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Aalborg Universitets (AAU) Budget 2021 (B2021) skal understøtte 

realiseringen af bestyrelsens strategiske krav som formuleret i 

AAU’s nuværende strategi, Viden for verden og bestyrelsens krav 

om egenkapital.  

Sidstnævnte medfører, at B2021 har en samlet påvirkning af egen-

kapitalen på 4 mio. kr., der fordeles med 6 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. 

i 2022 og -7 mio. kr. i 2023. Disse budgetterede resultatmål skal 

sikre en økonomi i balance – en økonomi, der over en flerårig peri-

ode holder egenkapitalen på et stabilt og tilfredsstillende niveau i 

forhold til bestyrelsens krav om en bunden egenkapital svarende til 

8,5 % af årets indtægter. Samtidig skal egenkapitalen give univer-

sitetet mulighed for at foretage strategiske satsninger med henblik 

på at styrke universitetets kerneaktiviteter - uddannelse, forskning 

og vidensamarbejde. 

I 2020 blev AAU’s økonomi mærkbart påvirket af Covid-19. Det må 

forventes, at den vil gøre det samme i 2021, f.eks. ift. optaget af nye 

studerende, frafald og gennemførselstid. Danmarks offentlige 

forskningsbudget kan også blive påvirket, hvis Danmarks BNP fal-

der, hvilket igen kan påvirke den basisforskningsbevilling, som AAU 

modtager. Endelig kan pandemien påvirke statslige og private fon-

des udlodning af midler til forskningssamarbejder. Fortsat nedluk-

ning af arbejdspladser og lignende restriktioner kan desuden have 

en påvirkning på omkostningerne. AAU vil derfor igennem 2021 

have fokus på påvirkningerne fra Covid-19. 

En anden risiko er manglende forlængelse af taxameterløftet på 

takst 1-uddannelser i 2023, der ud fra de nuværende forudsætnin-

ger i B2021 kan beløbe sig til et fald på ca. 35 mio. kr. i AAU’s ind-

tægter på heltidsuddannelse. I B2021 har AAU indarbejdet en for-

ventning om, at taxameterløftet på takst 1-uddannelser fastholdes 

i 2023. I Finanslovsforslag 2021 er taxameterløftet imidlertid ikke 

forlænget fra 2023 og frem. I løbet af 2021 udarbejder AAU alterna-

tive scenarier for 2023 og efterfølgende år, således at AAU er klar 

til justeringer, hvis takst 1-forhøjelsen ikke videreføres. 

I forbindelse med, at AAU i de følgende år tager en række nye byg-

ninger i brug, har universitetet besluttet at optimere den samlede 

bygningsmasse, således at de samlede omkostninger til området 

reduceres med 40 mio. kr. årligt. Det vil medføre fortætninger og 

nye måder at anvende bygningerne på. De konkrete planer for dette 

udarbejdes i løbet af 2021. 

Aalborg, den 17. december 2020 

  

 

Per Michael Johansen,  

Rektor 
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BUDGET 2021 

Perioden for B2021 omfatter årene 2021, 2022 og 2023, hvorfor 

budgettet indeholder tal for det gældende budgetår 2021, og for de 

to budgetoverslagsår 2022 og 2023. Tal i tabeller og figurer, herun-

der afvigelser og procentuelle udviklinger, som har en positiv resul-

tateffekt, angives uden fortegn, og tal med en negativ resultateffekt 

angives med minus-fortegn, uanset om der er tale om stigninger 

eller fald i forhold til tidligere år. 

EN ØKONOMI I BALANCE 

I B2021 budgetterer AAU med en samlet egenkapitalpåvirkning på 

4 mio. kr., der fordeler sig med 6. mio. kr. i 2021, 5. mio. kr. i 2022 

og -7 mio. kr. i 2023 jf. tabel 2 side 7. Disse resultater skaber udvik-

lingen vist i figur 1 for AAU’s egenkapital jf. bestyrelsens krav om 

en bunden egenkapital svarende til 8,5 % af årets eksterne indtæg-

ter. 

Bemærk, at udviklingen i figur 1 er baseret på estimatet fra 2. peri-

odeopfølgning 2020 (P2 2020), der primært på grund af COVID-19-

relaterede påvirkninger afviger markant og positivt fra det budget-

terede resultat i Rebudget 2020. 

