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Møde afholdt Tirsdag den 4. oktober 2016  

Sted 15B.0.07  

Referent Dorthe Vejen Hansen  

Til stede 

Dekan Ulf Hedetoft (formand), professor Frans Gregersen (næstformand), 

prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen, fakultetsdirektør Kristian 

Boye Petersen, lektor Nete Nørgaard Kristensen, lektor Annette Lassen, 

lektor Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen (suppleant for professor Detlef 

Siegfried), lektor Christian Troelsgård, professor Margit Warburg, forsk-

ningsadministrator Thomas Grane (TAP-observatør, ingen stemmeret), 

specialkonsulent Hans Otto Emborg Bünemann (TAP-observatør, ingen 

stemmeret), kontorfuldmægtig Toke Nordbo (TAP-observatør, ingen 

stemmeret), forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (TAP-observatør, 

ingen stemmeret), stud. mag. Laura Bech Hansen, stud. mag. Jacob 

Redecker, stud. mag. Jonathan Morell og stud. mag. Sandi Rizvic. 

Afbud 

Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, professor Detlef 

Siegfried, lektor Nan Dahlkild, lektor Henrik Jochumsen (suppleant for 

lektor Nan Dahlkild) og professor Isak Winkel Holm. 

 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Ad 2) Den økonomiske situation  
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SIDE 2 AF 7 Ad 3) Rammeplanen for besparelser – opfølgende drøftelse 

Ad 4) Temaemner E2016/F2017 – opfølgende drøftelse 

Ad 5) Nyt fra direktion og LT  

Ad 6) Meddelelser  

Ad 7) Evt.  

Ad 8) For lukkede døre (intet) 

 

Ulf Hedetoft oplyste indledende, at: 

 Detlef Siegfried har meldt afbud til møderne resten af 2016 pga. 

forskningssemester – suppleant Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen 

vil deltage i møderne i denne periode. 

 Nan Dahlkild har meldt afbud til dette møde – suppleant Henrik 

Jochumsen har heller ikke mulighed for at deltage, hvorfor IVA 

ikke vil være repræsenteret på mødet. 

 Rektor har godkendt, at stud. mag. Jonathan Morell og stud. mag. 

Sandi Rizvic fungerer som medlemmer af Akademisk Råd for 

resten af valgperioden. 

 Der under meddelelsespunkt 6 vil være en kort drøftelse af den 

verserende høring vedr. KU’s politik for forfatterskaber samt 

tilhørende bilag. 

 Økonomichef Jan Pedersen er indkaldt til at deltage i drøftelsen af 

dagsordenspunkterne 2 og 3.  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 2) Den økonomiske situation 

Ulf Hedetoft oplyste indledende, at STÅ-prognosen på 7323 STÅ er op-

fyldt, hvilket er et flot resultat, samt at bonusresultatet for 2016 forventes at 

ligge betydeligt bedre end 2015. Jan Pedersen ekspliciterede, at fakultetets 

samlede vækst af ”bonusudløsende grader” er steget med 20 procent i år 

sammenlignet med sidste år. Væksten er især sket på KA. Fakultetet kan 

imidlertid ikke forvente, at væksten fortsætter i samme størrelsesorden de 

kommende år. Dette skyldes, at sektoren som helhed har øget andelen af 

bonusudløsende grader, hvorfor bonustaksterne falder tilsvarende. Ulf 

Hedetoft supplerede, at de foreløbige opgørelser fra studiefremdriftsre-

formen viser et markant fald i den gennemsnitlige studietid, hvilket er en 

glædelig og positiv udvikling.  

 

Ulf Hedetoft oplyste herefter, at der er truffet beslutning om at opbygge en 

såkaldt ’krisefond’. Forudsætningen for at etablere denne er, at fakultetet får 

sikkerhed for, at det kan beholde et eventuelt overskud. Der pågår p.t. en 

dialog med henblik på at afklare dette spørgsmål. Midlerne, der bl.a. vil 



 

SIDE 3 AF 7 skulle komme fra overskuddet fra de bonusudløsende grader, skal fx 

anvendes til at dække uforudsete udgifter på institutterne og til at udskyde 

den såkaldte ’økonomiske skrænt’ fra 2019 og minimum et år frem, hvor det 

nuværende indtægsniveau fra STÅ og bonus ikke forventes at fortsætte. Der 

vil ikke blive ændret ved den nye budgetmodel, der træder i kraft i budget-

året 2017. Dette er direktionen orienteret om. Adspurgt svarede Ulf Hede-

toft, at det vil være dekanatet, der skal tage stilling til den konkrete ud-

møntning af midlerne. 

