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Deltagere: Søren Bom Nielsen, Niels Balling, Steen Christensen, Nikolaj foged, Marit-

Solveig Seidenkrantz, Lasse Nygaard, Thor Sager, Lene Kjeldsteen (referent) 

Afbud: Nicolaj Krog Larsen, Anders Vest Christiansen, Andrew Murray, Thomas Ul-

rich 

 

Ekstraordinært møde 8. marts kl. 14.15 til 15.15 i møderum 1671-234 

 

1. ST budgetplan 2017-19 

SBN præsenterede STs budget for de kommende år for at give en forståelse for de 
ca. 150. Mio kr ST skal spare i løbet af de næste budgetår, hvilket svarer til en be-
sparelse på 5,3% over tre år. 
 
IF var enig om, at det er svært at forholde sig konkret til sparemuligheder, når 
man ikke har viden om hvad de enkelte budgettal mere præcist dækker over. Da 
medarbejderstaben allerede er meget reduceret og for ikke at miste momentum i 
vores rekrutteringsplan blev det foreslået at forsøge at undgå at spare medarbej-
dere væk, og i stedet se på om det er muligt at spare husleje, der er den næststør-
ste post i ST budgetter efter lønninger. 
 
Man drøftede på baggrund af præsentationen forslag til nye indtjeningsmulighe-
der og sparemuligheder: 
 
• Reduktion i bilparken 
• Print/kopier mindre og i sort/hvid 
• Studiemateriale udleveres som pdf i stedet for i papirkopier 
• Færre ekskursioner under uddannelsen 
• Ansæt flere studentermedhjælpere der kun aflønnes, når der er arbejde 
• Reduktion i medarbejderstaben hvor det gør mindst ondt 
• Nedlæggelse af sektorer 
 
Der var enighed om at medlemmerne efter udsendelse af  referatet, ville sende 
flere forslag ind til LK, som sender forslag fra IF samlet til dekanatet senest 15. 
marts. 

 


