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Aalborg Universitet (AAU) fortsætter i 2020 og 2021 implementerin-

gen af sin strategi Viden for verden. Det kræver fortsatte investe-

ringer i de tilhørende strategiske indsatser for at fastholde kvali-

tetsniveauet i både uddannelser og forskning i årene fremover. 

Dette understøttes af en ambitiøs investeringsplan som skal sikre 

implementering af de strategiske indsatser. Samtidig falder univer-

sitetets største indtægtskilde, uddannelsesindtægterne. Kombine-

ret med de strategiske investeringer betyder det i perioden 2020 til 

2022 et samlet budgetteret træk på egenkapitalen på -42 mio. kr. 

Trækket på egenkapitalen fordeles med -32 mio. kr. i 2020, -10 mio. 

kr. i 2021 og med et budget i balance i 2022.  

På baggrund af Finanslovsforslaget for 2020 har universitetet mi-

stet ca. 37 mio. kr. årligt som følge af den manglende forlængelse 

af taxameterløftet på takst 1-uddannelserne. Budget 2020 afspejler 

denne situation, og mange af universitetets aktiviteter revideres lø-

bende med risiko for større ændringer i kvaliteten til følge.  

AAU’s strategi skal sikre, at vi fortsat udvikler vores styrkepositio-

ner, og maksimere kvaliteten i undervisningen, også inden for den 

reducerede økonomiske ramme, som det nuværende takst 1-fald er 

udtryk for. En række konkrete indsatser skal hen over de kom-

mende år understøtte, at vi også fremover kan videreudvikle uni-

versitetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse og vidensamar-

bejde – samtidig med, at vi løbende udvikler vores organisation.  

Målsætningen frem mod 2022 er et budget i balance, hvor det vil 

være essentielt, at AAU de kommende år kan styre omkostningsni-

veauet. Samtidig skal AAU være ambitiøse med hensyn til at til-

trække eksterne midler til forskningsprojekter og fortsætte imple-

menteringen af de strategiske initiativer. 

Aalborg, den 19. december 2019 

 

Per Michael Johansen,  

Rektor     
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INDLEDNING 

AAU’s bestyrelse godkendte på sit møde den 5. marts 2018 univer-

sitetets interne principper for fordeling af tilskud, bevillinger og ind-

tægter mellem hovedområderne og godkendte samtidig en model 

til finansiering af Fælles Service (FS), herunder bygningsområdet, 

og en model for finansiering af fælles universitære aktiviteter. Prin-

cipperne blev godkendt for perioden 2019 til og med 2021.  

Nuværende budgetprincipper gælder derved i princippet ikke for 

budgetoverslagsår 2022, som er en del af budget 2020 – 2022. På 

trods af ovenstående er budgetoverslagsår 2022 udarbejdet efter 

samme principper som for 2020 og 2021.  

Nye budgetprincipper for perioden 2022–2024 udarbejdes i løbet af 

første halvår 2020 og behandles og godkendes af bestyrelsen som 

en del af budget 2021 i december 2020. 

I det følgende er en kort beskrivelse af de interne budgetprincipper. 

Principperne omfatter dels en fordeling af uddannelsesindtægter, 

forskningsindtægter, øvrige formål, øvrige indtægter og tilskudsfi-

nansierede aktiviteter, og dels principper for finansiering af univer-

sitetets fælles aktiviteter, herunder FS, bygningsområdet og de fæl-

les universitære aktiviteter. 

UDDANNELSE 

Uddannelse omfatter heltidsuddannelse og deltidsuddannelse. 

Heltidsuddannelse 

Heltidsuddannelse omfatter et grundtilskud, aktivitetstilskud (taxa-

metertilskud), resultattilskud, kvalitetstilskud, decentralt grundtil-

skud og tilskud til kompensation for reduktion af uddannelsestil-

skud grundet bevillingsreformen, jf. bilag I i bilagsbogen. Heltidsud-

dannelse omfatter også et internationaliseringstilskud vedrørende 

udvekslingsstuderende og friplads- og stipendiemidler. Hertil kom-

mer deltagerbetaling for studerende med statsborgerskab uden for 

 

 

1 Bevillingen er ekskl. bevillingen genereret af Adgangskursus.  

2 I den eksterne bevillingsreform kan alene ca. 67,5% af uddannelsesbevil-

lingen henføres direkte til det hovedområde, som har genereret indtægten. 

EU/EØS-landene (udenlandske selvbetalere (USB)), indtægter for 

aktiverede, samt uddannelsesmidler fra It-vest, herunder eventu-

elle udviklingsmidler. 

Deltidsuddannelse 

For deltidsuddannelse omfatter indtægterne såvel taxameterind-

tægter som deltagerbetaling (inkl. deltagerbetaling vedrørende ak-

tiverede).  

Interne fordelingsprincipper heltidsuddannelse 

Universitetets bevilling til heltidsuddannelse fordeles efter følgende 

principper: 

• Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse1 fordeles 
5% efter en ledelsesmæssig prioritering på universitets-
niveau  

• Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 
20% mellem fakulteterne i forhold til deres andel af den 
aktivitetsbestemte bevilling i budgetåret til initiativer in-
den for fakulteternes eget område  

• Af budgetårets bevilling til heltidsuddannelse fordeles 
75% til det hovedområde, som har genereret indtæg-
terne2.  

Ovennævnte betyder, at rektor og dekanerne kan prioritere og for-

dele dele af uddannelsesrammen til fælles udfordringer på univer-

sitetsniveau, eventuelt for en flerårig periode, mens andre dele af 

uddannelsesbevillingen vil blive udmøntet direkte til fakulteterne. 

En flerårig udmøntning af ledelsesmidlerne (5%-midlerne) er betin-

get af, at de aktiviteter, som midlerne udmøntes til, reelt igangsæt-

tes og understøttes, og de forventede resultater nås inden for afta-

leperioden, hvis forudsætningerne herfor har været til stede.  

Såfremt rektor og dekaner i visse tilfælde ikke prioriterer og forde-

ler alle midler afsat til ledelsesmæssig prioritering, vil de ikke-di-

sponerede midler blive fordelt forholdsmæssigt mellem fakulte-

De resterende ca.7,5% fordeles derfor forholdsmæssigt mellem hovedom-

råderne i forhold til deres andel af den aktivitetsbestemte bevilling (STÅ-

bevilling). 

B U D G E T P R I N C I P P E R  2 0 1 9 - 2 0 2 1  
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terne efter aktivitetsbevillingen. Dermed sikres, at alle uddannel-

sesmidlerne bliver budgetteret og udmøntet til fakulteterne med 

henblik på anvendelse i budgetåret. 