 

Ulf Hedetoft oplyste afsluttende, at dekanatets kvartalsmøder med 

institutledelserne om hhv. Q3 og budget 2017 påbegyndes i uge 40. Margit 

Warburg opfordrede til, at dekanatet også prioriterer at mødes med 

institutternes øvrige medarbejdere. Ulf Hedetoft kvitterede for forslaget. 

 

Rådets medlemmer tog formandens gennemgang til efterretning. 

 

Ad 3) Rammeplanen for besparelser – opfølgende drøftelse 

Ulf Hedetoft efterspurgte indledende rådsmedlemmernes behov for at 

gennemgå rammeplanen i detaljer. Der var enighed blandt medlemmerne 

om, at dette ikke var nødvendigt. Han oplyste, at der i første omgang vil 

blive nedsat fire arbejdsgrupper (Biblioteksgruppen, Arbejdsgruppen vedr. 

prøveformer og censur, Arbejdsgruppen vedr. tilvalg og reduceret valg-

frihed og Administrationsgruppen). Der på et senere tidspunkt vil blive ned-

sat en eller flere grupper, der skal arbejde med fusionen mellem INSS og 

NFI. Arbejdsgrupperne vil skulle arbejde ud fra det samme udgangspunkt  

– at fremkomme med anbefalinger til besparelser, der vi kunne realiseres på 

en faglig hensigtsmæssig og forsvarlig måde – men med forskellige tids-

frister.  

 

Til brug for drøftelsen uddeltes udkast til kommissorierne for de fire 

arbejdsgrupper. Ulf Hedetoft opridsede hovedprincipperne for sammen-

sætningen af grupperne: For det første at der er et klart og tydeligt ledelses-

ophæng. For det andet at grupperne så vidt muligt er sammensat med den 

bredeste repræsentation for øje. Og for det tredje at antallet af medlemmer 

er begrænset til max. otte (af hensyn til gruppens mulighed for at færdiggøre 

arbejdet inden for den relativt korte tidsfrist). Han pointerede, at grupperne 

af hensyn til muligheden for sparring og løbende kvalitetssikring kan vælge 

at nedsætte underarbejdsgrupper og/eller inddrage relevante repræsentanter 

på anden måde. Grupperne er derfor karakteriseret ved deres inklusive form. 

Adspurgt svarede Ulf Hedetoft, at dekanatet ikke i detaljen har lagt sig fast 

på den proces, der vil følge, når arbejdsgruppernes anbefalinger er god-

kendt. Flere rådsmedlemmer efterspurgte i forlængelse heraf, at der 

udarbejdes en detaljeret tidsplan, der dels indeholder en plan for inddragelse 
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SIDE 4 AF 7 af råd, fora og udvalg i forbindelse med arbejdet i de enkelte grupper, dels 

en plan for den efterfølgende implementering. Ulf Hedetoft fandt forslaget 

relevant og nævnte, at Julie Sommerlund allerede arbejder med en sådan 

procesplan. Han oplyste afsluttende, at der på et senere tidspunkt påtænkes 

iværksat en særlig indsats overfor sprogfagene, men at dekanatet afventer 

med at igangsætte denne. Dels på grund af manglende ressourcer, dels fordi 

dekanatet ønsker at afvente resultatet af den dialog, som det p.t. har med 

udvalgte politiske ordførere m.fl. 

 

Frans Gregersen efterspurgte en uddybning af samspillet mellem den nye 

budgetmodel og modellens incitamenter på den ene side og rammeplanen 

for besparelser på den anden side. Ulf Hedetoft replicerede, at rammeplanen 

ikke vil have implikationer på budgetmodellens indtægts- og beskatnings-

principper samt at den såkaldte ’krisefond’ ikke vil ændre ved budget-

modellens incitamentsstruktur. Jan Pedersen supplerede, at der allerede kan 

spores en tendens i retning af, at de adfærdsregulerende principper i den nye 

budgetmodel slår igennem på alle institutter.  