 

* Den angivne egenkapital i teksten og i figur 1 er opgjort som AAU’s interne egenkapital, 
altså ekskl. den tekniske opjustering som følge af AAU Science & Innovation Hub 

Bag denne udvikling ligger et grundlæggende styringsmål om, at 

AAU’s økonomi ud fra et flerårigt perspektiv skal være i balance. 

Meningen med dette er, at en langsigtet strategisk styring skal 

sikre, at AAU’s egenkapital holdes på et stabilt og strategisk niveau 

over tid, mens der samtidig gives mulighed for strategiske satsnin-

ger for såvel AAU som helhed som for de enkelte hovedområder. 

Dette styringsmål er benyttet ifm. resultatmålsprocessen for 

B2021, og fortsættes i 2021 i arbejdet med projekterne om flerårs-

budgettering i alle enheder og nye AAU budgetprincipper. Disse to 

projekter skal danne rammen for en videreudvikling af AAU’s øko-

nomistyring, der skal sikre et større fokus på det flerårige langsig-

tede strategiske perspektiv i både budgetteringen og den løbende 

økonomiopfølgning, således at AAU’s ledelse støttes bedst muligt i 

dens langsigtede disponering med tryghed for, at økonomien frem-

adrettet forbliver i balance. 

I B2021’s periode er planlagt en lang række strategiske fokusom-

råder på tværs af AAU, der alle har til formål at styrke AAU’s ker-

neaktiviteter – forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Et spe-

cifikt fokusområde for AAU i B2021’s periode er Det Samfundsvi-

denskabelige Fakultets (SAMF) nye AAU Business School, hvor der 

blandt andet vil blive fokuseret på at understøtte og udvikle forsk-

ningsmiljøerne bag den nye Business School. Et andet eksempel er 

digitalisering, som er et centralt indsatsområde flere steder på AAU 

og med en længere tidshorisont end budgetperiodens tre år. Fra nye 

initiativer på it-området, hvor fx Fælles Service (FS) har afsat an-

lægsinvesteringsmidler til et nyt ERP-økonomisystem og det kom-

mende nationale studieadministrative system Kopernikus, til kon-

krete tiltag i fakulteterne, hvor digitalisering skal understøtte, ud-

bygge og videreudvikle AAU’s kerneaktiviteter – forskning, uddan-

nelse og vidensamarbejde. Digitalisering ses også som et centralt 

element i SUNDs nye 2030 vision, hvor der er fokus på at være fø-

rende i ”Digital Health” ved at anvende sundhedsdata og digitalise-

ringens muligheder til at implementere fremtidens sundhedsløs-

ninger. 

2021 er det afsluttende år for AAU’s strategi Viden for verden, hvor-

for strategiens resterende indsatser vil blive afsluttet i 2021 for at 

overgå til AAU’s drift i B2021. Udviklingen af AAU’s kommende stra-

tegi, som skal gælde for perioden 2022-26, er allerede i gang og 

forventes præsenteret for AAU’s bestyrelse i oktober 2021. 
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UDVIKLING I INDTÆGTER 

I det følgende sammenlignes B2021 med P2 2020. Universitetets 

samlede indtægter i 2021 forventes at blive 3.069 mio. kr., hvilket 

fremgår af tabel 2 side 7. Dette er en stigning på 81 mio. kr. sva-

rende til 2,7 % i forhold til P2 2020. 

På Statsindtægter er der en stigning for 2021 i forhold til P2 2020 

på 34 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes stigninger på basisforsk-

ning grundet P/L-reguleringer og heltidsuddannelse. Ved heltids-

uddannelse er der et mindre fald på samlet antal STÅ jf. tabel 1, 

hvilket skyldes et fald i antal kandidat-STÅ, der stort set opvejes af 

stigninger i antal bachelor-STÅ fra P2 2020 til 2021. 

TABEL 1: AAU-NIVEAU – ANTAL STÅ, P2 2020 – B2023 

  P2 2020 B2021 B2022 B2023 

Bachelor, takst 1 4.042 4.062 3.997 3.932 

Bachelor, takst 2 1.189 1.203 1.204 1.205 

Bachelor, takst 3 4.261 4.433 4.613 4.697 

Bachelor, i alt 9.492 9.698 9.814 9.834 

Kandidat, takst 1 2.796 2.663 2.615 2.561 

Kandidat, takst 2 768 765 784 786 

Kandidat, takst 3 2.961 2.878 2.908 2.978 

Kandidat, i alt 6.524 6.306 6.307 6.324 

AAU, i alt 16.016 16.004 16.121 16.158 

 

