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Formål, organisering og møder
Danske Universiteters formål er at
sikre samarbejde og erfaringsudveksling internt i sektoren samt at formulere og konkretisere universiteternes
behov for tilstrækkelig finansiering og
gode rammer til at kunne løse deres
samfundsopgaver.
Opgaven varetages af en organisation
bestående af et præsidium, et formandskollegium, et rektorkollegium,
et direktørudvalg samt en række
udvalg, der typisk samler linjechefer
på universiteterne.
Der har i 2010 været en tendens til
øget mødeaktivitet i flere af udvalgene – ikke mindst som følge af, at
der er blevet nedsat underudvalg, der
har haft til opgave at se nærmere på
konkrete problemstillinger.
Rektorkollegiet er forum for hovedparten af Danske Universiteters politiske
diskussioner, mens administrative
spørgsmål drøftes i Universitetsdirektørudvalget og dets underudvalg.
I 2010 blev det besluttet at omlægge
de politiske drøftelser i Rektorkollegiet. Rektorkollegiets forretningsudvalg, der i vid udstrækning hav-de
til opgave at forbehandle politiske
emner inden drøftelsen i Rektorkollegiet, blev nedlagt, så også de initiale
politiske diskussioner fremover tages
i den samlede rektorkreds.
Efter nedlæggelsen af Rektorkollegiets forretningsudvalg har Rektorkollegiets formand varetaget opgaven
med at foretage udpegninger, ligesom
visse opgaver, der tidligere lå i forretningsudvalget, fremover varetages af
Universitetsdirektørudvalget – eksempelvis den endelige godkendelse af
det statistiske beredskab, inden det
offentliggøres.
Danske Universiteters fora og udvalg
har i 2010 afholdt en lang række
møder med relevante interessenter.
Formandskollegiet og Rektorkollegiet
har sammen holdt møde med Folketingets videnskabsudvalg, og både
Rektorkollegiet og Universitetsdirek-

tørudvalget samt dettes underudvalg
har haft hyppige møder med Videnskabsministeriet og dets styrelser.
Desuden har der været holdt kontaktog arbejdsmøder med en lang række
interessenter og samarbejdspartnere –
herunder Udenrigsministeriet, Udlændingeservice, Det Frie Forskningsråd,
Det Forskningspolitiske Råd, ACE Denmark, CVU-rektorkollegiet, DI og AC.
1. Politiske initiativer
1.1 Finansiering
Universiteternes finansiering har også
i 2010 spillet en vigtig rolle i den universitetspolitiske debat.
Rektorkollegiet drøftede emnet ved
flere lejligheder i foråret 2010 og kom
frem til en fælles politik med ønske
om langsigtede forlig (frem for etårige
finanslovsforlig), forhøjelse af alle tre
taxametre samt øgede basismidler.
Målsætningen rækker ind i de kommende år, og arbejdet med punkterne
ventes således også at have relevans
fremover.
Disse ønsker blev ved flere lejligheder
formidlet til politikere, embedsmænd,
interesseorganisationer og presse.
Eksempelvis blev punkterne præsenteret på mødet med Folketingets
videnskabsudvalg den 20. april.
Danske Universiteter kunne konstatere en bred opbakning til flere af
elementerne, omend især politikerne
er lidt tilbageholdende i forhold til
tankerne om langsigtede budgetter,
der rækker ud over den indeværende
valgperiode.
Forhandlingerne om globaliseringspuljen gav universiteterne en større
andel af midlerne som basismidler,
end det oprindelig var frygtet. Det
skete efter stort politisk lobbyarbejde.
Til gengæld blev universiteterne også
ramt af ganske betydelige besparelser
og reducerede ambitioner i forbindelse
med genopretningsaftalen og den
endelige finanslovsaftale.