Internationaliseringstilskuddet tildeles de fakulteter, som de ud-

vekslingsstuderende har været indskrevet på. Puljen til friplads- og 

stipendiemidler fordeles som fripladsmidler mellem fakulteterne i 

forhold til antal USB’er opgjort året før budgetåret. 

Deltagerbetaling vedrørende USB’er og aktiverede ledige tildeles 

det fakultet, som de studerende er indskrevet på. 

Internt fordelingsprincip for deltidsuddannelse 

Indtægterne for deltidsuddannelse (taxameterindtægter og delta-

gerbetaling) fordeles til det fakultet, som har udbudt de uddannel-

ser og/eller aktiviteter, som de deltidsstuderende er indskrevet på. 

FORSKNING 

Forskning omfatter tilskud til basisforskning, inkl. forskeruddan-

nelse og indtægter fra myndighedsbetjening. 

Nuværende interne fordelingsprincip 

Universitetets basisforskningsmidler fordeles mellem fakulteterne 

efter følgende model: 

• Af budgetårets basisforskningsbevilling3 fordeles 5% ef-
ter en ledelsesmæssig prioritering  

• Af budgetårets basisforskningsbevilling fordeles 95% ef-
ter en matematisk model som følger: 

o Som grundbevilling tildeles 90% af seneste 
budgetårs basisforskningsbevilling, ekskl. 
midler tildelt som ledelsesmæssig priorite-
ring4 

o De resterende 10% fordeles efter følgende pa-
rametre og vægte opgjort to år før budgetåret: 

 

 

3 Det vil sige basisforskningsbevillingen på årets finanslov. 

4 Det vil sige 90% af de 95%.  

 Uddannelsesindtægter (taxameter 
heltidsuddannelse (STÅ) og taxame-
ter deltidsuddannelse) (45%) 

 Indtægter fra ekstern forskning 
(20%) 

 BFI-point (25%) 

 Ph.d.-grader (10%). 

For udmøntning af ledelsesmidlerne gælder samme principper som 

ved udmøntning af ledelsesmidlerne (5%-midlerne) under heltids-

uddannelse, jf. ovenfor. 

Indtægter fra myndighedsbetjening tilgår det fakultet, som indgår 

aftale herom. For AAU konkret en aftale mellem ENGINEERING 

v/Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Transport-, Bygnings- 

og Boligministeriet. 

ØVRIGE FORMÅL 

Finanslovspuljen Øvrige formål fordeles mellem fakulteterne i for-

hold til deres eksterne indtægter to år før budgetåret, det vil sige 

det seneste afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. 

ØVRIGE INDTÆGTER OG TILSKUDSFINANSIEREDE  

AKTIVITETER 

Ud over tilskud fra Finansloven og deltagerbetaling for uddannelse 

har universitetet en række andre indtægtskilder, f.eks. indtægts-

dækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre til-

skudsfinansierede aktiviteter. 

Ovennævnte midler går som hovedregel til det hovedområde, som 

har ansvaret for de aktiviteter, som har udløst midlerne. 
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FÆLLES AKTIVITETER 

De fælles aktiviteter finansieres af bidrag fra fakulteterne via et FU-

bidrag, et FS-bidrag og et bygningsbidrag.  

FU-bidrag – bidrag til fælles universitære aktiviteter 

FU-bidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes ordi-

nære eksterne indtægter5 to år før budgetåret, det vil sige senest 

afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. For budget-

året inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat som føl-

gende: 

• B2020: 5,6%  

• B2021: 5,8%  

• B2022: 6,2%. 

Dog er ovenstående procentsatser for budgetoverslagsårene 2021 

og 2022 foreløbige indtil det kommende budget 2021, hvor de bliver 

revideret.  

FU-bidraget skal gå til finansiering af AAU’s strategi Viden for ver-

den, Digitaliseringspuljen, øvrige universitære puljer, studenteror-

ganisationer, forlag, fælles forbrugsomkostninger med mere. 

FS-bidrag – bidrag til Fælles Service og AAU Innovation 

Fællesbidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes ordi-

nære eksterne indtægter5 to år før budgetåret, det vil sige senest 

afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. For budget-

året inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat som føl-

gende: 

• B2020: 22,2%  

• B2021: 22,4%  

• B2022: 23,5%. 

Ligesom på FU-bidrags satserne, er ovenstående FS-bidrags satser 

foreløbige indtil det kommende budget 2021. 

 

 

5 Det vil sige eksklusiv tilskudsfinansierede aktiviteter. 

FS-bidraget skal gå til finansiering af universitetets fælles admini-

stration og AAU Innovation. 

Bygningsbidrag 

Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som 

omfatter alle omkostninger vedrørende lokaler, f.eks. den eksterne 

husleje, ejendomskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bi-

draget betales af alle hovedområder som en gennemsnitspris pr. 

m2 til Campus Service (CAS). For budgetåret inkl. budgetoverslag-

sårene er gennemsnitsprisen pr. m2 fastsat som følgende: 

• B2020: 1.720 kr. pr. m2 

• B2021: 1.784 kr. pr. m2 

• B2022: 1.818 kr. pr. m2 

Ovenstående procentsatser for bygningsbidraget i 2021 og 2022 er 

ligesom FU- og FS-bidraget foreløbige indtil det kommende budget 

2021. 

Se bilagsbogen indeholdende hhv. forklaring af budgetposterne og 

bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom. 
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TABELVISNINGER, AFVIGELSER   

OG FORTEGNSANGIVELSER 

Alle tal i tabeller og figurer, herunder afvigelser og procentuelle ud-

viklinger, som har en positiv resultateffekt, angives uden fortegn, 

og alle tal, som har en negativ resultateffekt, angives med minus-

fortegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til 

tidligere år. Omkostningerne i de forskellige tabeller er derfor an-

givet med minus-fortegn. I teksten medtages fortegn kun, hvis der 

anvendes neutralt ladet ord, hvorimod fortegn fjernes, når udviklin-

gen beskrives som et fald eller en stigning. I tabeller og figurer, 

uanset om der vises tal med decimaler eller ej, medfører delsum-

merne i visse tilfælde, at de ikke summerer til det viste grundet 

bagvedliggende yderligere decimaler. Hvis der ikke fremgår bag-

vedliggende data i et givent felt i tabellerne, markeres dette felt med 

en streg.  