Der ses stigning i antallet af STÅ på medicinuddannelsen på SUND 

i takt med, at de bevilgede ekstra studiepladser indfases på alle år-

gange, hvorfor indtægter fra uddannelsen også forventes at stige i 

overslagsårene 2022 og 2023. Derudover ses en stigning på 65 STÅ 

fra P2 2020 til 2021 på Det Tekniske Fakultet for IT og Design 

(TECH). En stigning der forventes at forsætte i overslagsårene, og 

som blandt andet stammer fra initiativer vedrørende øget rekrutte-

ring til STEM-uddannelser. Det Humanistiske Fakultet (HUM) der-

imod forventer et fald i STÅ, som også forventes at fortsætte i over-

slagsårene. Faldet på HUM vedrører primært uddannelsen Læring 

og forandringsprocesser samt uddannelsen Engelsk. Derudover er 

der et mindre fald på uddannelsen Informationsarkitektur. Dette 

fald i antal STÅ resulterer dog ikke i et samlet fald i heltidsuddan-

nelsesindtægter, idet stigningen ved bachelor-STÅ primært sker på 

takst-3-uddannelser, mens faldet i kandidat STÅ sker ved både 

takst 1- og 3-uddannelser. For AAU samlet er der en stigning i over-

slagsårerne på antal STÅ i alt jf. tabel 1, hvilket blandt andet skyldes 

stigende optag i 2020 grundet regeringens udvidelse af studieplad-

ser i forbindelse med COVID-19. Derudover skyldes en del af afvi-

gelsen fra P2 2020 til 2021 for statsindtægterne en indarbejdet ne-

gativ afvigelse på balanceregnskabet i 2020, samt en negativ æn-

dring på FS fra P2 2020 til 2021, der skyldes færre budgetterede 

energirefusioner og lavere tilskud til barselsfonden. 

På Tilskudsfinansierede aktiviteter ses en budgetteret stigning på 

48 mio. kr. fra P2 2020 til 725 mio. kr. i 2021. Heraf udgør 509 mio. 

kr. eksisterende projekter. På nye projekter er 110 mio. kr. placeret 

på bufferprojekter med lav risiko, mens 92 mio. kr. ligger på højri-

siko-bufferprojekter. Udviklingen skyldes primært opbygning af in-

frastruktur, udskudte aktiviteter fra 2020 samt forventet øget hjem-

tag på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEE-

RING). Derudover afviger SAMF også positivt i B2021 pga. forvent-

ningen om vækst på de tilskudsfinansierede aktiviteter. AAU Inno-

vation, som indgår i FS’ budget, forventer et fald fra P2 2020 til 

2021, som skyldes, at bevillingen til Videnspredningsprojektet ud-

løber ultimo marts 2021. TECH forventer et lille fald, da der er mod-

taget en del afslag på de mange ansøgninger, der blev sendt ud i 

2020, som modsvares af en lille forventet stigning på anlægsinve-

steringer. Stigningen i overslagsårene er blandt andet resultatet af 

øgede strategiske satsninger og AAU’s ambitioner for vækst. TECH 

og ENGINEERING har fokus på at hæve hjemtaget særligt inden for 

bæredygtighedsområdet. 

UDVIKLING I OMKOSTNINGER 

Som det fremgår af tabel 2 side 7, budgetteres der med en stigning 

fra P2 2020 til 2021 på de samlede eksterne omkostninger på 128 

mio. kr. svarende til 4,3 %. 

Forbrugsomkostninger stiger med 49 mio. kr. fra P2 2020 til 2021, 

hvilket primært skyldes ENGINEERING, hvor afvigelsen fordeler sig 

mellem ordinært og tilskudsfinansierede aktiviteter. På ordinært fi-

nansierede aktiviteter vedrører det primært dekanens omstillings-

pulje til strategiske satsninger, mens det på de tilskudsfinansierede 

aktiviteter primært skyldes udskydelse af omkostninger fra 2020 til 

2021 grundet COVID-19. Hos SAMF skyldes stigningen blandt andet 
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øget indsats vedrørende kompetenceudvikling i forhold til dimit-

tendledighed samt udvikling af EVU-området. FS forventer som de 

eneste et fald på forbrugsomkostninger, som skyldes besparelser 

på forsyningsområdet og energioptimering, mens der samtidig er 

et øget forbrug på Kopernikus og Digitaliseringspuljen. Den fulde 

effekt af COVID-19 på omkostningsniveauet i 2021 kendes ikke i 

skrivende stund, men der forventes overordnet set en delvis tilba-

gevenden til normale forhold, hvorfor der estimeres højere aktivitet 

på konferencedeltagelse og rejser i 2021 sammenlignet med 2020. 

