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Ulf Hedetoft oplyste indledende: 

 At stud. mag. Jonathan Morell og stud. mag. Sandi Rizvic – efter 

ønske fra studentersiden – ønsker at indtræde i Akademisk Råd 

som erstatning for hhv. stud. mag. Emilie Hasling Rasmussen og 

stud.mag. Caroline Faurskov Vedøe. Udskiftningen forudsætter 

rektors godkendelse, jf. forretningsordenen. Fakultetet afventer 

p.t. Valgsekretariatets tilbagemelding. Indtil denne foreligger, kan 

de to førstnævnte studenterrepræsentanter deltage i rådsmøderne 

uden taleret. 

 At der efter aftale med rådets næstformand og studenterrepræ-

sentanter fremover mere konsekvent vil blive foretaget skriftlige 

høringer, når dette er relevant. 

 At referater af rådsmøderne efter aftale med rådets næstformand 

og studenterrepræsentanter fremover vil have en mere opsumme-

rende karakter. 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2) Den økonomiske situation 

Ulf Hedetoft påpegede indledende, at der er en tæt sammenhæng dags-

ordenspunkterne 2, 3 og 4, hvorfor de enkelte punkter griber ind i hinanden. 

Med dette som udgangspunkt gav han en status fra kvartalsmødet med uni-

versitetsdirektøren den 5. september 2016. Hovedpointer på mødet var, at a) 

STÅ-prognosen på 7323 STÅ er opfyldt, hvilket er et flot resultat; b) at der 

først er udmelding om bonus medio november 2016, hvorfor det aktuelt er 

vanskeligt at prognosticere denne; c) at HUM har fået garanti for at kunne 

beholde en eventuel opsparing - dette forøger fakultetets planlægnings-

muligheder, men fjerner ikke kravet om besparelser; d) at 2017 generelt 

forventes at blive et økonomisk godt år qua STÅ- og bonusindtægter, men at 



 

SIDE 3 AF 7 der formentlig er tale om en såkaldt ’ketchup-effekt’ eftersom det nu-

værende indtægsniveau fra STÅ og bonus ikke kan forventes at fortsætte.  

 

Ulf Hedetoft orienterede herefter om de overordnede konsekvenser (positive 

og negative) af Forslag til Finanslov for finansåret 2017. Fsva. de positive 

konsekvenser fremhævede Ulf Hedetoft, at regeringen lægger op til, at 

forskningstilskuddet sikres budgetsikkerhed frem til og med 2019. Tidligere 

rakte denne sikkerhed kun til og med 2018. Konsekvensen af forslaget er, at 

den såkaldte ’økonomiske skrænt’ fremrykkes til 2020. Han nævnte des-

uden, at takst 1 forhøjelsen på 5000 kr. foreslås forlænget til og med 2019 

(mod tidligere kun 2018). Fsva. de negative konsekvenser fremhævede Ulf 

Hedetoft, at forskningstilskuddet foreslås underlagt et omstillingsbidrag på 

2 % i 2020, at internationaliseringstaxameteret foreslås reduceret med 25 % 

fra 4.700 kr. til 3.500 kr. pr. studerende samt at der i 2020 skal ske en om-

lægning af uddannelsestilskuddet fra STÅ til bonus. Ulf Hedetoft konklu-

derede, at der alene er tale om et forslag, hvorfor det er vanskeligt at komme 

med entydige fortolkninger af de forskellige forslag. 

 

I forlængelse af Ulf Hedetofts gennemgang efterspurgte flere af rådets 

medlemmer muligheden for at påvirke de igangværende politiske finans-

lovsforhandlinger. Ulf Hedetoft replicerede, at der både centralt på KU og 

på fakultetet løbende arbejdes for dette. Som et eksempel nævnte Jens Erik 

Mogensen, at HUM (repræsenteret ved Jens Erik Mogensen) og KU 

(repræsenteret ved vicedirektør Anni Søborg) har fået foretræde for 

uddannelses- og forskningsministeren den 20. september (med henblik på 

drøftelse af den nationale sprogstrategi, herunder småfagsproblematikken).  