 

BUDGETTERET UNDERSKUD I 2020 

I 2020 budgetteres der med et samlet resultat for AAU på -32 mio. 

kr., jf. figur 1 og tabel 1. Alle hovedområder budgetterer med et un-

derskud på nær Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) og 

Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH), som budgetterer med 

overskud på henholdsvis 1 mio. kr. og 14 mio. kr. Det samlede un-

derskud er udtryk for, at universitetet de kommende år fortsat skal 

gennemføre de aktiviteter, som realiserer Viden for verden og uni-

versitetets digitaliseringsstrategi, samtidig med at skulle tilpasse 

sig de faldende uddannelsesindtægter. De strategiske initiativer, 

som allerede er igangsat, færdigimplementeres, og nye initiativer 

igangsættes fortsat. Disse igangværende og nye tiltag skal tilsam-

men sikre, at kvaliteten i undervisningen maksimeres inden for den 

reducerede økonomiske ramme, som bortfaldet af taxameterløftet 

er et udtryk for. Herudover skal AAU fortsat være i stand til at skabe 

forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse inden for de ram-

mer, som Viden for verden udstikker. Dette muliggøres af, at uni-

versitetets egenkapital med udgangen af 2019 fortsat overstiger 

bestyrelsens krav hertil. 

 

 

 UDVIKLING I INDTÆGTERNE 

I det følgende sammenlignes Budget 2020 (B2020) med Rebudget 

2019 (RB2019). Universitetets samlede indtægter i B2020 forventes 

at blive 2.976 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1. Dette er et fald på 

64 mio. kr. svarende til 2,1% i forhold til RB2019. Indtægtsposterne 

Statsindtægter, Salg af varer og tjenesteydelser og Tilskudsfinan-

sierede aktiviteter falder alle tre i forhold til RB2019 med henholds-

vis 19 mio. kr., 30 mio. kr. og 14 mio. kr.  

Det budgetterede fald på Statsindtægter på 19 mio. kr. består af fald 

på Heltidsuddannelse på 11 mio. kr., fald på Myndighedsbetjening 

på 4 mio. kr., fald på Øvrige formål på 23 mio. kr., og en stigning på 

Basisforskning på 20 mio. kr. i forhold til RB2019.  

På Heltidsuddannelse, under Statsindtægter, står Det Ingeniør- og 

Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) for størstedelen af 

faldet med 18 mio. kr., mens Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

(SAMF) også bidrager til faldet med 6 mio. kr. Det Humanistisk Fa-

kultet (HUM) budgetterer med omtrent samme niveau som i 

RB2019, og SUND og TECH budgetterer med stigninger på hen-

holdsvis 3 mio. kr. og 11 mio. kr. Det vurderede fald på ENGINEE-

RING skyldes overordnet set, at der er lukket uddannelser på Cam-

pus Sydhavnen i København, og at optaget i Esbjerg er faldende ved 

-8
-10 -10

1

14

-19

-32
-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

ENG HUM SAMF SUND TECH FS AAU

FIGUR 1: RESULTAT 2020 FORDELT PÅ 
HOVEDOMRÅDER OG AAU-NIVEAU

L E D E L S E S R E S U M É  F O R  B U D G E T  2 0 2 0  -  2 0 2 2  

i mio. kr. 
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samtlige institutter. Den vurderede stigning på SUND skyldes tilde-

ling af flere pladser på medicinstudiet tilbage i 2017 og deraf føl-

gende vækst på antal STÅ. Herudover er der blevet åbnet en ny kan-

didatuddannelse i Fysioterapi på SUND. Den forventede vækst på 

TECH skyldes et øget optag i 2019 sammenlignet med de to foregå-

ende år, samt en forventning om, at TECH vil lykkes med at sænke 

frafaldsprocenten generelt set.  

Udover ovenstående udviklinger medfører effekten af det mang-

lende taxameterløft på takst 1-uddannelserne en kraftig nedgang i 

STÅ-indtægter. Denne nedgang modregnes af effekten fra det afly-

ste omprioriteringsbidrag i B2020, der har en modsat effekt med 

stigende indtægter sammenlignet med RB2019, idet takstniveauet i 

RB2019 var lavere som følge af omprioriteringsbidraget. Da bort-

faldet af taxameterløftet for takst 1-uddannelserne svarer til en 

15%-reduktion i indtægterne til takst 1-uddannelserne, vil det blive 

nødvendigt for de berørte fakulteter at tilpasse sig til et stærkt de-

cimeret indtægtsgrundlag. Det er derfor besluttet at indføre en 

kompensationsmodel, som sikrer en delvis kompensation for ind-

tægtstabet fra takst 1-uddannelserne til de berørte hovedområder. 

Kompensationen hentes fra indtægter fra takst 2- og takst 3-uddan-

nelserne. 

På Basisforskning under Statsindtægter skyldes stigningen pri-

mært P/L-regulering og til dels at AAU får en lidt større andel af 

sektorens basisforskningsmidler, end tilfældet var i RB2019. 

På Myndighedsbetjening under Statsindtægter skyldes faldet, at 

nogle af midlerne er konkurrenceudsatte, og derfor er det i B2020 

valgt at budgettere disse midler på Salg af varer og tjenesteydelser 

i stedet for på Statsindtægter, som tilfældet var i RB2019. 

På Øvrige formål under Statsindtægter skyldes faldet en ændring i 

SEA-ordningen i forhold til Bygningsstyrelsen (BYGST). Da denne 

ændring skal være økonomisk neutral for AAU, er der på Finanslo-

ven indregnet en nedgang i AAU’s indtægter, som modregnes af et 

tilsvarende fald i de eksterne huslejeomkostninger til BYGST. Denne 

økonomiske påvirkning bliver på AAU udmøntet via fordelingen af 

øvrige formål, hvor indtægterne til hovedområderne mindskes, og 

via det interne bygningsbudget, hvor omkostningerne til hovedom-

råderne samtidig nedjusteres. I tillæg til ovenstående bliver forskel-

len mellem de reducerede indtægter og omkostninger afregnet via 

intern handel mellem hovedområderne. 

På Salg af varer og tjenesteydelser er den primære årsag til faldet, 

at der i RB2019 på Fælles Service (FS) hos CAS var budgetteret med 

29 mio. kr. i ekstraordinære indtægter fra Bygningsstyrelsen 

(BYGST) til udvendig vedligeholdelse af universitetets bygnings-

masse. Denne indtægt er ikke budgetteret i B2020, ligesom den til-

svarende forbrugsomkostning til udvendig vedligeholdelse ej heller 

er budgetteret i B2020, som tilfældet var i RB2019.  

På Tilskudsfinansieret aktiviteter er de primære årsager til det bud-

getterede fald på 14 mio. kr., at SAMF og TECH forventer fald på 

henholdsvis 7 mio. kr. og 9 mio. kr., mens HUM og SUND forventer 

mindre fald, og ENGINEERING og FS forventer mindre stigninger. 