Personaleomkostninger stiger med 68 mio. kr. fra P2 2020 til 2021, 

hvor en del af denne stigning skyldes overenskomstmæssige løn-

stigninger, der generelt påvirker alle hovedområder. På FS skyldes 

stigningen forsinkelser i ansættelser i 2020, som får helårseffekt i 

2021. Hos TECH skyldes det også opbygning samt justering af ka-

paciteten hos fagmiljøerne, mens ENGINEERING forventer yderli-

gere ansættelser i forbindelse med strategisk satsninger. På ENGI-

NEERING ligger en del af stigningen på de tilskudsfinansierede ak-

tiviteter på personaleomkostninger, hvor en del vedrører højrisiko-

projekter. SAMF forventer at øge antallet af medarbejdere for at 

kunne løfte den estimerede indtægtsstigning på STÅ og EVU, sam-

tidig effektueres strategiske prioriteringer som blandt andet ansæt-

telser af flere ph.d.-studerende. HUM forventer som de eneste et 

fald i personaleomkostninger, som også ses fortsætte i overslags-

årerne, hvilket skyldes tilpasninger ved specielt eksterne DVIP, 

grundet det faldende indtægtsgrundlag fra heltidsuddannelse. Ge-

nerelt ligger der en risiko ved personaleomkostningerne, idet 

mange af AAU’s disponerede stillinger ligger i 1. periode af 2021. 

Effekten fra COVID-19 og andre forhold kan forventes at påvirke 

mest i 1. periode 2021, hvorfor rekruttering af nye medarbejdere 

kan blive vanskelig. Derudover kan COVID-19 generelt skabe forsin-

kelser i ansættelser og manglende mulighed for frikøb på projekt-

området. Hos SUND er der en yderligere usikkerhed i forhold til 

genforhandling af samarbejdsaftalen med Region Nordjylland. 

Stigningen på Af- og nedskrivninger på 9 mio. kr. skyldes primært 

aktivering af flere investeringer i 2020, blandt andet X-Power og 

Aquacombine, som har fuld afskrivningseffekt i 2021 hos ENGINE-

ERING. 

Stigningen på omkostninger til Ekstern husleje i overslagsårene 

skyldes primært ibrugtagning af AAU Science & Innovation Hub i 

2022 og indflytning i det nye Universitetshospital i 2023. 

Ultimo september 2020 tiltrådte direktion et besparelseskatalog for 

huslejeområdet. Besparelserne har til hensigt at reducere AAU’s 

samlede bygningsomkostninger med 43 mio. kr. i 2022 og 37 mio. 

kr. i 2023. På budgetteringstidspunktet for B2021 var det ikke mu-

ligt fuldt ud at indarbejde disse besparelser i hovedområdernes 

økonomi, hvorfor kun en delmængde af besparelserne er indarbej-

det i AAU’s omkostninger for 2022 og 2023. Denne delmængde be-

løber sig til 21 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023. Det resterende 

katalogs økonomiske påvirkning på 22 mio. kr. og 33 mio. kr. er ikke 

indarbejdet i B2021, men vist som en ”Uspecificeret huslejebespa-

relse” på AAU-niveau. Dette er gjort, idet det er AAU’s hensigt at 

indarbejde disse resterende besparelser i hovedområdernes øko-

nomi i løbet af 2021, i takt med, at tiltagene konkretiseres. Redukti-

onen i bygningsomkostningerne vil påvirke omkostninger til ekstern 

husleje, forbrugsomkostninger og af- og nedskrivninger. 
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i mio. kr. R2019 RB2020 P2 estimat Ændring B2021 B2022 B2023 

        