Danske Universiteter har ved flere
lejligheder påpeget det uheldige i at
reducere ambitionerne og investeringen på forsknings- og uddannelsesområdet, der netop skal give grundlaget for fremtidens vækst.
1.2 Udviklingskontrakter
I 2010 blev udviklingskontrakterne
drøftet intensivt. Ikke mindst fordi det
blev besluttet at lave en midlertidig
forlængelse af de eksisterende udviklingskontrakter, således at de med
få ændringer skulle gælde til og med
2011. Herefter skal et nyt koncept for
udviklingskontrakter indføres.
Danske Universiteter fik med held
påvirket dagsordenen derhen, at
udviklingskontrakterne fremover ikke
skal tilknyttes midler, og at antallet af
mål skal være begrænset og (fortsat)
kunne variere fra institution til institution.
Universiteterne advokerede desuden
for, at markant ændrede finansieringsvilkår bør kunne medføre opsigelse af udviklingskontrakterne.
Om det ender med, at fremtidens
udviklingskontrakter skal inkludere
konkrete mål dikteret af ministeren,
vides endnu ikke med sikkerhed, men
Danske Universiteter har argumenteret imod dette i offentligheden og over
for ministeriet.
1.3 Overenskomst
Overenskomsten sætter på mange
måder rammerne omkring universiteternes udgifter, idet langt hovedparten af omkostningerne går til løn.
I dette lys er det afgørende for universiteterne at få indflydelse på Videnskabsministeriet og Finansministeriets positioner inden forhandlingerne
med AC om næste overenskomst.
Til dette formål har både Universitetsdirektørudvalget og HR-gruppen
været i tæt dialog med Videnskabsministeriet, og det er vurderingen, at der
er opnået stor indflydelse på A-sidens
OK-oplæg vedr. VIP-området.

1.4 Debatmøder
Rektorkollegiet besluttede i 2010 at
planlægge en serie debatmøder om
centrale universitetspolitiske diskussioner af interesse for universiteternes
studerende og ansatte under den fælles overskrift ”Universiteter i forandring”.
Møderne holdes på universiteterne, og
oplægsholdere og deltagere kommer
både fra universiteterne og fra omverderen.
I 2010 har de to første debatmøder i
serien været afholdt. Den 26. oktober
var overskriften ”Grænser for viden
– danske universiteter i en global verden”, og mødet, der blev holdt på KU,
trak knap 100 deltagere.
Den 7. december var der møde på
RUC, og her debatterede også knap
100 ansatte, studerende og gæster
under overskriften ”Så går vi i gruppe
– debatmøde om universitetsuddannelsernes kvalitet”.

I sommeren 2010 blev der nedsat et
EU-kontaktudvalg med deltagelse af
det daværende forretningsudvalgs
medlemmer samt Uffe Toudal Pedersen m.fl. EU-kontaktudvalget mødes
ca. 4 gange årligt og drøfter overordnede EU-politiske emner – primært
i forhold til det kommende danske
formandskab i 2012.
Gennem EU-kontaktudvalget har
Rektorkollegiets repræsentanter haft
mulighed for bl.a. at kommentere
udkast til regeringens positionspapir i
forhold til FP8.
1.6 Myndighedsbetjening
Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening har i 2010 udarbejdet
et notat vedr. kvalitetsprincipper for
myndighedsbetjening.
Notatet har til hensigt at give indspil
til den diskussion, der har været af
varetagelsen af myndighedsopgaver
efter fusionerne i 2007, ved at tydeliggøre de kriterier, der gælder for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

1.5 EU og Bologna-processen
Rektorkollegiet besluttede i 2010 at
sætte øget fokus på EU-arbejdet. Ikke
mindst i lyset af, at Danmark skal
overtage EU-formandskabet i 2012 og i
den forbindelse blandt andet skal sidde for bordenden, når man forhandler
udformning af det 8. rammeprogram.
Danske Universiteter afholdt derfor
den 22. juni 2010 et stormøde om EU’s
forsknings-, innovations- og uddannelsespolitik.
Forud for mødet var der udarbejdet et
udkast til et positionspapir for Danske Universiteter, og på baggrund af
drøftelserne på mødet samt yderligere
drøftelser i Rektorkollegiet kunne
Danske Universiteter i oktober 2010
udsende sit positionspapir ”The Future
of European Research, Innovation and
Higher Education”.
Positionspapiret er formidlet til bl.a.
regeringen, Folketinget og EU-Kommissionen.

Forum for Forskningsbaseret Myndighedsbetjening har endvidere været i
inten-siv dialog med Universitets- og
Bygningsstyrelsen med henblik på
at få udarbej-det retningslinjer for
kontrakter vedrørende myndighedsopgaver.
Retningslinjerne skal indgå i kontraktforhandlingerne med sektorministerier og har foreløbig været i høring hos
universiteterne, men er endnu ikke
trådt endeligt i kraft.

