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SIDE 2 AF 6 Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Fusion af Nordisk Forskningsinstitut og Center for Sprogtek-

nologi 

Ulf Hedetoft fortalte om baggrunden for, at NFI og CST har beslut-

tet sig for at fusionere pr. 1. januar 2015 efter rektors godkendelse. 

Der har fra start af været tale om en åben proces, hvor CST først 

meldte fusionstanken ud til samtlige institutter, hvorefter CST valg-

te at indgå i en formaliseret fusionsproces med NFI med afholdelse 

af fire møder i løbet af efteråret 2014. Det har været en god og kon-

struktiv proces, hvor væsentlige dele af de faglige beslutninger er 

lagt over i den videre institut-interne udvikling. Alle relevante par-

ter er blevet hørt i processen, og alle relevante udvalg på fakultetet 

har indtil videre godkendt fusionsnotatet. Når Akademisk Råd har 

behandlet sagen, behandles den videre i fakultetets samarbejdsud-

valg den 5. december og endelig i HUM-direktionen den 8. decem-

ber, hvorefter en anmodning om godkendelse sendes til rektor.  

 

Baggrunden for at fusionere NFI og CST er ønsket om at skabe et 

institut, der bedre kan løfte de administrative og strategiske udfor-

dringer, der hører til at være et institut på KU. Ressource- og per-

sonalebelastningen er i dag så stor, at et institut bør have en vis mi-

nimumsstørrelse for at kunne håndtere mængden af opgaver.  

 

Ønsket er også at påbegynde en normaliseringsproces for begge in-

stitutter i forhold til de andre institutter på fakultetet. Hermed for-

stås blandt andet, at opgavefordelingen for flere typer ansatte på 

begge institutter normaliseres, så fordelingen mellem halvt til 

forskning og halvt til undervisning i højere grad bliver normen og i 

større omfang bringes i overensstemmelse med principperne for ar-

bejdstidsnormer for HVIP-ansatte. Der tages dog også højde for, at 

de fusionerede enheder har særlige opgaver i deres arbejdsporteføl-

je og VIP-ansættelsesforhold med en anden fordeling. På institut-

terne er der vilje til at gøre fusionen til en gevinst for dem begge. 

De har mange områder, hvor der kan skabes inspirerende samar-

bejder baseret på eksisterende faglige lighedspunkter og fremtidige 

udviklingspotentialer.  

 

Hensigten er også at forankre NFI og CST stærkere i uddannelses-

sporet. I løbet af et par år vil der blive oprettet et studienævn til va-



 

SIDE 3 AF 6 retagelsen af instituttets udbud af kurser og undervisning og udvik-

lingen af studieudbuddet ved eventuelt at oprette nye bachelor- 

og/eller kandidatuddannelser. CST bevares som brand og faglig 

enhed inden for NFI, dvs. som en afdeling.  

 

De to institutter bør så hurtigt som overhovedet muligt blive samlet 

ét sted og medarbejderne ført sammen fysisk i nærliggende lokali-

teter, så den faglige og kollegiale integration får optimale fysiske 

rammer. Der sigtes alvorligt på, at den fysiske institutsamling fin-

der sted senest ved årsskiftet 2015/16. 

 

Det første år efter fusionen vil instituttet ikke have fælles økonomi, 

men arbejde videre med de aktuelle budgetter, og der omprioriteres 

kun mellem de to tidligere institutter under særlige omstændigheder 

og efter aftale med dekanen. Fra og med 2016 prioriteres og bud-

getteres der samlet for det nye institut.  

 

Der er enighed om ikke i første omgang at afgøre, om instituttets 

navn skal ændres. Derimod vil man adressere spørgsmålet som led 

i processen om den konkrete fusion og integrationen af CST og 

NFI, hvorved CST videreføres som afdeling inden for det overord-

nede institutnavn: Nordisk Forskningsinstitut.  

 

Endelig tiltræder professor Bolette Sandford Pedersen ved Center 

for Sprogteknologi som institutleder for Nordisk Forskningsinstitut, 

der bliver arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere.  

 

Konklusion: Akademisk råd bakkede op om fusionen.    

 

Ad 3) Den uddannelsespolitiske situation – dimensionering af uddan-

nelser 

Ulf Hedetoft orienterede om status for dimensioneringsmodellen, 

herunder bl.a. udsigten til en Folketingsforespørgsel den 10. de-

cember efter anmodning fra de oppositionspartier, der indtil nu har 

forholdt sig kritisk til dimensioneringsplanen. Men selvom ministe-

ren skulle blive mødt af et flertal imod sin plan og en alternativ 

model skulle få flertal ved en afstemning, er ministeren ikke juri-

disk forpligtet til at følge resultatet af afstemningen, hvorfor mini-

steren stadig kan tromle sin plan igennem.  

 

Samtidig, mens det politiske tovtrækkeri står på og teatertordenen 

blæses ud i offentligheden, skal universiteterne indsende dimensio-

neringstallene på bacheloroptaget i 2015. Men KU har valgt ikke at 



 

SIDE 4 AF 6 indsende tal ind for kandidatdimensioneringen, og hvis KU skulle 

blive pålagt at gøre det alligevel, kommer det ske med store forbe-

hold, fordi det at foretage eller foreslå en reduktion af ca. 600 kan-

didatstudiepladser i årene 2018-2020 er yderst betænkeligt set ud 

fra den øjeblikkelige situation, da datagrundlaget for at dimensio-

nere på det tidspunkt vil basere sig på en tidsserie, der vil være 

mellem 6 og 16 år gammel.  