INDTÆGTER        

Statsindtægter  2.147   2.151   2.146   34   2.181   2.190   2.202  

Salg af varer og tjenesteydelser  179   170   165   -2   163   161   164  

Tilskudsfinansierede aktiviteter  629   746   677   48   725   773   819  

Indtægter i alt  2.955   3.067   2.988   81   3.069   3.125   3.185  

         
OMKOSTNINGER        

Ekstern husleje  -335   -310   -307   -1   -308   -318   -345  

Forbrugsomkostninger  -643   -742   -622   -49   -671   -658   -679  

Personaleomkostninger  -1.968   -1.942   -1.927   -68   -1.995   -2.025   -2.018  

Af- og nedskrivninger  -84   -93   -90   -9   -99   -118   -149  

Omkostninger i alt  -3.030   -3.087   -2.945   -128   -3.073   -3.119   -3.191  

        
Interne overførsler i alt  0   0   0   0   0   0   0  

        
Finansielle poster  21   10   -2   12   10   -1   -1  

Resultat  -54   -10   41   -35   6   5   -7  

TABEL 2: AAU-NIVEAU – FLERÅRSBUDGETTERING R2019 – B2023* 

* Bagvedliggende decimaler, uanset om disse er vist eller ej, medfører i visse tilfælde, at delsummerne i tabeller og figurer ikke summerer til det viste. Derudover, hvis en vilkårlig post 

enten summes til 0, eller der ikke fremgår bagvedliggende data i et givent felt i tabellerne, markeres dette felt med en streg.  
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Der er oprettet en fælles strategisk pulje til udmøntning af AAU’s 

strategi Viden for verden gældende for perioden 2016-2021. Puljen 

er etableret for at kunne igangsætte, understøtte og medfinansiere 

udvalgte strategiske initiativer under Viden for verden, hvor der 

kræves ressourcer ud over de allerede allokerede ressourcer på 

hovedområdeniveau. Den strategiske pulje udmøntes af direktionen 

og udløses til tværgående initiativer inden for universitetets sats-

ningsområder: 

• 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 viser perioden 2019-2023 og giver 

et økonomisk indblik i Viden for verden opdelt i indsatsområder. I 

indeværende afsnit vil enkelte af disse strategiske initiativer inden 

for forskning, vidensamarbejde, internationalisering, uddannelse 

og digitalisering blive beskrevet.  

FORSKNING 

Under indsatsområde Forskning er de strategiske målsætninger 

blandt andet udmøntet i indsatserne Talentplejeprogram og Tvær-

videnskabelige forskningsprojekter. I tabel 4 er den økonomiske 

binding afbilledet for indsatsområdet Forskning for perioden 2018-

2021.  

VIDENSAMARBEJDE 

For indsatsområdet Vidensamarbejde er de strategiske målsætnin-

ger blandt andet udmøntet i indsatserne Iværksætteraktiviteter og 

AAU PoC program, der havde opstart i 2018. Tabel 4 illustrerer den 

økonomiske binding inden for indsatsområdet Vidensamarbejde for 

perioden 2018-2021. 

 

INTERNATIONALISERING 

For indsatsområdet Internationalisering er de strategiske målsæt-

ninger blandt andet udmøntet i indsatsen International Staff Unit 

(ISU). ISU servicerer internationale forskere.  

Tabel 4 viser den økonomiske binding inden for satsningsområdet 

Internationalisering for perioden 2018 - 2021. ISU overgår til drift 

og dermed FS-finansiering medio 2021.  

UDDANNELSE 

For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på AAU som led i 

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

2021. Tabel 4 viser, at der i B2020 er budgetteret med 0,6 mio. kr. 

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. Midlerne tilføres 

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

og løsninger inden for rammerne af digitaliseringsstrategien, der 

favner de tre kerneaktiviteter, kompetenceudvikling og de admini-

strative områder. Midlerne disponeres til konkrete projekter og ka-

pabilitetsopbygninger, der vurderes at give en bedre og mere effek-

tiv opgaveløsning på tværs af AAU. Puljen er medio 2020 blevet op-

delt i to forskellige puljer: Det Strategiske Digitaliseringsudvalgs 

pulje (DSD-puljen) til transformative indsatser og projekter samt 

den administrativ ledergruppes pulje (AL-puljen) til projekter ved-

rørende det digitale fundament. DSD puljen er opdelt i fem spor; Det 

administrative spor, Forskningssporet, Vidensamarbejdssporet, 

PBL-digital-sporet og Kompetencesporet. Det Strategiske Digitali-

seringsudvalg med dekanen for TECH som formand indstiller dispo-

nering af DSD-puljen til beslutning i direktionen. Beslutninger om-

kring disponering af AL-puljen træffes af universitetsdirektøren ef-

ter indstilling fra den administrative ledergruppe under FS. 