Den dagsorden har i 2010 vundet
en del gehør, og blandt andet har
ministeriet meldt tilbage på Danske
Universiteters oversigt over ønsker til
ændringer.
Der arbejdes fortsat med at realisere mange af ønskerne, men det må
bedømmes som positivt, at regeringen
ved årets udgang kom med et udkast
til revision af universitetsloven, der
omfattede en række af de ændringer
på det internationale uddannelsesområde, som Danske Universiteter havde
efterspurgt.
Særligt kan det nævnes, at årelange
forhandlinger om Erasmus Mundusuddannelserne blev afsluttet i 2010
med en lovændring og ny bekendtgørelse.
Det nye regelsæt giver universiteterne
bedre rammer, omend der stadig udestår enkelte problemer. Men f.eks. har
universiteterne fået åbnet op for, at
udenlandske udbydere kan anvendes
til få akkrediteret en dansk uddannelse, der helt eller delvis foregår i
udlandet.
Alt er dog ikke gået i retning af deregulering på uddannelsesområdet.
Således udarbejdede Videnskabsministeriet i 2010 et udkast til en vejledning om adgangsbekendtgørelsen, som
kunne risikere at medføre strammere
fortolkningsmuligheder og flere regler.
Efter dialog med ministeriet blev
det besluttet i stedet at nedsætte en
erfagruppe, der drøfter forbedringer og
forenkling af selve adgangsbekendtgørelsen.

1.7 Regelforenkling
Regelforenkling og friere rammer for
universiteternes aktiviteter har siden
uni-versitetslovsændringen i 2003
spillet en nøglerolle for Danske Universiteter.
Særlig på uddannelsesområdet (ikke
mindst den internationale del), har
Danske Universiteter gjort opmærksom på problematiske bindinger.

På regnskabsområdet bød 2010 på en
større ændring i forbindelse med indførelsen af en ny regnskabsbekendtgørelse i Finansministeriet. Med denne
lægges der op til en standardisering og
centralisering af en række regnskabsregler.
Danske Universiteter har meget skarpt
påpeget, at en sådan ændring ikke er
i tråd med de politiske målsætninger
om øget autonomi og forskellighed
mellem universiteterne.

1.8 Akkreditering

2. Samarbejdsinitiativer

Danske Universiteter har de seneste
år gentagne gange gjort opmærksom
på, at det eksisterende akkrediteringssystem er unødigt ressourcekrævende
og bør erstattes med et system, der
akkrediterer på et mere aggregeret
niveau.

Danske Universiteters rolle som
interessevaretager for universiteterne
bygger i høj grad på de administrative
og strategiske samarbejder, universiteterne ønsker at bruge tid og kræfter
på.

I efteråret 2010 offentliggjorde Danske
Universiteter et notat med 10 punkter,
som fremtidens akkrediteringssystem
bør indrettes efter.
Den dialog, der er fulgt efter ministerens udmelding om at fremrykke tilbagemeldingen til Folketinget om status
for akkreditering, har i høj grad taget
udgangspunkt i dette notat fra Danske
Universiteter.
1.9 Koordinering af kandidattilmelding
Videnskabsministeriet fremlagde i
2009 og 2010 ideer om at indføre en
koordinering af tilmeldingen til kandidatuddannelser.
I første omgang var det på tale at lave
en slags koordineret tilmelding for
kandidater (svarende til KOT), men
efter en større politisk indsats fik
Danske Universiteter gennemført, at
man i stedet drøftede modeller for
koordinering.
Efterfølgende har uddannelsesgruppen under Danske Universiteter i
samarbejde med Universitets- og
Bygningsstyrelsen haft intense drøftelser om at finde frem til nye fælles
ansøgningsfrister for kandidatuddannelser på tværs af universiteterne og
forbedring af informationsmateriale
på ug.dk.
Universiteterne har aftalt, at de fælles ansøgningsfrister for henholdsvis
sommer- og vinteroptag ligger den 1.
april og 1. november, idet der vil være
mulighed for, at universiteterne kan
optage studerende efter denne frist,
såfremt der er ledige pladser.