Niveauet for Tilskudsfinansieret aktiviteter var med 708 mio. kr. i 

RB2019 budgetteret på det højeste niveau til dato, og det har indtil 

videre i 2019 ikke været muligt at realisere det budgetterede ni-

veau. Det seneste estimat fra 2. periodeopfølgning (P2 2019) vurde-

rer, at AAU vil realisere 659 mio. kr. på Tilskudsfinansieret aktivite-

ter i 2019. Hvis B2020 sammenlignes med P2 2019, øges niveauet i 

B2020 med 35 mio. kr. svarende til 5,3%. 

UDVIKLING I OMKOSTNINGERNE 

Som det fremgår af tabel 2, budgetteres der med et fald fra RB2019 

til B2020 på de samlede eksterne omkostninger på 65 mio. kr. sva-

rende til 2,1%. Faldet udgøres af budgetterede 33 mio. kr. svarende 

til 1,7% på Personaleomkostninger, med 28 mio. kr. svarende til 

8,2% på Ekstern husleje og med 12 mio. kr. på Forbrugsomkostnin-

ger svarende til 1,7%. Af- og nedskrivninger forøges med 8 mio. kr. 

og er relateret til det fortsatte høje investeringsniveau i 2020 sam-

menholdt med høje investeringsniveauer de seneste år, som binder 

afskrivninger i 2020 og årene frem. 

Inden for kategorien Personaleomkostninger sker der i B2020 en 

væsentlig mindre forskydning mellem det videnskabelige personale 

(VIP) og det teknisk administrative personale (TAP), end det var til-

fældet i RB2019. I B2020 falder VIP/TAP-ratioen 3,94 i RB2019 til 

3,80 i B2020 svarende til, at VIP-andelen af personaleomkostnin-

gerne udgjorde 63,9% i RB2019, hvor de i B2020 udgør 63,2%. De 

primære årsager til denne udvikling skyldes følgende: Det budget-

terede fald på henholdsvis Heltidstidsuddannelse og Tilskudsfinan-

sierede aktiviteter medfører hovedsagligt nedjustering af behovet 

for VIP-personale til undervisning og forskning. Herudover er der 
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blevet opbygget støttefunktioner via TAP-ansættelser afledt af Vi-

den for verden og af digitaliseringsaktiviteterne, f.eks. etablering af 

Center for Digital Undervisning og Læring. 

Mellem de enkelte hovedområder sker der nogle større udsving i 

personaleomkostningerne, hvor det samlede fald på 32 mio. kr. i 

forhold til RB2019 hovedsagligt er fordelt med nedgang på 29 mio. 

kr. på SAMF, nedgang på 14 mio. kr. på ENGINEERING og med en 

stigning på 11 mio. kr. på SUND. Nedgangen på SAMF er mest dre-

vet af, at Institut for Læring og Filosofi er flyttet til HUM, Danish 

Center for Healthcare Improvements (DCHI) er flyttet til SUND og af 

de afledte besparelseseffekter i 2020 som følge af besparelsesrun-

den i 2019. Nedgangen på ENGINEERING er en konsekvens af den 

budgetterede nedgang på Statsindtægter som følge af lukning af 

uddannelser samt faldende optag. Forøgelsen på SUND skyldes 

dels vækst på Statsindtægter som følge af væksten på særligt me-

dicinuddannelsen og åbning af fysioterapeutuddannelsen samt til-

gangen af DCHI, som beskrevet i ovenstående. 

På Ekstern husleje skyldes faldet, som tidligere beskrevet under 

indtægtsudviklingen, at ændring i SEA-ordningen har medført, at 

huslejeomkostningerne til BYGST falder svarende til nedgangen af 

indtægter fra BYGST på Øvrige formål. 

På Forbrugsomkostninger skyldes nedjusteringen behovet for til-

pasning af omkostningsniveauet til det faldende indtægtsgrundlag, 

herunder især en nedjustering af forbrugsomkostningerne relate-

ret til Tilskudsfinansierede aktiviteter.  

Forøgelsen af niveauet for afskrivningerne skyldes de seneste års 

stigende behov for investeringer dels i AAU´s bygningsmasse grun-

det blandt andet behov for fortætning, fornyelse af bygninger, labo-

ratorier og studiemiljøer, og dels behovet for nye investeringer i 

større forskningsprojekter som X-power og antennemålingsinfra-

strukturen ”Buen”.   

UDVIKLING I INTERN HANDEL PÅ TVÆRS AF  

HOVEDOMRÅDERNE 

Som det fremgår af tabel 1, budgetteres der med store forskelle i 

indtægter og omkostninger hovedområderne imellem på intern 

handel. ENGINEERING og HUM budgetterer med markant flere ind-

tægter end omkostninger på intern handel, hvor SAMF og SUND 

også budgetterer med flere indtægter end omkostninger, men i 

langt mindre skala. TECH og FS budgetterer med betragteligt flere 

omkostningerne end indtægter på intern handel. Sammenlignet 

med RB2019 budgetterer ENGINEERING i B2020 med omtrent det 

samme niveau af overskud mellem indtægter og omkostninger som 

i RB2019. HUM’s overskud på intern handel halveres, og SAMF’s 

overskud nedjusteres til ca. 1/3 af niveauet fra RB2019. SUND går 

fra underskud på 4 mio. kr. til overskud på 5 mio. kr., og TECH for-

øger sit underskud med 7 mio. kr. FS nedjusterer sit underskud 

markant med 18 mio. kr. ENGINEERING’s indtægter og TECH’s om-

kostninger stammer primært fra, at ENGINEERING sælger under-

visningstimer til TECH. Herudover er Første studieår og Adgangs-

kursus forankret hos ENGINEERING, hvorfor dette hovedområde har 

omkostningerne hertil, som budgetteres på Forbrugsomkostninger. 

