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passe budgettet til en virke-
lighed med 300 mio. kr. min-
dre i indtægter.

Universitetsledelsen un-
derstreger, at der ikke er aktu-
elle planer om en ”tilpas-
ningsrunde”, men direktør
Arnold Boon lægger ikke
skjul på, at der er tale om »en
stor opgave«. 

I løbet af dette forår skal al-
le områder gennemgå bud-
getterne for at finde nye ind-
tægter og omkostninger, som
kan fjernes. Fra centralt hold
vil ledelsen bl.a. gennemgå
hele universitetets bygnings-
masse for kigge på omkost-
ninger.

»Vi gennemgår hele byg-
ningsområdet, og hvis vi har
mulighed for at opsige byg-
ninger, vil vi gøre det, og vi
undersøger muligheden for
at rykke lidt tættere sammen,
så vi kan spare noget mere på
huslejen. Det vil vi hellere
end at spare på forskning og
uddannelse,« siger Arnold
Boon.

Uforudsigelig brik
Ud over regeringens spare-
krav ligger den såkaldte frem-

I februar 2014 lød det således
fra Brian Bech Nielsen, rektor
på Aarhus Universitet, i uni-
versitetets avis Omnibus:

»Vi vil altid kunne blive
ramt af noget helt uforudset
udefra, som kan have store
konsekvenser for universite-
tet. Men lige nu er vi ved at
etablere et godt udgangs-
punkt med henblik på at
undgå, at vi skal ud i en stor
sparerunde igen.«

Udtalelsen kom, da ledel-
sen var i gang med den hidtil
største fyringsrunde med 128
afskedigelser og 180 fratræ-
delser, men rektoren valgte
klogeligt ikke at udstede ga-
rantier for fremtiden.

Den fremtid er der lige nu.
Med regeringens krav om 2

pct.s besparelser hvert år i pe-
rioden 2016-2019 står uni-
versitetet med opgaven at til-

driftsreform som en yderlige-
re joker i Aarhus Universitets
budget. 

Reformen kræver, at de
studerende gennemfører stu-
dierne hurtigere, men det
lykkedes ikke til fulde i 2015,
hvilket betød et indtægtstab
på 20 mio. kr., og det tal kan
blive langt større.

»Fremdriftsreformen ud-
gør en væsentlig og ret ufor-
udsigelig brik i det økonomi-
ske puslespil. Hvis vi ikke for-
mår at nedbringe de stude-
rendes studietid, vil
universitetet gå glip af en del
af sin færdiggørelsesbonus,
og vi risikerer i værste fald en
fremdriftsbøde på 175 mio.
kr. i 2019,« har Arnold Boon
oplyst på universitetets
hjemmeside.

Per Dahl, fællestillidsre-
præsentant for medarbejder-
ne på Aarhus Universitet, si-
ger:

»Der er rigtig mange bolde
i luften i øjeblikket med
fremdriftsreform, dimensio-
nering og en årlig besparelse
oven i de besparelser, som al-
lerede er i gang. Vi håber, at
man kan klare opgaven med

naturlig afgang, men det ad-
ministrative område er i for-
vejen i gang med at gennem-
føre en kraftig besparelse
frem mod 2019, så på det om-
råde kan det muligvis blive
svært at undgå afskedigelser.
Der er ingen tvivl om, at ar-
bejdspresset vil vokse i de
kommende år med færre
medarbejdere, så ledelsen må
pege på opgaver, som ikke
skal løses,« siger Per Dahl.

Frihold kerneydelsen
Sune Koch Rønnow, for-
mand for Studenterrådet, si-
ger:

»Det er noget møg, at der
skal spares igen, og vi er mod-
standere af nedskæringerne.
Vores holdning er, at der ikke
skal spares på uddannelser-
ne, for det er universitetets
kerneydelse. Vi mener i ste-
det, man må kigge på byg-
ningerne og administratio-
nen og forsøge at få flere pen-
ge hjem fra eksterne fonde,«
siger han og fortsætter:

»Konsekvensen bliver nok
desværre, at der skal lukkes
fag for at holde kvaliteten på
de øvrige uddannelser.«

Hos byens næststørste ud-
dannelsesaktør, VIA Univer-
sity College, er opgaven den
samme. Frem mod 2019 skal
budgettet tilpasses til et ni-
veau med 100 mio. kr. min-
dre i indtægter, og den opga-
ve skal løses i dette forår.

»Vi har nedsat en task for-
ce, som kigger på tre områ-
der. Kan vi effektivisere og
prioritere opgaver på en klo-
gere måde? Kan vi udvikle
VIA strategisk, så vi udnytter,
at vi er en stor organisation
og udnytte de digitale mulig-
heder bedre? Kan vi skaffe
nye indtægter ved f.eks. at
optage flere studerende?« op-
remser Harald Mikkelsen,
rektor for VIA.

Færre ansatte
Med op mod 70 pct. af om-
kostningerne bundet i løn-
ninger skal en del af pengene
findes i færre ansatte over tid,
men VIA håber at kunne
undgå større fyringsrunder.
Målsætningen er, at perio-
den frem til 2019 skal bruges
til at tilpasse organisationen.

Harald Mikkelsen har ikke
lagt skjul på, at han frygter, at

besparelserne vil gå ud over
kvaliteten af uddannelserne,
men han ønsker ikke på nu-
værende tidspunkt at gå ind i
en fornyet politisk debat
med regering og folketing.