Nedenfor nævnes nogle af af de samarbejdsinitiativer, der har præget 2010.
2.1 Building Stronger Universities
Danske Universiteters fælles ulandsinitiativ, Building Stronger Universities, tog fart i 2010. Der blev oprettet
en tværuniversitær organisation med
fire platforme, og præsidiet besluttede,
at der skulle anvendes midler på en
sekretariatssupport af initiativet.
Der er afsat midler på finansloven,
som projektets platforme vil kunne
søge for perioden 2011-13. Danske
Universiteter har desuden modtaget
en bevilling på 3 mio. kr., der skal gå
til platformenes arbejde med at udarbejde ansøgninger til disse midler.
Ved udgangen af 2010 indgik Danske
Universiteter en aftale med Udenrigsministeriet om vilkårene for finansieringen af projektet frem til 2013.
Danske Universiteter udgav i efteråret
publikationen ”Building Stronger Universities – Partnerships for Change”.
Udgivelsen er henvendt til potentielle
samar-bejdspartnere i udviklingslande.
2.2 Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel blev i 2010 forankret
admini-strativt i Danske Universiteters sekretariat med reference til
arbejdsgruppen om teknologioverførsel, Innotech.
Dermed kom der i 2010 en større
kobling mellem netværkets praktiske
aktiviteter og Innotechs mere politisk
orienterede arbejde.

Innotech gennemførte i 2010 en større
brugerundersøgelse af virksomheders
samarbejde med universiteterne.
Derudover afholdt Innotech i november 2010 en innovationskonference
med 185 tilmeldte. Her kunne Jens
Oddershede med udgangspunkt i et
politikpapir udarbejdet af Innotech og
godkendt af Rektorkollegiet præsentere hovedlinjer i Danske Universiteters
syn på innovation og samarbejde med
erhvervslivet.
2.3 Forskerudvekslingsaftaler
Danske Universiteter administrerer
forskerudvekslingsaftaler med Japan
Society for the Promotion of Science
og Chinese Academy of Sciences.
De seneste år har der været en
begrænset aktivitet på disse to aftaler.
Dette har også i nogen udstrækning
gjort sig gældende for 2010, hvor der
har været 7 ud-vekslinger mellem
Danmark og Japan og 3 mellem Danmark og Kina.
De foreløbige indmeldinger for 2011
tyder dog på en fornyet interesse for
afta-lerne, og der er således tegn på op
mod en fordobling af de økonomiske
aktivite-ter i 2011.
2.4 Indkøb
Indkøbsgruppen har i 2010 fået implementeret samarbejdsaftalen med SKI
og har via samarbejdsaftalen fået
finansieret et kursus i AEU-regi om
strategisk indkøb for universiteternes
indkøbskontorer.
Der synes at være store fordele ved et
nærmere samarbejde om indkøb, ikke
mindst i lyset af de nuværende problemer vedrørende SKI.
Indkøbsgruppen er således i gang
med at etablere en materialebank
for udbud, hvor universiteterne deler
deres udbudsmateriale og kontrakter.
Indkøbsgruppen har også besluttet at
dele sine udbudsplaner, så det bliver
nemmere at samarbejde om fælles
udbud.

I forbindelse med indkøb kan det også
nævnes, at INTER har været i dialog
med forsikringsmægleren Willis A/S
om fremtiden for tilbuddet studenterforsikring.dk, der er henvendt til
danske studerende, der tager ophold i
andet. Danske Universiteter er samarbejdspartner.
Det blev besluttet at fortsætte samarbejdet med Willis A/S og den nuværende udbyder IHI Danmark, og det er
aftalt, at der skal ske en række forbedringer af ordninger.
2.5 STÅ-prognoser
STÅ-indtægterne udgør en betydelig
del af universiteternes indtægter.
Eftersom taxametersystemet bevilliger universiteterne midler efter deres
evne til at producere STÅ, er det afgørende – både for institutionerne og for
Finansministeriet – at få forholdsvis
præcise prognoser for STÅ-produktionen.
I 2010 havde sektoren kun en afvigelse
i forhold til prognosen på 2 procent,
hvilket må siges at være flot. Men
med henblik på erfaringsudveksling
om udar-bejdelse af STÅ-prognoser
iværksatte Danske Universiteters
økonomigruppe i 2010 alligevel en
kortlægning af prognosemetoder på
universiteterne. Resultatet heraf er en
rapport om prognosticering, som Danske Universiteter muligvis vil offentliggøre i 2011.
2.6 Opdatering af det statistiske beredskab
Danske Universiteter foretager hvert
år en gennemgang af det statistiske
bered-skab og dets definitioner. I 2010
har der dog været en mere nøje gennemgang, der allerede er resulteret i,
at de økonomiske nøgletal er blevet
tilpasset. Endvidere er der inden for
de studiemæssige nøgletal taget første
skridt til en mere detaljeret gennemgang af behov og muligheder.
I 2010 er der også blevet arbejdet med
at udforme indikatorer for myndighedsrådgivning.

