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INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK 
NATURAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

Ekstraordinært LSU-møde tirsdag den 13. oktober 2021 kl. 9.00 – 9:30 
Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) 
Møde i Mikroskopi-salen bygn. 3140-1.3 
Tilstede: Erik Østergaard Jensen (EØJ), Birgitta R. Knudsen (BRK), Lotte Thue Pedersen 
(LTP), Lene Pedersen (LP), Bo Thomsen (BT), Jeanet Krogsgaard Lunde (JKJ), Kristian Graf 
(KG), Pia Møller Martensen (PMM), Finn Skou Pedersen (FSP), Lisbeth Heilesen (LH), Dorte 
Dahlsgaard Thomsen (DDT), HR-partner, Inge Danielsen (ID) og Dorte Abildskov (DA), 
referent. 

Ikke tilstede: Rikke Mie Rahbek (RMR) 

Referat 

13. oktober 2021

Punkt Referat Opfølgning 

1 Eneste punkt på dagsordenen 
Økonomi 

2 Økonomi (bilag 1) 
EØJ gennemgik Økonomirapport 3 2021 og budget 2022-25, hvoraf 
det fremgik at der i 2021 vil være et overskud på 3 Mkr, men i de 
efterfølgende år vil der være underskud. Som det ser ud nu, vil vi 
have et underskud på 2,7 MKr i 2022. Grunden til underskuddene i de 
efterfølgende år er bl.a. den at MBG skal bidrage til underskuddet på 
11,5 Mkr i forbindelse med deling af NAT og TEK, omfordeling af 
basismidler og specielt for 2022, et fald i undervisningsindtægter 
(skyldes mindre optag på kandidatuddannelsen, hvilket igen skyldes 
mindre optag på bachelor for tre år siden, samt ny mulighed i 20/21 
for at holde pause mellem bachelor og kandidat). 

EØJ, ID og Susanne Vestergaard Nielsen (MBG controller) har været til 
møde hos Dekanen. Til trods for at der er få ting vi kan gøre for at 
påvirke de fremviste tal for 2022, forventes det at vi reducerer 
underskuddet. 

Det er i ledelsesgruppen besluttet at tre stillinger skubbes fra 2022 til 
2023, herved spares der 1,2-1,3 Mkr. i 2022. 

LTP og BRK spurgte, om de underskud vi ser i de kommende år kan 
føre til fyringer.  

EØJ anerkendte at 2022 er en udfordring, mens underskud for årerne 
2023-2025, forventes at kunne bringes i balance, da der er en øget 
fokus på inddækning, som ikke er slået budgetmæssigt igennem 
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endnu. Da udfordringen primært er afgrænset til et år, vil det ikke  
være oplagt at tænke i afskedigelse, specielt da det ikke ville have 
nogen effekt i 2022 
 
PMM spurgte, om det er indregnet i budgettet, at der er flere som 
går på pension i de kommende går. EØJ kunne orientere om, at de 
pensioneringer man er bekendt med er indregnet i budgettet 2-3 år 
frem i tiden. 
 
LTP spurgte, om der var flere jokere i budgettet. I forbindelse med 
flytningen kunne der være tovtrækkerier om, hvem der skal betale 
for forskellige udgifter. EOJ forventede det nuværende budget var 
meget realistisk og eneste usikre post var estimat af inddækning. Mht 
flytteudgifter ligger der en budgetaftale med Bent Lorenzen/NAT. 
  
 
 

 
 

 Med venlig hilsen 
 

Erik Østergaard Jensen Birgitta Knudsen 
Formand Næstformand 
 