 

Ulf Hedetoft nævnte afsluttende det af regeringen igangsatte eftersyn af de 

styringsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Som 

led i eftersynet har Uddannelses- og Forskningsministeriet fået udarbejdet 

en kortlægning af erfaringerne og perspektiverne på styringen af de videre-

gående uddannelsesinstitutioner i praksis. Kortlægningen, der er udarbejdet 

af konsulentvirksomheden Nextpuzzle, er netop offentliggjort. På baggrund 

af kortlægningens samlede resultat vurderes det i rapporten, at de styrings-

mæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner på mange 

måder er velfungerende, men at der samtidig ligger et ”forbedrings-

potentiale” i særlig grad knyttet til bestyrelsernes rolle, sammensætning, 

kompetencer og handlerum, form og anvendelse af udviklingskontrakterne 

og samspillet mellem institutionerne og ministeriet. Forespurgt konklu-

derede Ulf Hedetoft, at eftersynet eventuelt kan give anledning til en revi-

sion af Universitetsloven, men at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt 

at komme med en mere præcis prognosticering.  

 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/ffl17
http://ufm.dk/publikationer/2016/kortlaegning-af-erfaringer-med-og-perspektiver-pa-styring-af-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner


 

SIDE 4 AF 7 Rådets medlemmer tog formandens gennemgang til efterretning.   

 

Ad 3) Høring om dekanatets oplæg om udarbejdelse af strategi for 

fakultetets fremtidige uddannelsesportefølje – status og videre 

proces 

Med udgangspunkt i det opsummerende baggrundsnotat, jf. bilag 13, 

gennemgik Ulf Hedetoft de centrale hovedtendenser i høringssvarene, nem-

lig den massive opbakning bag en reformation af tilvalg (struktur såvel som 

antal), den klare prioritering af tværgående bånd og behovet for en fokuseret 

indsats over for især sproguddannelserne. Han præciserede, at de modeller 

for holdstørrelse, der skitseres i dekanatets udkast, er gennemsnitlige. Netop 

derfor er det nødvendigt med store hold på visse områder/fagelementer, så 

der er plads til mindre hold, hvor det er nødvendigt. I relation til tilvalgs-

problematikken oplyste han, at en initierende undersøgelse foretaget af 

Kommunikation og Ledelse indikerer, at der et betydeligt besparelses-

potentiale ved en reformation af tilvalgsområdet. I forhold til den videre 

proces fremhævede han relevansen af hurtigt arbejdende grupper, der får i 

opdrag at undersøge de specifikke problemstillinger (tilvalg, sprog etc.). 

 

I forlængelse af formandens gennemgang fremhævede rådets studenter-

repræsentanter tendensen til ensartethed i høringssvarene, hvilket re-

præsentanterne fandt glædeligt. Repræsentanterne ytrede desuden op-

bakning til at iværksætte en særlig indsats overfor især sprogfagene samt 

andre relevante indsatsområder (fx en kritisk gennemgang af eksamens-

former), ligesom de var positive overfor at igangsætte en reformation af 

tilvalg. Rådets øvrige medlemmer delte studenterrepræsentanternes syns-

punkter. Flere medlemmer fremhævede desuden nødvendigheden af pæda-

gogiske-didaktiske indsatser målrettet eksempelvis førsteårsfrafald, stor-

holdsundervisning og sprogpædagogik. Jens Erik Mogensen replicerede, at 

netop sådanne indsatser spiller en central rolle institutternes igangværende 

arbejde med at udarbejde en samlet plan for reduktion af frafald. 