I sommeren 2010 indsamledes erfaringer fra et pilotforsøg, og indikatorer og
registrering ventes endeligt på plads i
2012.
Desuden er det indberettede talmateriale til kommercialiseringsstatistikken (hos FI) blevet foreslået ud-bygget,
og hovednøgletalsoversigten til udviklingskontrakterne er blevet tilpasset.
2.7 Bibliometri
Rektorkollegiets formandskab suppleret af Ralf Hemmingsen fungerer som
sty-regruppe for bibliometriprojektet i
regi af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Projektet omfatter 67 faggrupper.
Den 15. december 2010 var deadline
for fag-gruppernes indlevering af
tidsskrifternes niveauinddeling, og
ifølge fagligt udvalg er processen med
niveauinddeling gået godt.
2010 var det første år, hvor universiteterne fik tildelt basismidler på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator. Forskningsindikatoren
indfases over en periode, således at
den i 2010 talte 10% i den samlede
model for tildeling af eks-tra basismidler, stigende til 15 % i 2011 og sluttende med 25 % fra og med 2012.
2.8 Midlertidig arbejdsgruppe vedr.
forskeruddannelse
Rektorkollegiet nedsatte i 2010 en midlertidig arbejdsgruppe om forskeruddannelse. Anledningen til nedsættelse
af gruppen var beslutningen om, at
det ansvar for - og midler til - forskeruddannelser, der har ligget hos KUF,
fremover skal ligge hos universiteterne.
Som resultat af gruppens arbejde blev
udarbejdet et notat med forslag til en
revideret model for universiteternes
samarbejde om ph.d.-kurser. Notatet
blev godkendt på et møde i Rektorkollegiet den 5. oktober 2010.
Arbejdet i den midlertidige arbejdsgruppe har været så frugtbart, at der

den 11. februar 2011 afholdes første
møde i den nye permanente arbejdsgruppe vedr. forskeruddannelse.
2.9 Arbejdsgruppe om efteruddannelse af gymnasielærere
Danske Universiteter nedsatte på
baggrund af henvendelse fra Gymnasieskoler-nes Rektorforening (GR)
i 2010 en arbejdsgruppe, der skulle
kortlægge universi-teternes efteruddannelsestilbud til undervisere i den
gymnasiale sektor. Kortlæg-ningen
blev gennemført ved en rundspørge på
universiteterne i foråret 2010.
Arbejdsgruppen har derudover sammen med GR udarbejdet en spørgeskemaun-dersøgelse med det formål
at få institutionslederne fra den
gymnasiale sektor til at estimere det
fremtidige behov for universitetstilbud
til deres ansatte. Endvide-re har gruppen iværksat en undersøgelse blandt
de faglige foreninger, der skal belyse
undervisernes syn på nuværende og
kommende behov for efteruddannelsestilbud fra universiteterne.
I foråret 2011 vil der komme en samlet
rapport fra arbejdsgruppen.
2.10 Høringer og udpegninger
Danske Universiteter afgav i 2010 knap
70 høringssvar, baseret på indmeldinger fra universiteterne og på de
løbende drøftelser i Danske Universiteters forskellige fora.
Danske Universiteter blev i 2010 bedt
om at udpege eller indstille medlemmer til godt 40 forskellige råd, udvalg
og bestyrelser.
Udpegningerne skete på baggrund af
indkaldte forslag fra de otte universiteter, dog for gymnasiebestyrelsernes
vedkommende alene efter forslag fra
de pågældende gymnasier.
2.11 Publikationer
I 2010 udarbejdede Danske Universiteter 4 publikationer, og der var øget
aktivi-tet med hensyn til offentliggørelse af holdningsnotater.