 

S T R A T E G I S K E  P U L J E R  
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TABEL 3: PULJER AAU-NIVEAU B2020 – B2023 

i mio. kr. R2019 RB2020 B2021 B2022* B2023* 

      

      

Strategipuljen Viden for verden: 33,6 28,6 17,4 - - 

Indsats ”Forskning” 18,7 14,9 6,9 - - 

Indsats ”PBL” 0,0 0,0 0,2 - - 

Indsats ”Uddannelse” 2,3 0,2 0,6 - - 

Indsats ”Vidensamarbejde” 4,7 3,9 4,9 - - 

Indsats ”Internationalisering” 2,3 2,4 1,3 - - 

Indsats ”Vores organisation” 5,3 6,7 2,4 - - 

Strategipulje til uddannelsesmæssige formål 0,3 0,5 1,1 - - 

      

Digitaliseringspuljen** 38,0 39,0 36,0 36,0 15,0 

DSD-pulje (transformative indsatser og projekter) - - 31,0 31,3 - 

AL-pulje (projekter vedrørende det digitale fundament) - - 5,0 5,0 - 

Total 71,6 67,6 53,4 36,0 15,0 
 

* Strategipuljerne gælder indtil 2021, hvorfor der ikke er budgetteret for 2022. Dog er Digitaliseringspuljen budgetteret via FS/FU-procenterne i 2022. Niveauet for digitaliseringspul-

jen i 2023 er endnu ikke fastlagt helt. 

** Opdelingen af digitaliseringspuljen i DSD- og AL-puljerne blev gjort i medio 2020, hvorfor det ikke er muligt at opdele R2019 og RB2020 i de to puljer. Derudover er der på nuvæ-

rende tidspunkt ikke budgetteret en opdeling på de to puljer i 2023.  
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Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsætning af an-

lægsinvesteringer i budgetåret 2021. Efter at investeringsbehovet 

er udarbejdet i et foreløbigt 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 4, er med udgangspunkt 

i godkendelsestidspunktet.  

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. 

 

AAU SAMLEDE INVESTERINGSBUDGET 

Investeringsbudgettet for AAU 2021 udgør i alt 143 mio. kr. En del 

af dette vedrører huslejeområdet, hvor der er afsat midler til for-

tætning og indretning for at skabe besparelser og bedre udnyttelse 

af kvadratmeterne. I forhold til AAU’s bygninger er der også afsat 

investeringer til optimering af studiemiljøet, renoveringer, energi-

optimering og andre løsninger, som støtter op om mere bæredyg-

tige campusområder med udgangspunkt i strategien for bygnings-

området. I investeringsrammen indgår desuden digitaliseringsinve-

steringer hos SAMF og FS samt fornyelse af forskningsudstyr hos 

SUND. Kopernikus-projektet udgør 13,9 mio. kr. af investeringsram-

men. Projektet er dog forbundet med stor usikkerhed, da det endnu 

ikke er detailbudgetteret. Derudover er der afsat 5 mio. kr. til lø-

bende udskiftning og opgradering af it-udstyr til netværk, server og 

storage. I 2020 har ENGINEERING haft øget fokus på at søge en 

række eksterne midler til investeringer. En del af disse forventede 

investeringer har budgetteret effekt i 2021, og relaterer sig bl.a. til 

tiltag med fokus på bæredygtighed, der er bredt funderet i ENGINE-

ERING’s strategiske fokusområder. 
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TABEL 4: INVESTERINGSBUDGET 2021 

i mio. kr. RB2020 B2021 B2022 B2023 

     

Indretning af lejede lokaler  61   80   52   48  

- heraf AAU-finansieret  61   80   50   48  

     
Forsøgsudstyr  60   84   174   76  

- heraf AAU-finansieret   36   37   96   45  

     
Driftsmateriel  6   6   8   4  

- heraf AAU-finansieret  6   6   8   4  

     
Transportmateriel  -     -     -     -    

- heraf AAU-finansieret  -     -     -     -    

     

Inventar  7   3   48   5  

- heraf AAU-finansieret  7   3   48   5  

     
It-udstyr  3   4   5   3  

- heraf AAU-finansieret  3   4   5   3  

     
It-software  11   14   7   -    

heraf AAU-finansieret  11   14   7   -    

     

I alt  147   190   294   136  

Samlede donationer  24   47   81   31  

Samlet AAU-finansieret  123   143   214   105  

     
Af- og nedskrivninger  93   99   118   149  
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