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Indkaldelse til ekstraordinært møde i
Akademisk Rå d
Mandag den 16. november 2015 kl. 14.15 – 15.30 i Lysningen, Mødelokale stuen

Dagorden for mødet:

1. Godkendelse af referat fra ordinært møde i Akademisk Råd den 16. september 2015
Referatet kan ses på Akademisk Råds hjemmeside.
2. Drøftelse af Akademisk Råds forslag til strategiske prioriteringer
Regeringen har udmeldt en besparelse på nye 2 % på uddannelsesområdet og ”øvrige formål” hvert af de
kommende fire år. Samtidig har Regeringen annonceret besparelser på forskningsområdet. Frem mod 2019
forventer SDU derfor at opleve en mærkbar indtægtsnedgang.
Det indebærer, at vi skal iværksætte en proces for at finde de nødvendige besparelser. Følgende vil blive
lagt til grund for en sådan proces:
• SDU vil ikke gennemføre de kommende års besparelser via den såkaldte ”grønthøstermetode”, dvs. ved
en forholdsmæssig nedskrivning af alle områders budgetter.
• Strategiske til- og fravalg skal foretages under hensyntagen til SDU’s samlede strategi, herunder navnlig
ønsket om at styrke opgaver/funktioner, der har høj kvalitet og relevans.
• Besparelserne kan i 2016 hentes fra egenkapitalen. Den nærmere udmøntning heraf vil blive besluttet af
rektor i forbindelse med udarbejdelse af 2. budgetudkast for 2016.
• Direktionen skal frem til bestyrelsens møde den 4. april 2016 udarbejde en plan for strategiske til- og
fravalg på fakulteterne og i Fællesområdet i årene 2017 – 2019.
For at blive færdige til bestyrelsesmødet den 4. april 2016 skal der allerede nu igangsættes en proces på
fakulteterne og i Fællesområdet, der skal understøtte de strategiske til- og fravalg i perioden 2017-2019.
På Det Humanistiske Fakultet betyder det, at vi skal forberede budgetforbedringer på mellem 20-30
millioner om året fra 2019 og frem. Disse besparelser rammer Humaniora oven i den igangværende
dimensioneringsproces, der i sig selv betyder, at især Humaniora står til at miste en ikke uvæsentlig del af
de fremtidige uddannelsesindtægter.
Bilag
3. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. udsatte HUM-midler
Bilag
4. Eventuelt
Anne Scott Sørensen
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