Medarbejdere og økonomi
Danske Universiteters sekretariat
bestod ved årets udgang af en sekretariatschef, to chefkonsulenter, en
projektleder på halv tid, en specialkonsulent, fire fuldmægtige, en ekspeditionssekretær, to kontorfuldmægtige
og to studentermedhjælpere.
Disse medarbejdere varetaog ud over
sekretariatets almindelige politiske
og driftsmæssige opgaver også Det
Nationale Netværk for Teknologioverførsel (en chefkonsulent, en kon-

nale Netværk for Teknologioverførsel
(DNNT).

torfuldmægtig og en student) samt
universiteternes fælles u-landsprojekt,
BSU (Building Stronger Universities)
(projektleder på halv tid).

Overskuddet på de internationale
forskerudvekslingsaftaler er på knap 1
mio. kr. Der forventes overforbrug på
aftalerne i 2011.

Det bemærkes, at resultatet for 2010 er
et overskud på godt 67.000 kr. Overskuddet skal ses i lyset af, at sekretariatet ud af årets bevilling også har
kunnet finansiere løn- og driftsmidler
til en halvtids projektlederstilling vedrørende Building Stronger Universities.

Den samlede opsparring for Danske
Universiteter er med udgangen af 2010
oppe på godt 6 mio. kr., hvoraf 3,7 mio.
kr. tilhører forskerudvekslingsaftalerne.

Der henvises endvidere til det selvstændige regnskab for Det Natio-

Årsregnskab 2010
per 14-2010 Årsregnskab Budget 2010

Diﬀ. mellem
Noter Regnskab
årsregnskab og
2009
budget

2010
Indtægter
Bevilling Ɵl almindelig virksomhed, inkl.
Geodata
Øvrige indtægter
Bevillinger i alt
Dri sudgi er
Løn
Husleje
KonƟngenter
Print og kopi
Porto og telefon
Regnskab
Møder og repræsentaƟon
Kontorhold
Rejser, konferencedeltagelse mv.
EDB
EŌeruddannelse
PR, konferencer og publikaƟoner
KonƟngent Geo-Data
Udlæg NAFSA (2009)
Løn BSU
DriŌ BSU
Dri sudgi er i alt
Es meret årsresultat

8.866.000
10.565

8.866.000
10.565
8.876.565

8.872.728
0
8.872.728

-6.728
10.565
3.837

1
2
3

4.844.852
1.288.253
70.432
108.816
52.785
106.172
99.758
351.599
205.070
211.231

4.844.852
1.288.253
70.432
108.816
52.785
106.172
99.758
351.599
205.070
211.231

4.500.000
1.400.000
70.000
120.000
60.000
130.000
180.000
300.000
180.000
190.000

-344.852
111.747
-432
11.184
7.215
23.828
80.242
-51.599
-25.070
-21.231

4
5
6
7
8
9
10
11

79.205
28.624
942.300

79.205
28.624
942.300

100.000
126.728
1.016.000

20.795
98.104
73.700

379.856
36.458
8.805.411

379.856
36.458
8.805.411

400.000
100.000
8.872.728

20.144
63.542
67.317

71.154

0
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9.151.000
9.151.000

5.374.297
1.227.578
61.378
114.775
60.129
104.500
166.728
513.851
206.101
142.450
121.896
117.814
922.900
-26.006

13
14
9.108.391
42.609

per 14 - 2010
BSU, eget projektnummer
Indtægter
Overført l pla orme
Dri
Resultat
Øvrige aktiviteter
Interna onale forskerudvekslingsa aler
(analyse-nr. 16505)
Bevilling
Forbrug
Resultat