Disse Forbrugsomkostninger bliver delvist dækket af indtægterne 

på intern handel fra SUND og TECH. HUM’s indtægter på intern han-

del består ligeledes mest af salg af undervisningstimer til de øvrige 

hovedområder, og FS’ omkostninger består primært af strategimid-

ler vedrørende Viden for verden. På intern handel afregnes også en 

intern kompensationsmodel, hvor SUND modtager indtægter fra de 

øvrige hovedområder og en anden intern fordelingsmodel, som ved-

rører SEA-ordningen, der tidligere er beskrevet under Statsindtæg-

ter.     
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TABEL 1: B2020 PÅ HOVEDOMRÅDE- OG AAU-NIVEAU 

i mio. kr. ENG HUM SAMF SUND TECH FS AAU i alt 

        

INDTÆGTER        

Statsindtægter 540 339 364 251 606 17 2.117 

Salg af varer og tjenesteydelser 35 24 35 3 11 58 166 

Tilskudsfinansierede aktiviteter 316 55 50 103 143 26 694 

Indtægter i alt 892 418 448 357 760 101 2.976 

        
OMKOSTNINGER        

Ekstern husleje - 0 -1 -3 - -309 -312 

Forbrugsomkostninger -122 -36 -39 -56 -60 -378 -691 

Personaleomkostninger -453 -250 -258 -192 -375 -390 -1.918 

Af- og nedskrivninger -30 -1 0 -8 -8 -50 -97 

Omkostninger i alt -605 -287 -297 -258 -443 -1.127 -3.018 

        
Interne bidrag -320 -153 -165 -102 -267 1.007 - 

        
Intern handel mellem hovedområderne 26 12 3 5 -36 -10 0,0 

        
Finansielle poster - - - - - 10 10 

Resultat -8 -10 -10 1 14 -19 -32 
 

UDVIKLINGEN I 2021 OG 2022 

Som nævnt indledningsvist i rektors forord skal AAU i de kom-

mende år arbejde mod et budget i balance og fortsat i 2021 imple-

mentere de strategiske indsatser, som er angivet i strategien Viden 

for verden. Dette samtidig med, at statsindtægterne vurderes at 

blive fastholdt på omtrent samme niveau som i 2020.  

Væksten i indtægtsgrundlaget i 2021 og 2022 vurderes at ske på 

Tilskudsfinansierede aktiviteter, der estimeres til at stige med 55 

mio. kr. svarende til 7,9% i 2022 set i forhold til 2020. Denne for-

øgelse svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 4,3% ift. Regnskab 

2018. Det er primært TECH, som vurderer at skulle drive denne 

vækst med et budget på 202 mio. kr. på Tilskudsfinansierede akti-

viteter i 2022 svarende til en forøgelse på 59 mio. kr. og 41% i for-

hold til 2020. Herudover budgetterer SAMF og SUND med at øge de 

tilskudsfinansierede indtægter, mens ENGINEERING og HUM bud-

getterer med en nedgang på Tilskudsfinansierede aktiviteter.   

Ovennævnte udvikling fremgår af bilagsbogen.  

ENGINEERING’s nedgang i 2021 og 2022 skyldes hovedsagligt, at X-

power-projektet forventes ibrugtaget og afsluttet i 2020. Der for-

ventes ikke nye projekter i en størrelsesordning, som kan fastholde 

2020-niveauet i 2021 og 2022. TECH´s vækst skyldes dels større 

investeringer i ”Buen” i 2022, og dels at opdeling af forskningsre-

serven på nationalt plan kan blive en stor gevinst for TECH, idet ho-

vedtemaerne rammer direkte ned i mange af TECH´s forsknings-
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områder. Herudover har TECH på EU-området et uudnyttet potenti-

ale på IKT området, samt der er en række erhvervssamarbejdspro-

jekter i støbeskeen. For at udnytte ovennævnte potentialer, har 

TECH´s ledelse en stor ambition om, at øge den eksterne funding 

over de næste år. Denne ambition skal realiseres ved ledelsesmæs-

sig fokus på indsatser og prioritering til at øge forskningsstøtten 

med kompetencer og ressourcer på såvel fakultet som på institut-

niveau.    

Omkostningerne vurderes at blive forøget med 24 mio. kr. svarende 

til 0,8% i 2022 sammenlignet med 2020 jf. tabel 2. Det er Af- og 

nedskrivninger, som står for den største del af forøgelsen med 27 

mio. kr. svarende til 27,6%. Årsagen hertil er det fortsat høje inve-

steringsniveau i de kommende år. Ud over Af- og nedskrivninger 

forøges Personaleomkostninger med 1,2%, mens Forbrugsomkost-

ninger og Ekstern husleje falder med henholdsvis 3,5% og 0,8%.  

UDVIKLING I FINANSIELLE POSTER 

Indtægten på Finansielle poster vurderes at falde med 4 mio. kr. 

svarende til 40%. Det vurderes, at det høje positive afkast i 2019 vil 

falde betragteligt i de kommende år, ligesom det forventes, at de 

investerede midler reduceres med ca. 40% som følge af, at univer-

sitetet med overgang til ny ferielov forventes at skulle indbetale et 

stort millionbeløb til den nye nationale feriefond.        

 

  

i mio. kr. R2018 RB2019 B2020 B2021 B2022 

      

INDTÆGTER      

Statsindtægter 2.147 2.136 2.117 2.126 2.121 

Salg af varer og tjenesteydelser 172 196 166 166 167 

Tilskudsfinansierede aktiviteter 633 708 694 716 748 

Indtægter i alt 2.951 3.040 2.976 3.008 3.036 

       
OMKOSTNINGER      

Ekstern husleje -343 -340 -312 -303 -310 

Forbrugsomkostninger -630 -703 -691 -659 -667 

Personaleomkostninger -1.932 -1.951 -1.918 -1.952 -1.941 

Af- og nedskrivninger -74 -90 -97 -111 -124 

Omkostninger i alt -2.979 -3.083 -3.018 -3.025 -3.042 

      
Interne bidrag - -    

      
Intern handel mellem hovedområderne - -    

      
Finansielle poster -10 11 10 8 6 

Resultat -38 -32 -32 -10 - 

TABEL 2: AAU-NIVEAU – FLERÅRSBUDGETTERING R2018 – B2022 
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TABEL 3: AAU-NIVEAU - HOVEDTABEL FOR R2018 - B2022  

i mio. kr. R2018 RB2019 ÆNDRING B2020 B2021 B2022 

        
INDTÆGTER       

Statsindtægter       

Heltidsuddannelse* 1.239 1.180 -11 1.170 1.171 1.161 

Øvrige uddannelsesindtægter 24 25 -1 24 24 24 

Basisforskning 806 825 20 845 852 859 

Myndighedsbetjening 23 24 -4 20 20 19 

Øvrige formål** 77 82 -23 58 59 58 

Administrative effektiviseringer*** -22 0 0 0 0 0 

Statsindtægter i alt 2.147 2.136 -19 2.117 2.126 2.121 

          
Salg af varer og tjenesteydelser         

Indtægtsdækket virksomhed  16 15 -3 12 12 12 

Deltagerbetaling, uddannelse 74 76 -3 73 74 75 

Andre salgsindtægter 81 104 -24 80 80 80 

Salg af varer og tjenesteydelser i alt 172 196 -30 166 166 167 

          
Tilskudsfinansierede aktiviteter         

Tilskudsfinansieret forskning  614 691 -18 674 695 728 

Øvr. tilskudsfinansierede akt.  18 17 3 20 20 20 

Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt 633 708 -14 694 716 748 

          
Indtægter i alt 2.951 3.040 -64 2.976 3.008 3.036 
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i mio. kr. R2018 RB2019 ÆNDRING B2020 B2021 B2022 

