil-

lige fratrædelser. Alle detaljerne kan ses i procesplanerne og kl 14 bliver 

det meldt ud til hele fakultetet 

 

B-siden spurgte om vi kan være sikre på, at der ikke kommer yderligere 

besparelser/afskedigelser på disse institutter?  

 

NCN kommenterede, at der har været tæt dialog med institutterne og han 

er overbevist om, at problemerne er ved at blive løst. NCN fortalte, at de  

vil følge budgetterne tæt, og de udfordringer der måtte komme.  

 

B-siden udtrykte bekymring for en snæver tidsplan i forhold til tid nok til 

at søge om frivillig fratrædelse og ledelsens tid til at håndtere dem. DMA 

informerede om, at udmeldingen er i dag den 17. aug. på de berørte insti-

tutter og ansøgningsfristen er 5. sep., hvilket er over 14 dage. Derefter vil 

institutlederen prioritere at håndtere dem hurtigst muligt og inden den 9. 

sept. hvor der er ekstraordinære LSU møder. B-siden accepterede dette 

ud fra, at det også er vigtigt, at processen ikke bliver for lang.  
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B-siden spurgte herefter ind til, om det er overvejet, hvor mange der na-

turligt vil fratræde, pga. pensionsalder og nyt job og den slags? Det blev 

fremført, at der sidste gang ved B14 var nogle som fik fratrædelsesordnin-

ger, selvom de snart alligevel ville været gået på pension. 

 

NCN oplyste, at der er indtænkt en vis grad af naturligt afgang. Der bliver 

der kun sagt ja til frivillige fratrædelses ordninger ud fra en samlet og in-

dividuel vurdering.   

 

DMA supplerede med, at der på LSU-møderne i dag vil blive orienteret 

om, at der vil blive taget individuel stilling til de frivillige fratrædelses an-

søgninger, der kommer.  

 

B-siden spurgte om TR først får at vide, hvem der skal afskediges, så de 

kan være godt forberedt. Det mener TR vil være med til at gøre processen 

bedre, så TR bedre kan hjælpe dem, der skal afskediges. 

 

Det blev meddelt, at ST følger Moderniseringsstyrelsens anbefaling til AU 

om, at navnene ikke udleveres til TR, men at medarbejderne selv kan in-

formere sin TR.  

 

OWB kommenterede, at det er vigtigt og afgørende, at de relevante TR er 

til stede på geografierne, når brevene udleveres. 

 

A-siden kommenterede, at institutlederne og HR vil sørge for at sikre at 

relevante TR kan være til stede på de geografiske lokaliteter.   

 

B-siden efterspurgte, om andet kunne tages i brug – er det måske en mu-

lighed at ændre adgangskravene ved studenteroptag, hvis det kan med-

virke til nedsættelses af frafald og fremdriftsbøder? Desuden opfordrede 

B-siden til, at man i højere grad gjorde en indsats for at gøre underviserne 

bevidste om betydningen af at sikre de studerendes fremdrift. 

 

NCN fortalte, at der gøres en stor indsats for at nedsætte frafald og frem-

driftsbøder. Fx på datalogi har der været et stort frafald, og derfor er der 

blevet lagt et loft ind på, hvor mange de optager på studierne. Der bliver 

afprøvet nogle forskellige modeller for at finde ud af, hvad der giver ef-

fekt.  

 

NCN takkede af for et godt møde på trods af de triste omstændigheder. 