 

Annette Lassen fremhævede, at rammeplanen for besparelser rammer NFI i 

særlig hård grad. På NFI huses de islandske håndskrifter, sagaer og kvad, 

som ifølge den historiske aftale mellem Danmark og Island skulle blive 

tilbage i Danmark, hvor de ifølge en højesteretsdom skal bevares og 

studeres. I den samme samling, Den Arnamagnæanske Samling, bevares 

også adskillige mindst lige så vigtige danske håndskrifter. Samlingen 

indeholder også vigtige norske og svenske håndskrifter, færøske kvad-

håndskrifter – og meget mere (bl.a. spanske, catalonske og latinske hånd-

skrifter). I 2009 blev samlingen optaget på Unescos liste over verdens-

kulturarv. Hvert år kommer der forskere fra hele verden og Danmark for at 

studere håndskrifterne. Der kommer også jævnligt danske gymnasieelever, 

studerende og andre interesserede for at se håndskrifterne. Samlingens 

internationale betydning ses bl.a. af, at der i alt er blevet tilknyttet seks 

Marie Curie Fellows. På NFI findes også uerstattelige samlinger af danske 

dialekter, danske talesprogssamlinger og historiske kort og dokumenter over 

danske sted- og personnavne. Og der forskes i dansk sprogteknologi. 

Forskere og interesserede i hele verden har brug for disse arkiver, som i 

øjeblikket bliver tilgængeliggjort på nettet til gavn for alle. Medlemmet 

påpegede desuden, at fokusset på uddannelsesøkonomi er for snævert i 

forhold til et forskningsinstitut som NFI og instituttets kulturarvsbevarende 

fag, samt at instituttets VIP-ansatte gerne vil udbyde mere undervisning, 

men at det ’økonomiske bæredygtighedsprincip’, der gennemsnitligt fordrer 

40 studerende pr. hold, næppe nogensinde vil kunne opfyldes på NFI. Med-

lemmet efterspurgte afsluttende, at dekanatet tager initiativ til at iværksætte 
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SIDE 5 AF 7 et lobbyarbejde, der kan gøre politikere m.fl. opmærksomme på ”truslen 

mod den kulturarv, der varetages på NFI.” 

 

Ulf Hedetoft takkede for oplægget og responderede, at der både centralt på 

KU og på fakultetet løbende arbejdes for at påvirke den politiske proces. 

Han tilføjede, at dekanatet og instituttets ledelse netop har drøftet mulig-

heden for, at Strategienheden – i samarbejde med ledelse og medarbejdere – 

vil kunne assistere instituttet i forbindelse med udarbejdelse af en strategi 

for ekstern funding. Ulf Hedetoft pointerede efterfølgende, at NFI – på lige 

fod med fakultetets øvrige institutter – skal bidrage til besparelsesmålet, 

hvilket er blevet tydeligt udmeldt fra processens start. Der er derfor ikke tale 

om en kritik af NFIs mere begrænsede udbud af uddannelsesaktiviteter, men 

derimod om en nødvendig spareforanstaltning, som hele fakultetet i fælles-

skab skal bidrage til. Han tilføjede, at det p.t. ikke er muligt at udvide insti-

tuttets uddannelsesaktiviteter pga. dimensionering og den igangværende in-

stitutionsakkrediteringsproces. Han konkluderede, at det er op til den kom-

mende institutledelse at beslutte, hvordan besparelserne konkret skal 

udmøntes.  

 

Studenterrepræsentanterne påpegede, at grundlaget for de i kommissorierne 

nævnte sparemål er uklart, samt at kommissorierne er karakteriseret ved i 

for stor grad at fokusere på økonomi frem for faglighed. Ulf Hedetoft re-

sponderede, at de angivne sparemål bygger på et estimat, hvorfor målene vil 

kunne ændres, hvis arbejdet i grupperne giver anledning til dette. Dette be-

tyder dog ikke, at der ændres ved det samlede sparemål. Jens Erik Mogen-

sen pointerede, at selvom udgangspunktet for arbejdet i grupperne er et øko-

nomisk reduktionsmål, så forventes arbejdet også at kunne danne grundlag 

for et kvalitativt løft af fag, uddannelser, administration etc. Målet for 

samtlige arbejdsgrupper bør derfor være at fremkomme med anbefalinger til 

økonomiske reduktioner, der vil implicere mindst mulig kvalitetsforringelse.  