       

OMKOSTNINGER       

Ekstern husleje -343 -340 28 -312 -303 -310 

Forbrugsomkostninger -630 -703 12 -691 -659 -667 

VIP-løn -1.231 -1.244 35 -1.209 -1.233 -1.222 

TAP-løn -688 -701 -3 -704 -714 -714 

Øvrige personaleomkostninger -13 -6 1 -5 -5 -5 

Af- og nedskrivninger -74 -90 -8 -97 -111 -124 

Omkostninger i alt -2.979 -3.083 65 -3.018 -3.025 -3.042 

          
INTERNE OVERFØRSLER NETTO         

Intern handel og overhead - - - - - - 

Bygningsbidrag - - - - - - 

FS-bidrag - - - - - - 

FU-bidrag - - - - - - 

Implementeringspulje netto*** - - - - - - 

Interne overførsler i alt - - - - - - 

          
Finansielle poster -10 11 -1 10 8 6 

Resultat -38 -32 0 -32 -10 - 
  

*Indeholder de samlede Heltidsuddannelsesindtægter og Adgangskursus. I R2018 er Færdiggørelsesbonus lagt ind under Heltidsuddannelse og for budgetårene 2019–2022 indgår 

færdiggørelsesbonus ikke længere som en del af statsindtægterne. 

** Øvrige formål er blevet tilført Kaj Munk-midler og midler til BIG Data (Digital Hub). 

*** Implementeringspuljen er pr. RB2019 udgået, men indgik for ENGINEERING og TECH i R2018 og talte med i summen af de interne overførsler. Ligeledes er Administrative effektivi-

seringer udgået fra RB2019, hvor den tidligere talte med som negativ post i indtægtsgrundlaget for FS.  
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Der er oprettet en fælles strategisk pulje som led i udarbejdelsen af 

AAU’s strategi Viden for verden gældende for perioden 2016-2021. 

Puljen er etableret for at kunne igangsætte, understøtte og medfi-

nansiere udvalgte strategiske initiativer under Viden for verden, 

hvor der kræves ressourcer ud over de allerede allokerede ressour-

cer på hovedområdeniveau. Den strategiske pulje udmøntes af di-

rektionen og udløses til tværgående initiativer inden for universite-

tets satsningsområder: 

• Forskning 

• Uddannelse 

• Problembaseret Læring (PBL) 

• Vidensamarbejde 

• AAU som organisation. 

De strategiske initiativer har siden 2016 medført en lang række ak-

tiviteter på tværs af AAU. Tabel 4 giver et økonomisk indblik i Viden 

for verden opdelt i indsatsområder for perioden 2018-2022. I inde-

værende afsnit vil enkelte af disse strategiske initiativer inden for 

forskning, vidensamarbejde og internationalisering blive beskrevet.  

FORSKNING 

Under indsatsområde Forskning er de strategiske initiativer blandt 

andet forankret i indsatserne Talentplejeprogram og Tværviden-

skabelige forskningsprojekter. Disse initiativer sikrer AAU mulighe-

den for at forstærke sine forskningsindsatser således, at universi-

tetet skaber resultater på højeste niveau. I tabel 4 er den økonomi-

ske binding afbilledet for indsatsområdet Forskning for perioden 

2018-2022.  

VIDENSAMARBEJDE 

For indsatsområdet Vidensamarbejde er de strategiske initiativer 

blandt andet forankret i indsatserne Iværksætteraktiviteter og AAU 

PoC program, der havde opstart i 2018. Initiativerne under Viden-

samarbejde retter sig mod visionselementerne vedrørende forsk-

ningsresultater og AAU som en attraktiv samarbejdspartner. Tabel 

4 illustrerer den økonomiske binding inden for indsatsområdet Vi-

densamarbejde for perioden 2018-2022.  

INTERNATIONALISERING 

For indsatsområdet Internationalisering er de strategiske initiativer 

forankret i indsatsen Distinguished Professor Programme. Dette 

initiativ giver AAU et grundlag for at tiltrække internationale profes-

sorer, der kan forstærke universitetets forsknings- og uddannel-

sesresultater. Tabel 4 viser den økonomiske binding inden for sats-

ningsområdet Internationalisering for perioden 2018 - 2022. 

STRATEGIPULJE TIL UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL 

For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på AAU som led i 

Viden for verden var der afsat midler til formålet i Budget 2017-

2019. Tabel 4 viser, at der i B2020 er budgetteret med 2,6 mio. kr. 

Puljen blev oprettet for at styrke uddannelses- og studiemæssige 

tiltag på AAU, hvor puljen skulle finansiere tiltag, som belyste ud-

fordringerne inden for disse områder. Den uddannelsesstrategiske 

pulje skulle finansiere de tiltag, der blev iværksat som led i strate-

gien, og puljens fokusområder var følgende: 

• PBL-dokumentationsprojekt  

• Studiemiljø 

• Pædagogisk kompetenceudvikling 

• Fastholdelse og beskæftigelse 

• Kvalitetssikring. 

DIGITALISERINGSPULJEN 

Digitaliseringspuljen er oprettet for at styrke det strategiske ar-

bejde vedrørende digitalisering på tværs af AAU, hvor midlerne skal 

tilføres konkrete aktiviteter, der vurderes at styrke AAU’s digitale 

processer og løsninger inden for rammerne af digitaliseringsstra-

tegien, der favner alle kerneaktiviteter, kompetenceudvikling og de 

administrative områder. Midlerne følger konkrete projekter, der 

vurderes at give en bedre og mere effektiv opgaveløsning på tværs 

af AAU. Puljen er placeret under FS og disponeres af Det Strategi-

ske Digitaliseringsudvalg (DSD). Tabel 4 viser den økonomiske bin-

ding for Digitaliseringspuljen for perioden 2018 - 2022.  
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TABEL 4: PULJER AAU-NIVEAU B2020 – B2021 

i mio. kr. R2018 RB2019 B2020 B2021 B2022* 

      

      