 

Situationen er dog, at Sofie 3, eller den seneste version af Sofie 

Carsten Nielsens dimensioneringsplan, er til at leve med – trods si-

ne åbenlyse mangler og kringelkrogede modeltænkning – og kom-

mer ikke til at ramme fakultetet økonomisk før i 2017, og den er i 

øvrigt først fuldt indfaset i 2022/23 og igen på baggrund af dimit-

tendledighedstal næsten to dekader gamle. Alt peger på, at planen 

fra start af har været en spareplan, og ministeriet har fået klar be-

sked om, at fakultetet gennemfører dimensioneringen med store 

forbehold og under pres.  

 

Herefter blev der blandt andet talt, om der er enighed i rektorkolle-

giet, og hvor hårdt de andre humanistiske fakulteter rammes, her-

under AAU, SDU, RUC og AU, herunder det tidligere DPU, og 

udsigten til, at Akkrediteringsinstitutionen skulle vælge at lukke 

uddannelse i Humanistisk Informatik i Ålborg og i Sydhavnen, en 

uddannelse der pt. samlet har 820 studerende.   

 

Ad 4) Budget 2015 

Ulf Hedetoft og Jan Pedersen orienterede om budget 2015. Som 

noget nyt lægger KU nu budget for fem år frem i tiden, hvilket i 

sagens natur indebærer en række usikkerhedsmomenter særligt for 

de fjerneste år i prognosen. For at balancere bruger HUM i disse år 

af egenkapitalen. Årsagen er stadig flytteudgifterne i forbindelse 

med KUA2-indflytningen. Ved indgangen til 2018 vil egenkapita-

len være brugt op. Herefter skal indtægter og udgifter balancere. 

Der kan blive nødvendigt at geare ned på ansættelser, VIP som 

TAP med fokus på balancen herimellem. Det blev påpeget, at 

HUM ikke er det eneste fakultet, der i disse år trækker på egenkapi-

talen, og selv i lyset af den kommende dimensionering, der i værste 

fald kan betyde en indtægtsnedgang for HUM på 60 mio. kr., er 

budskabet stadig, at budgetterne for 2015 og 2016 ser fornuftige 

ud, hvorefter usikkerheder stiger i særdeleshed på grund af de ge-

nerelle udfordringer ved at prognosticere flere år ud i fremtiden.  

 



 

SIDE 5 AF 6 I relation til studiefremdriftsreformen og faglige kvalitetstiltag blev 

det understreget, at fakultetet fortsat skal have fokus på at øge den 

eksterne virksomhed, forbedre gennemførelsen, mindske frafaldet 

og øge STÅ-produktionen. Drøftelsen kom også ind på erfaringer-

ne med studiestartsprøver i efteråret 2014, og der blev efterfølgen-

de rundsendt et opklarende notat til rådsmedlemmerne om princip-

perne for studiestartsprøver med hensyn til hjemmel, baggrund, 

prøveformer og proces for pilotprojekter.  

 

Ad 5) KU-principper for arbejdstilrettelæggelse for VIP 

Punktet udgik da materialet om sagen fortsat ikke er frigivet fra 

Nørregade. 

 

Ad 6) Stakeholder- og interessentanalyse 

Julie Sommerlund orienterede om KU’s og HUM’s sideløbende 

processer om stakeholder- og interessentanalyser, hvor HUM har 

været på forkant med udviklingen på KU. Fra centralt hold har 

HUM fokus på impact og relevans og ført en tæt dialog med inte-

ressenter, det være sig politiske, interesseorganiserede og viden-

skabsfaglige aktører, med henblik på at styrke de udadvendte kon-

takter. Der er tale om et vigtigt og koordineret supplement til de 

initiativer, der allerede foregår på institutniveauet.    

 

Ad 7) Kandidattilvalg i Centraleuropæiske studier med særligt fokus 

på Visegradlandene (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn) 

Ulf Hedetoft orienterede om processen i forbindelse med udviklin-

gen af KA-tilvalget i Centraleuropæiske studier. Der er tale om et 

engelsksproget områdestudium på 45 ECTS, hvor KU er ene på 

markedet. Udviklingen har fået initial støtte fra Visegradlandenes 

ambassader (Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn), og med hen-

blik på den videre udvikling har fakultetet søgt yderligere støtte fra 

Visegradsfonden, der administreres af de fire lande. I foråret holdes 

nogle centraleuropæiske dage på fakultetet som afsæt for uddannel-

sen, der menes at kunne tiltrække ca. 25 studerende fra efteråret 

2015. Tilvalget er placeret administrativt på ToRS, men er tværfag-

ligt i sin udformning.   

 

Ad 8) Meddelelser  

Ulf Hedetoft gjorde opmærksom på, at Kvalitetsudvalget har ud-

sendt sin anden rapport med særligt tre punkter til bemærkning: 1) 

et forslag om et nationalt råd, der incitamentsbaseret skal tildele ca. 

5 % af taxameterpengene på baggrund af ansøgninger i lighed med 



 

SIDE 6 AF 6 de frie forskningsråd; 2) en revision af optagssystemet for nye stu-

derende; og 3) en revision af censorordningen.  

 

Ulf Hedetoft meddelte, at Akademisk Råd på et senere møde vil 

blive orienteret om nedsættelsen af et internationalt råd på fakulte-

tet.     

 

Ad 9) Eventuelt 

Der var intet til eventuelt  

 

Mødet sluttede kl. 12.08 


