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Deltagere fra Institutforum: 
Per Stounbjerg (formand) 
Mikkel Wallentin 
Peter Mortensen 
Hans Lauge Hansen 
Inger Schoonderbeek Hansen (for Rikke Andersen 
Kraglund) Birgit Eriksson 
Thomas Rosendal Nielsen 
Jane Lücke Didriksen 
Nanna Inie 
Fie Lund Mortensen 
Camilla Bevense 
Matilde Nesbit Brøgger (observatør fra IVK) 
Lars Kiel Bertelsen 
Tine Arsinevici (observatør) 
Pernille Roholt (referent) 

Afbud fra: 
Peter Lauritsen 
Nina Christensen 
Astrid Harboe Odgaard 

Derudover fra LSU (nogle er i begge organer): 
Camilla Skovbjerg Paldam (næstformand) 
Jody Pennington 
Marianne Rasmussen 
Ushma C. Jacobsen (observatør fra IVK) 
Steffen Krogh 
Anne Marit Waade 
Morten Brockhoff 
Tina Thode Hougaard 
Afbud fra: Peter Dalsgaard 
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Referater fra 
fællesmøde LSU og Institutforum IKK  
tirsdag den 5. december 2017 kl. 9.00 – 10.00 
i bygning 1586, lokale 114 

Kl. 9.00 - 10.00 LSU-IF 

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2) Økonomi
a) ØR 3
PS præsenterede hovedtendenserne i budgettet for 2017. Budgettet viser
ved ØR 3 en markant stigning i indtægter, hvilket bl.a. skyldes øgede eks-
terne bevillinger og øgede uddannelsesindtægter i kraft af fremgang i gen-
nemførelse og flere, som udløser færdiggørelsesbonus. Budgettet er revide-
ret på baggrund af tendenserne, og en forventet bødeafgift knyttet til færdig-
gørelse er fjernet.
Lønudgifterne er steget lidt, hvilket bl.a. skyldes ansættelser i forbindelse
med eksterne hjemtag. Planlagte ansættelser er derimod ikke gået så hurtigt
som forventet. Det er et opmærksomhedspunkt, at ansættelsesprocessen er
langsommelig, og at der med fordel kan arbejdes hermed fremadrettet. Det,
vi bl.a. kan gøre noget ved, er den tid, der går, fra en stilling aftales, til opsla-
get er klar. Her har processen på nogle afdelinger taget lang tid.

b) Budget 2018
Arts får et overskud i 2017. I 2018 forventes budgettet at balancere, mens
der de efterfølgende år forventes et underskud. Konsekvenserne af under-
skuddet afbødes til dels af USM-midler, som vi har fået lov til at modtage se-
nere end først planlagt, og af det opsparede overskud. Langtidsprognoserne
tyder på, at studenternes aktivitet og færdiggørelse er øget, og på at indtæg-
terne fra STÅ er stabile. I forlængelse heraf forventes ikke en fremdriftsbøde,
og effekten af dimensioneringen forventes pga. de studerendes øgede pro-
duktivitet at blive mindre end hidtil forudsat, hvorfor den forventede ned-
skrivning på stillinger ikke er helt så markant som tidligere udmeldt.



 
 

  
  

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 
INSTITUT FOR ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION 

For IKK’s vedkommende har fakultetets overordnede principper for forde-
ling af midler til institutterne bevirket, at IKK’s andel af basisbevillingen sti-
ger grundet de høje eksterne hjemtag i tidligere år. På STÅ-området forven-
tes trods dimensioneringen en svag stigning i indtægter, hvilket skyldes en 
stigning i studenternes produktivitet. Frem mod 2022 forventes en stigning i 
færdiggørelsesbonus fra 22 til 36 mio. kr., herefter forventes indtægterne at 
falde. 

 
I forlængelse af de positive udsigter udskydes de forventede nedskæringer, 
og i stedet øges lønbudgettet de nærmeste år som følge af besættelse af op-
slåede stillinger og etablering af nye stillinger. Der er ligeledes afsat midler til 
fire treårige TAP-stillinger, ligesom der i både 2018 og -19 er afsat 5 mio. kr. 
til afvikling af overarbejdspukler. Forskningspuljen fastholdes på ca. 1. mio. 
kr.  

 
På baggrund af den efterfølgende dialog kan det opsummeres: 

- At de øgede midler til videnskabelige assistenter – skønt der kan 
være et forståeligt ønske om også at tilbyde forskningsansættelse – 
først og fremmest skal sikre forskningstid til fastansatte og forhindre 
en akkumulation af timer i Vipomatic.  

- At der fra IKK’s ledelse er opmærksomhed på, hvordan de planlagte 
TAP-stillinger opslås og indgår i det samlede sekretariat. 

- At vi fremover inviterer en økonomimedarbejder med til de møder, 
hvor budgettet behandles, så spørgsmål kan besvares så kvalificeret 
som muligt.  

 
 