Noter til årsregnskabet
Det kan oplyses, at regnskabet har
været til kontrol hos den regnskabsansvarlige på Syddansk Universitet.
Note 1 (bevilling):
På finansloven fastsat beløb. Bevillingen omfatter 1.016.000 kr. til kontingentbetaling til Kort- og Matrikelstyrelsen samlet for alle universiteterne
(en del af ”Statsaftalen”), således at
de kan anvende GeoData fra KMS. Det
skal bemærkes, at DKUNI derudover
administerer en særskilt bevilling
på 1,6 mio. kr. vedr. internationale
forskerudvekslingsaftaler (se særskilt
regnskab herfor).
Note 2 (mindre indtægter):
Typisk indtægter som følge af service
leveret til DNNT
Note 3 (bevilling i alt):
Bemærk at ”bevillinger i alt” ikke
omfatter den del, som har med de
internationale forskerudvekslingsaftaler at gøre.
Note 4 (løn):
Det markante fald i lønomkostninger
fra 2009 til 2010 skyldes at sekretariatet i 2009 varetog administrationen af
projektet om oprettelse af et

3.000.000
1.900.000
23.188
1.076.813

Per 14 - 2010

Rest periode Es meret
årsregnskab
3.000.000
2.850.000
23.188
126.813

950.000
-950.000

Rest periode Es meret
årsregnskab

604.672

1.600.000
604.672,18
995.327,82

universitetet i Kina uden økonomisk
godtgørelse herfor. Denne opgave er
siden overflyttet til Aarhus Universitet.
Sekretariatet fik i 2009 tilført både
DNNT og BSU. Der fulgte penge med
DNNT-opgaven (og en smule med BSU,
jf. separat opgørelse). Løn er reguleret for den godtgørelse på 900.000,
sekretariatet fik i 2010 for varetagelse
af arbejdsopgaver for DNNT.
Note 5 (husleje):
Huslejen til FUHU betales i fire omgange.
Note 6 (kontingenter):
Altovervejende det årlige kontingent til EUA på 57.671,63 kr. (desuden
diverse Eurocard-årsgebyrer).
Note 7 (print og kopi):
Omkostninger til IKON for leasing af
kopimaskine (kvartalsvise betalinger
af ca. 29.000 kr.).
Note 8 (porto og telefon):
Omkostninger vedr. fastnettelefoni
(Økonomistyrelsen), mobiltelefoner
(Sonofon) og porto/frankeringsmaskinen (Post Danmark).

Noter
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Noter
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Note 9 (regnskab):
Driftsaftale (administration af personale (løn) og økonomi/bogholderi)
mellem SDU Administration og Danske Universiteter.
Note 10 (møder og repræsentation):
Omkostninger vedr. bespisning ifm.
møder mv.
Note 11 (kontorhold):
Der var budgetteret med omkostninger vedrørende overførsel af Scanjour
til SDU på 50-100.000 kr. og Præsidiet
godkendte, at sekretariatet brugte
100.000 kr. af opsparede midler til
ombygning af sekretariatets serverrum, så det kan fungere som alm.
arbejdspladser efter serveren er overflyttet til SDU.

Note 12 (EDB):
I EDB-udgifterne indgår varer og ydelser fra leverandører som Scan-jour,
TopNordic (EDB-hardware), Typo Consult (websiden), Dan-Domain (pegning
af domæner mod vores hjemmeside),
DK Hostmaster (leje af domænenavne),
Softcom (serviceydelser vedr. bl.a.
mail - skulle gerne udfases i 2010 i takt
med at vi overgik til SDU’s IT-service)
samt omkostninger på 26.543 kr. vedrørende en tillægsaftale angående ITadministration.
Note 13 (løn BSU):
Præsidiet besluttede at finansiere
lønomkostninger vedr. igangsættelse
af BSU.
Note 14 (omkostninger BSU):
Præsidiet besluttede at afholde
omkostninger for BSU på 100.000 kr.
UM har bevilliget midler, til publikationer mv.
Note 15 (Indtægter vedr. BSU):
Bevilling fra Udenrigsministeriet. Skal
også dække omkostninger i 2011.
Note 16 (Overført til platforme):
Der overføres 950.000 til tre platforme.
Foreløbig er der overført til to platforme.
Note 17 (Drift):
Primært omkostninger vedrørende
genoptrykning af BSU-folder
Note 18 (de internationale forskerudvekslingsaftaler):
Der er bevilliget 1,6 mio. kr. i 2010.
Note 19:
Aktivitetsniveauet i 2011 ser foreløbig
ud til at blive en del højere end det var
i 2010