Strategipuljen Viden for verden: 35,6 36,6 35,0 10,1 - 

Indsats ”Forskning” 13,9 19,3 15,8 3,8 - 

Indsats ”PBL” 2,0 0,0 0,2 0,1 - 

Indsats ”Uddannelse” 2,8 2,6 2,0 1,3 - 

Indsats ”Vidensamarbejde” 3,9 5,9 5,5 3,7 - 

Indsats ”Internationalisering” 2,0 2,5 2,5 1,1 - 

Indsats ”Vores organisation” 5,8 5,9 6,6 0,0 - 

Strategipulje til uddannelsesmæssige formål 5,2 0,5 2,6 0,0 - 

     - 

Digitaliseringspuljen 33,8 39,0 39,0 39,0 39,0 

Total 69,4 75,6 74,0 49,1 39,0 
 

* Strategipuljerne gælder indtil 2021, hvorfor der ikke er budgetteret for 2022. Dog er Digitaliseringspuljen budgetteret via FS/FU-procenterne i 2022. 
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Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsætning af an-

lægsinvesteringer i budgetåret 2020. Efter, at investeringsbehovet 

er udarbejdet i et forløbeligt investeringsbudget, indmeldes dette til 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Denne indmelding 

danner samtidig rammen for det konkrete interne AAU-investe-

ringsbudget, der skal bestyrelsesgodkendes som en del af det sam-

lede AAU-budget, dog med den forskel, at udgangspunktet for ind-

meldingen til ministeriet er betalingsdato for investeringerne, hvor 

AAU’s interne investeringsbudget, jf. tabel 5, er med udgangspunkt 

i godkendelsestidspunktet. Seneste tilbagemelding fra UFM på 

AAU´s indmelding, som er en del af en samlet sektorindmelding, 

tyder på, at der for 2020 ikke bliver behov for en reducering af in-

vesteringsrammen. Der er dog endnu ikke blevet sendt en formel 

tilbagemelding herom fra UFM til AAU.  

Investeringsbudgettet er fastlagt på baggrund af en ledelsesmæs-

sig vurdering af udviklingen i kapitalbindingen i anlægsaktiver, ho-

vedområdernes kendskab til konkrete investeringsplaner og til er-

faringsmæssigt vurderede puljer til investeringer, som først bliver 

kendt i løbet af året. 

Investeringsbudgettet består derfor af to elementer: 

• En investeringsramme på henholdsvis hovedområdeniveau og 

på universitetsniveau  

• Et hovedområdeopdelt investeringskatalog med en række 

kendte og en række endnu ukendte, men forventede anlægs-

anskaffelser, som er opdelt i forskellige puljer. 

 

Lederen af et hovedområde har i samråd med rektor beføjelsen til 

at omdisponere mellem konkrete investeringsønsker i investe-

ringskataloget inden for hovedområdets investeringsramme. 

Rektor har efter orientering til lederen af et hovedområde beføjel-

sen til at omdisponere investeringsrammer mellem hovedområ-

derne inden for universitetets samlede investeringsramme.  

Som en del af universitetets økonomistyring, fastsættes i rektors 

delegationsinstruks rammer for, i hvilket omfang områdeledere og 

ledelseslaget umiddelbart herunder selvstændigt kan godkende in-

vesteringer inden for investeringsbudgettets rammer.  

DET INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET  

Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder investeringer 

for i alt 45 mio. kr. Det er fordelt med 19 mio. kr. AAU-finansierede 

midler og 26 mio. kr. fra donationer. 

På Institut for Energiteknik og Institut for Materialer og Produktion 

kræver det tværgående projekt X-Power fortsatte investeringer i 

2020. Udstyret skal bruges til forsøg vedrørende holdbarhed af 

elektronik og skal medvirke til at fastholde AAU’s position som fø-

rende inden for effektelektronik. 7 mio. kr. er AAU-finansieret og 13 

mio. kr.  er fra donationer.  

Den resterende del af investeringsbudgettet er forbeholdt investe-

ringer, som først vil blive kendt i løbet af 2020, hvorfor budgetterin-

gen ikke er sket på konkrete anlæg. 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 

Investeringsbudgettet for HUM indeholder investeringer for i alt 0,4 

mio. kr. Det er fordelt med 0,2 mio. kr. i AAU-finansierede midler og 

0,2 mio. kr. fra donationer. Investeringen drejer sig om opgradering 

af udstyr til forskning. 

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Investeringsbudgettet for SAMF indeholder investeringer for i alt 1 

mio. kr., som er AAU-finansieret. I forbindelse med opsplitningen af 

de tværfakultære institutter kan der være behov for at investere i 

ombygning af lokaler for at støtte op om samarbejdsrelationerne 

mellem de faglige miljøer for fortsat at kunne styrke tværfaglighe-

den i SAMF’s kerneaktiviteter inden for forskning og undervisning. 

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET 

Investeringsbudgettet for SUND indeholder investeringer for i alt 13 

mio. kr. Det er fordelt med 9 mio. kr. i AAU-finansiering og 4 mio. 

kr. i donationer. På budgettidspunktet var der ingen konkrete plan-

lagte investeringer for 2020. Derfor er SUND’s investeringsbudget 

budgetteret efter det forventede niveau for ikke-planlagte konkrete 

investeringer. 

I N V E S T E R I N G S B U D G E T  2 0 2 0  
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DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN  

Investeringsbudgettet for TECH indeholder investeringer for i alt 11 

mio. kr., hvor alt er AAU-finansieret.  

Der arbejdes på at opbygge TECH LABS, som en One-stop-shop til 

studerende, virksomheder og forskere, der vil lære, udvikle eller 

forske i digitale teknologier. TECH LABS er et laboratoriefælleskab, 

der understøtter synergi på tværs af TECH og huser TECH-initiativ-

projekter. Det vil skulle understøtte TECH’s synlighed og co-creation 

med virksomhedspartnere via en servicemodel, således at fakulte-

tets profilering og positionering opretholdes/udbygges i forhold til 

konkurrerende universiteter og studerende. Servicemodellen vil 

tage udgangspunkt i en plug-in-model, der vil fremtidssikre labora-

toriet i forhold til industrisamarbejde, forskning og undervisnings-

programmer. Deltagerne, som inviteres ind i fællesskabet, vil blive 

tilbudt stateoftheart digital infrastruktur og plads. TECH ønsker 

desuden at investere i et større udbud af ”hårde IT-uddannelser” på 

Campus København, og dette forventes at medføre investeringer i 

infrastruktur både for forskere og studerende. 

På Institut for Datalogi foreligger en plan for ombygning af Cassio-

peia-bygningen. Den nuværende bygning lever ikke op til den stan-

dard, instituttet ønsker ift. udnyttelse af arealer på den mest opti-

male måde. Instituttet ønsker både at lave større kontorfællesska-

ber og etablere mindre speciallaboratorier, samt at forbedre de fy-

siske rammer for de studerende (studiemiljøet).  