»Når et flertal i Folketinget
beslutter, at det skal være så-
dan, så er det jo et grundvil-
kår for os. Sådan er det,« siger
han.

Aarhus Universitet og VIA 
skal spare 400 mio. kr. 
N Aarhus Universitet (AU) vil
spare på bygningerne for at nå
et sparemål på 300 mio. kr.
VIA skal trimme budgettet
med 100 mio. kr. 
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SPAREKRAV

2 pct. mindre hvert
år 2016-2019

Med finanslov 2016 og de
kommende år har regeringen
besluttet, at bevillinger til 
uddannelse reduceres med 
2 pct. årligt i 2016-2019.

For Aarhus Universitet betyder
det et indtægtstab på ca. 300
mio. kr. i perioden 2016-
2019.

For VIA University College 
betyder det 100 mio. kr. 
mindre i indtægter.

Designlinjen på arkitektsko-
len, som lukkes, har givet
fremtrædende job.

Det viser en mindre rund-
spørge blandt en række kan-
didater fra uddannelsen, der
nu beklæder job som f.eks.:
Model coach hos Lego, de-
signchef ved Friis og Moltke,
designer ved Pressalit, desig-
ner ved Schmidt Hammer
Lassen, designer ved Novo
Nordisk og teamleder ved
Jysk.

De er alle kritiske over for
lukningen, men kritikken
ændrer ikke skolens beslut-
ning, som bl.a. understøttes
af det såkaldte kvalitetsud-
valgs rapport fra 2015. I den
rapport optræder design net-
op som det område, der har
den største vækst i optag og
den største ledighed – kun
overgået af arkitekterne.

Derfor er der på landsplan
kritisk lys på design i forhold
til dimensionering, som blev
indført af den forrige rege-
ring i 2014 og betyder, at op-
taget af studerende beskæres,
hvis ledigheden er for høj. 

Torben Nielsen, rektor på
Arkitektskolen Aarhus, be-
klager fortsat, at det har væ-

ret nødvendigt at lukke de-
signlinjen, men han ser det
som en nødvendig beslut-
ning, der skal sikre skolens
fremtid.

Design er ikke det eneste
område, der lukkes, for andre
felter i arkitektuddannelsen
må også reduceres eller fjer-
nes i den kommende tid.

Skolen er pålagt en beskæ-
ring på 20 pct. af optaget, og
lykkes det ikke at forbedre be-
skæftigelsen for kandidater-
ne fremover, kan skolen risi-
kere yderligere beskæring.

»De kræfter, vi har, samler
vi på færre områder med stør-
re kritisk masse for at uddan-
ne stærkere kandidater, der
kan få job. Men det er et vil-
kår, at hvis beskæftigelsen for
arkitekter ikke bliver bedre,
så risikerer vi at blive yderli-
gere beskåret i 2017. Vi skal
understøtte de studerende
langt bedre til at få et job og
diskutere job langt tidligere i
uddannelsen, og det er en ny
måde at arbejde på,« siger
Torben Nielsen og tilføjer:

»Dybest set burde vores
opgave være at sørge for en
god uddannelse til de stude-
rende, men da vi også bliver
målt på beskæftigelsen, bli-
ver vi nødt til at bruge mange
kræfter på karrierevejled-
ning, hvis vi skal overleve.« 

En ny spilleregel
På Danmarks Medie- og Jour-
nalisthøjskole har dimensio-
neringen også sat sine spor,

fortæller rektor Jens Otto
Kjær Hansen.

»Dimensionering er en ny
alvor og en ny spilleregel for
os. Vi er nødt til selv at tage et
medansvar for de studeren-
des beskæftigelse, og det er
ikke lige nemt, for vi uddan-
ner til mange forskellige job,
det gælder f.eks. for journali-
sterne. Derfor er dimensio-
nering en del af vores nye
strategi, og vi vil lave særlige
initiativer, som skal forbedre
jobmulighederne ved at gøre
de studerende stærkere til at
kende andre fagfelter og evt.
starte som selvstændige.«

Beskæftigelse og relevans
På Aarhus Universitet har di-
mensionering sat øget fokus
på beskæftigelsen, fortæller
Kristian Thorn, vicedirektør
for AU Uddannelse:

»Vi er meget fokuserede på
beskæftigelse og relevans af
vores uddannelser, og di-
mensioneringen har sat eks-
tra fokus på det område. Vi
har data på alle vores uddan-
nelser, så vi løbende kan
overvåge beskæftigelsen, li-
gesom vi er i dialog med vo-
res aftagere. Derudover laver
vi beskæftigelsesundersøgel-
ser hvert andet år, hvor vi
spørger kandidaterne, om de
har fået de rette kompeten-
cer, ligesom vi laver analyser
på særlige områder,« siger
Kristian Thorn, der også
nævner karrierecenter, prak-
tik og erhvervsspecialer som
mulige jobskabere.

»Vi bliver nødt til at bruge mange kræfter på karrierevejledning, hvis vi skal overleve,« siger rektoren på Ar-
kitektskolen Aarhus, Torben Nielsen. Foto: Katrine Marie Kragh

Nye tider efter
dimensionering
N Kritik af designlukning på
arkitektskolen fortsætter. Luk-
ningen skyldes dimensione-
ring, som har ændret vilkårene
for flere uddannelser i Aarhus.
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