 

Med henvisning til drøftelsen af den aktuelle situation på NFI pegede et 

medlem på, at dekanatet bør overveje at indføre en incitamentsstruktur også 

for de ’forskningsdrevne’ institutter (som en pendant til incitamentsstruk-

turen for de ’undervisningsdrevne’ institutter). Et andet medlem foreslog, at 

arbejdsgrupperne, som en del af deres afrapportering, udarbejder en rede-

gørelse om de økonomiske konsekvenser af de foreslåede anbefalinger på 

institutniveau. Slutteligt blev spørgsmålet om inddragelse af råd, fora og 

udvalg, jf. pkt. 3, adresseret igen. 

 

Opfølgning 

Akademisk Råd godkendte de forelagte kommissorier for de fire arbejds-

grupper (med en enkel sproglig rettelse til ét af kommissorierne). Kommis-



 

SIDE 6 AF 7 sorierne vil blive fremsendt til FSU til skriftlig høring. Arbejdet i grupperne 

vil kunne igangsættes umiddelbart efter godkendelsen i FSU. Der vil i for-

bindelse med igangsættelsen af de enkelte arbejdsgrupper blive udmeldt og 

offentliggjort mere detaljerede proces- og tidsplaner. Rådet vil blive holdt 

løbende orienteret om sagen. 

 

Ad 4) Temaemner E2016/F2017 - opfølgning 

I forlængelse af drøftelse på rådsmødet den 6. september drøftede rådet 

mulige temaemner og prioriteringen af disse. På baggrund af drøftelsen 

besluttedes følgende temaer (opstillet i prioriteret rækkefølge): 

 

1. Biblioteks- og videncentre 

2. Fakultets- og institutstruktur 

3. Indsatser på uddannelsesområdet 

 

Opfølgning 

Temamødet om biblioteks- og videncentre foreslås afholdt tirsdag den 6. 

december (i forlængelse af det ordinære rådsmøde som dog vil skulle 

forkortes med en time, hvis rådsmedlemmerne godkender dette). Der vil 

blive udsendt en uddybende e-mail til rådets medlemmer om dette. 

 

Ad 5) Nyt fra direktion og LT  

Ulf Hedetoft gav en status på en verserende analyse af universitetets HR 

organisering. Projektet er igangsat under den tredje fase af KU´s økonomi-

ske tilpasningsplan. Formålet er at finde en model for den fremtidige orga-

nisering og tilrettelæggelse af HR-arbejdet på KU, der kan bidrage til de ad-

ministrative besparelser, der skal findes frem mod 2019. Sagen forelægges 

LT 5. oktober til drøftelse og HSU 12. oktober til orientering, hvorefter 

beslutningen forventes konfirmeret af LT samme dag.  

 

Opfølgning 

Rådet vil blive opdateret i sagen på det førstkommende møde.  

 

Ad 6) Meddelelser 

Med henvisning til en igangværende høring vedr. KU’s politik for for-

fatterskaber samt tilhørende bilag efterspurgte Ulf Hedetoft rådsmedlem-

mernes standpunkter i forhold til hhv. den aktuelle høring og i forhold til de 

mere generelle principper for høringer. På baggrund af drøftelsen be-

sluttedes, at det af rådsmedlem Christian Troelsgård fremsendte høringssvar 

anvendes som rådets svar på høring vedr. KU’s politik for forfatterskaber 

samt tilhørende bilag. Rådet gav desuden forberedelsesgruppen (repræsen-

teret ved rådets for- og næstformand og studenterrepræsentanten) mandat til 

at foretage vurdering af, om en konkret sag/henvendelse skal udmøntes i en 
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SIDE 7 AF 7 skriftlig høring eller drøftes på et ordinært rådsmøde. Rådet betonede, at 

høringer kun bør iværksættes i undtagelsestilfælde. Ulf Hedetoft tog ud-

meldingen til efterretning. Rådet besluttede desuden, at der i de tilfælde, 

hvor en skriftlig høring blotlægger uenighed blandt medlemmerne, skal 

foretages en mundtlig drøftelse af sagen på førstkommende ordinære møde, 

før der afgives svar. De besluttede principper harmonerer med 

forretningsordenen, der bestemmer, at Akademisk Råd kan beslutte, at 

øvrige mere rutineprægede sager kan behandles elektronisk.  

 

Opfølgning 

Akademisk Råd vil med virkning fra 4. oktober 2016 praktisere de ovenfor 

beskrevne principper i forbindelse med skriftlige høringer. 

 

Ad 7) Evt. 

Intet. 

 

Ad 8) For lukkede døre 

Intet. 
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