FÆLLES SERVICE 

På FS er der en samlet investeringsramme på 84 mio. kr., fordelt 

med 7 mio. kr. på AAU IT-Services (ITS), 62 mio. kr. på Campus Ser-

vice (CAS), 4 mio. kr. på FS Fælles samt 11 mio. kr. hos Økonomiaf-

delingen (ØA). 

Investeringsbudgettet for ITS har med udgangspunkt i digitalise-

ringsstrategiens spor for forskning afsat 2 mio. kr. til servere til 

tredje fase af computing-infrastrukturen (Claaudia). Derudover er 5 

mio. kr. afsat til planlagt løbende udskiftning og opgradering af it-

udstyr på netværk, server og storrage.  

CAS´ investeringsbudget indeholder investeringer i indretning af le-

jede lokaler, inventar og driftsmateriel. Investeringsbudgettet er 

udarbejdet med udgangspunkt i strategien for bygningsområdet, 

herunder den løbende udvikling af de fire campusområder, renove-

ring af bygninger og laboratorier, energioptimeringer og forbedring 

af studiemiljøet, som skal medvirke til en højere fastholdelse samt 

diverse brugerønsker. Investeringsrammen er væsentlig højere i 

2020 end i 2019 og skyldes, at der er afsat 32 mio. kr. til ombygning 

af Frederik Bajers Vej 1 i investeringsrammen for 2020. Investe-

ringsbudgettet på FS indeholder investeringer i inventar til Frederik 

Bajers Vej 1 samt køkkeninventar til kantiner. 

Investeringsbudgettet hos ØA indeholder investering i nyt regn-

skabs- og indkøbssystem. 
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TABEL 5: INVESTERINGSBUDGET 2020 

i mio. kr. RB2019 B2020 B2021 B2022 

     

Indretning af lejede lokaler 22 61 30 49 

- heraf AAU-finansieret 22 61 30 47 

     
Forsøgsudstyr 94 64 83 206 

- heraf AAU-finansieret  53 36 50 113 

     
Driftsmateriel 4 7 10 6 

- heraf AAU-finansieret 4 5 8 6 

     
Transportmateriel - - - - 

- heraf AAU-finansieret - - - - 

     

Inventar 2 7 3 51 

- heraf AAU-finansieret 2 7 3 51 

     
It-udstyr 1 3 4 5 

- heraf AAU-finansieret 1 3 4 5 

     
It-software - 11 - - 

heraf AAU-finansieret - 11 - - 

     

I alt 123 154 129 316 

Samlede donationer 42 31 35 94 

Samlet AAU-finansieret 81 123 94 223 

     
Af- og nedskrivninger 86 97 111 124 
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EGENKAPITAL 

Universitetets egenkapital opgøres i forbindelse med årsrapporten 

(det eksterne regnskab) som en del af balancen, og universitetet har 

i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. Egen-

kapital er et regnskabsteknisk begreb, der defineres som forskellen 

mellem regnskabsmæssige aktiver og regnskabsmæssige forplig-

tigelser.  

Universitetet har overordnet set behov for en egenkapital af en vis 

størrelse for at kunne planlægge for en længere periode, foretage 

investeringer og strategiske satsninger uden at belaste den daglige 

drift unødigt og alene have mulighed for at tage kortsigtede beslut-

ninger. Egenkapitalen skal give universitetet sikkerhed og fleksibi-

litet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte 

budgetårs driftsresultat til det længere sigte.  

Universitetets bestyrelse besluttede på møde i oktober 2019, at 

AAU’s hidtidige soliditetsprincip for niveau af egenkapitalens stør-

relse (bunden egenkapital) skal erstattes af et indtægtsprincip med 

virkning fra og med regnskabsår 2020. Kravet om en bunden egen-

kapital, der mindst modsvares af en soliditetsgrad på 20, falder der-

med bort. Fra og med regnskabsår 2020 skal den bundne egenka-

pital som minimum udgøre 8,5% af de eksterne indtægter i regn-

skabsåret. Bestyrelsen kan i senere budgetår revurdere procent-

satsens størrelse under hensyntagen til AAU’s økonomiske situa-

tion og strategiske planer. 

A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene 

Formaal (A.P. Møller fonden) har doneret i alt 100 mio. kroner til 

opførelse af bygningen AAU Science and Innovation Hub.  A.P. Møl-

ler fonden udbetaler donationen i rater til AAU i perioden 2019 -

2022, og AAU overfører i samme takt donationen på 100 mio. kroner 

til bygningsstyrelsen (BYGST), som opfører og bliver ejer af bygnin-

gen. Til gengæld vil AAU modtage et gældsbrev fra BYGST på 100 

mio. kroner. Rent regnskabsteknisk vil donationen på 100 mio. kro-

ner i balancen blive opført dels under egenkapitalen som en bunden 

reservation vedr. gældsbreve ved overdragelse af donerede ejen-

domme til staten (passivsiden) og dels under Finansielle anlægsak-

tiver som gældsbreve fra staten (aktivsiden). Balancesummen og 

egenkapitalen vil dermed blive forøget med 100 mio. kroner, når 

alle rater er udbetalt. 

A.P. Møller-donationen vil ikke medgå til en opfyldelse af det 

bundne egenkapitalkrav, idet donationen er en bunden reservation. 

Data i tabel 6 er derfor ekskl. A.P. Møller-donationen. 

Som det fremgår af tabel 6 forventes universitetet i budgetåret og 

budgetoverslagsårene at opfylde kravet om en bunden egenkapital 

svarende til 8,5% af de eksterne indtægter i det givne budgetår. Den 

del af egenkapitalen, som overstiger den bundne egenkapital, be-

nævnes Disponibel egenkapital. Denne kan kun anvendes efter rek-

tors indstilling til bestyrelsen. Det sker konkret via fastsættelse af 

de årlige resultatmål i budgettet og bestyrelsens godkendelse 

heraf. 

TABEL 6 – EGENKAPITAL OG RÅDERUM FOR AAU* 

i mio. kr. AAU 

  

Forventet egenkapital ult. 2019 352 

Resultatmål 2020 -32 

Forventet egenkapital ult. 2020 320 

Resultatmål 2021 -10 

Forventet egenkapital ult. 2021 310 

Resultatmål 2022 0 

Forventet egenkapital ult. 2022 310 

  

Krav til egenkapital 2020 253 

Krav til egenkapital 2021 256 

Krav til egenkapital 2022 258 
 

E G E N K A P I T A L  

* Forventet egenkapital er uden indregnet effekt af ny ferielov som ikke er 

endeligt fastlagt. 
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