 

Flere medlemmer efterspurgte desuden en uddybende drøftelse af balancen 

mellem hhv. ’bæredygtige’ og ’ikke-bæredygtige’ uddannelser. Ulf Hedetoft 

kvitterede for forslaget og tilføjede, at tværgående samarbejde mellem 

uddannelserne bør være drevet af faglig og pædagogisk relevans – det 

gælder også, når der er tale om samarbejde om mellem uddannelser med 

forskellig økonomisk bæredygtighed. 

 

Adspurgt svarede Ulf Hedetoft, at den forestående implementeringsproces 

ikke hindrer oprettelse af nye uddannelser. Han pointerede dog, at mulig-

heden for at etablere nye uddannelser – særligt pga. den igangværende insti-

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Sider/arbejdetmedfrafald.aspx


 

SIDE 5 AF 7 tutionsakkrediteringsproces samt dimensioneringstallene – p.t. ikke er den 

bedste. 

 

Opfølgning 

Akademisk Råd gav opbakning til at iværksætte en særlig indsats overfor 

især sprogfagene, men også andre relevante indsatsområder samt til at 

igangsætte en reformation af tilvalg. Rådet vil blive holdt løbende orienteret 

om sagen. 

 

Ad 4) Struensee-rapporten – status og videre proces  

Ulf Hedetoft oplyste, at han på et møde med KUs direktion den 7. 

september skal præsentere udkast til rammeplan indeholdende de 

hovedkategorier, hvor fakultetet vurderer, at besparelserne mest 

hensigtsmæssigt kan realiseres. Målet er, at budgettet i 2019 skal være 

forbedret med 105 mio. kr. Enten ved øgede indtægter eller færre udgifter. 

30 mio. heraf er allerede identificeret. Der resterer derfor 75 mio. 

Rammeplanen vil blive forelagt universitets bestyrelse i oktober til 

orientering.  

 

Ulf Hedetoft pointerede, at det i udarbejdelsen af udkastet til rammeplanen 

har været et hovedprincip at fordele besparelsen på så mange områder som 

muligt. Han tilføjede, at det er dekanatets agt at arbejde for at få KUs 

direktions opbakning til at nedsætte det samlede besparelsesmål med et 

større millionbeløb under henvisning til bl.a. forslaget om at forlænge takst 

1 forhøjelsen til 2019, jf. ad 2). 

 

Ulf Hedetoft oplyste supplerende, at Struensee-rapporten – udover drøftelse 

i Akademisk Råd – har været genstand for drøftelse i hhv. direktionen og 

fakultetets samarbejdsudvalg. Derudover har dekanatet anmodet institut-

ledere og administrative chefer om input til arbejdet ved at kommentere 

rapporten i lyset af de forhold og analyser, der angår de enkelte institutter og 

administrative afdelinger. Der vil blive afholdt et åbent møde den 15. 

september 2016, hvor der vil blive orienteret om rammeplanen og den 

efterfølgende arbejdsproces. 

 

Flere rådsmedlemmer gav i den efterfølgende drøftelse udtryk for 

utilfredshed med processen, der bl.a. blev beskrevet ved manglende ind-

dragelse. Det blev fremhævet, at rapportens fremstilling af særligt de øko-

nomisk udfordrede uddannelser er unuanceret, samt at en række af de for-

slag, som rapporten nævner, enten allerede er afprøvet eller vil medføre tab 

af STÅ, hvis de gennemføres. Det blev ligeledes fremhævet, at rapportens 

fokus på uddannelsesøkonomi gør den ”mindre relevant” for et forsknings-

institut, hvilket imidlertid ikke afholder konsulentvirksomheden for at 

foreslå markante ændringer for netop NFI. Dette anså instituttets 

rådsrepræsentant for ”ikke-hensigtsmæssigt”.  

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/humnyt/Sider/humnyt_2016_uge_34.aspx


 

SIDE 6 AF 7  

Om rapporten i dens helhed fremhævedes en række træk og forhold. For 

eksempel blev det påpeget, at rapportens uddannelsesøkonomiske analyser 

af hhv. rentable og ikke-rentable uddannelser bør give anledning til en mere  

principiel drøftelse af institutstrukturen, at en eventuel reorganisering af 

biblioteksområdet bør ske i tæt og forpligtet samarbejde med relevante 

aktører og fora, herunder Akademisk Råd, at KUs anvendelse af Carlson 

Wagonlit Travel (CWT) bør underlægges et kritisk eftersyn, samt at der bør 

iværksættes en organisationsanalyse af de administrative niveauer med 

henblik på afdækning af mulige besparelsespotentialer. Til sidstnævnte 

replicerede Ulf Hedetoft, at der pågår en intern organisationsanalyse med 

henblik på netop at vurdere potentialerne ved en eventuel administrativ 

omorganisering af opgaver. Den ene analyse skal afdække opgaver inden for 

HR-området og den anden skal se på de administrative opgaver samt den 

service, der knytter sig til forskning og innovation. Han nævnte desuden, at 

der i forlængelse af den forestående udvidelse af Søndre Campus med hhv. 

Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet er etableret et fælles ’tørt 

driftsområde’. Besparelsespotentialet ved denne konstruktion er endnu ikke  

endeligt afdækket. 

 

Et rådsmedlem foreslog, at institutterne – som et led i den videre proces – 

foretager en systematisk afdækning af institutternes ”uudnyttede undervis-

ningsressourcer”, som mere aktivt vil kunne sættes i spil, og derved bidrage 

positivt til uddannelsesøkonomien. Ulf Hedetoft kvitterede for forslaget, 

som han fandt relevant.  

 

Ulf Hedetoft konkluderede, at det var dekanatets ambition, at såvel 

rapporten som den forestående implementeringsproces vil kunne fungere 

som en løftestang til at udvikle en ny fælles platform for humaniora.  

 

Opfølgning 

Rådet vil foretage en opfølgende drøftelse af sagen på det førstkommende 

møde. 

 

Ad 5) Nyt fra direktion og LT  

Ulf Hedetoft orienterede kort om den igangværende KU-interne 

organisationsanalyse, jf. ad 4) og om fase 2 i den verserende 

institutionsakkreditering.  

 

Ad 6) Meddelelser 

Ulf Hedetoft gav – med udgangspunkt i et på mødet uddelt oversigtsnotat – 

en kort status på nulstilling og lukninger af uddannelser på Det Humanis-

tiske Fakultet. Han meddelte herefter, at prodekan for uddannelse Jens Erik 

Mogensen og prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund ændrer 

den indbyrdes fordeling af ansvarsområder, således at Julie Sommerlund 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/budget2016/langsigtede_besparelser/organisatinsanalyse/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/nyheder/institutionsakkreditering/Sider/default.aspx


 

SIDE 7 AF 7 fremover varetager biblioteksområdet og Jens Erik Mogensen varetager det 

internationale område. I den forbindelse fusionerer biblioteks- og 

videnscenterudvalget. 

 

Jens Erik Mogensen meddelte, at ministeriets Censorudvalg (som han er 

medlem af) har fremskudt afleveringen af udvalgets rapport til ministeren til 

december 2016. 

 

Ad 7) Temaemner E2016/F2017  

På baggrund af en kort drøftelse indkredsede rådets medlemmer følgende to 

temaer: Indsatser på uddannelsesområdet og fakultets- og institutstruktur. 

Temaerne vil kunne udvides med yderligere temaer. Der var konsensus om, 

at et temamøde bør foregå uafhængigt af et ordinært møde, gerne i for-

længelse af hinanden, således at det ordinære rådsmøde afholdes om for-

middagen og temamødet om eftermiddagen. Der var forslag om at afholde 

det første temamøde i november-december 2016. 

 

Opfølgning 

Med henblik på opfølgning og beslutning vil punktet blive dagsordenssat på 

det førstkommende rådsmøde. 

 

Ad 8) Evt. 

Intet. 

 

Ad 9) For lukkede døre 

Intet. 

 

 

 

 

 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/censorudvalget

