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Til stede: 

Ulf Hedetoft, Klemens Kappel, Carsten Due Nielsen, Detlef Siegfried, Mar-

git Warburg, Jann Scheuer, Frederik Tygstrup, Bastian A.L. Friborg, Philip 

Longos Winkel, Anna C. Björklund, Erik Kimose Thomsen, Hans-Christian 

Køie Poulsen og Henrik Friis (referent). 

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

Ad 2. Orientering om budgetmodel 2013 
Ulf Hedetoft fremlagde den foreløbige budgetmodel med den bemærkning, 

at det udelukkende er konturerne af en model, man kan se nu, idet der vil fo-

rekomme justeringer. Det er en model med incitamenter, eftersom overhead 

ved ekstern virksomhed, indtægter fra Åben Universitet mv. videreføres 

ubeskåret til de optjenende institutter.  

Derudover føres STÅ-indtægter efter fradrag til fællesudgifter til de optje-

nende enheder uden omfordeling og modellen rummer derfor modellen en 

grad af solidaritet, idet de seks institutter med uddannelse deler de frie 

forskningsmidler ligeligt.  



 

SIDE 2 AF 6 Klemens Kappel spurgte, om beskatningen på STÅ er progressiv, hvortil 

Ulf Hedetoft forklarede, at STÅ og basismidler beskattes efter deres indbyr-

des proportion.   

Carsten Due Nielsen konstaterede, at modellen ikke rummer voldsomme 

udsving mellem institutterne, og derfor vil kunne sige at være udtryk for en 

rimelig fordeling, og at den derfor måske også ville kunne tåle udsving i 

indtægtsgrundlaget.  

Ulf Hedetoft tilføjede, at en bekymring kunne gå på, at den indbyggede so-

lidaritet vil falde, såfremt de frie forskningsmidler kommer under pres. Des-

uden betonede han, at de udleverede beregninger udelukkende var en simu-

lation på baggrund af 2011-tallene, og på ingen måde kan tages til indtægt 

for hvilke indtægtsgrundlag institutterne vil have i 2013. 

Klemens Kappel konstaterede, at MEF står til at miste indtægter, og at mo-

dellen skaber den situation, hvor der ikke noget incitament til små fag til at 

vokse sig større. Dette modgik Ulf Hedetoft ved at fremhæve, at grundbevil-

lingerne og småfagsbevillingerne ikke er store nok til, at der ikke er noget 

behov for at skabe sig flere indtægter.  

Detlef Siegfried supplerede ved at sige, at modstykket til modellen ville væ-

re en ekstremt liberalistisk løsning, hvor alle indtægter er aktivitetsafhængi-

ge. I modellen går incitamentsstrukturen på STÅ og overhead, men der fin-

des også incitamenter uden for fakultetets interne regularier. Fx hvis man vil 

have tid til at forske, skal man søge eksterne midler.  

Klemens Kappel anerkendte det faktum, at instituttet selv kan prioritere. 

Men understregede samtidig, at det er en model, hvor de små fag ikke har 

noget incitament til at forbedre sig, og i den forbindelse spurgte han, om 

MEF stadig skal yde solidaritet, hvis de dårligt fungerende fag gør det bed-

re? Ulf Hedetoft svarede, at sikkerhedsnettet kun er minimalt, og at det kun 

vil blive større, hvis de frie forskningsmidler stiger. 

Klemens Kappel ville foretrække en model, hvor omfordelinger sker på 

baggrund af institutternes størrelse, fx målt i faste VIP med en indbygget af-

trapning af solidariteten – samtidig med en vedtagelse af, at det er en ledel-

sesmæssig opgave at sikre at uddannelserne er bæredygtige. Den model 

kunne Ulf Hedertoft ikke tilslutte sig, da det ville give store praktiske pro-

blemer og ikke gøre den store forskel, og han tilføjede, at hovedpointen med 

modellen er, at fakultetet aktivt vælger at støtte uddannelser og afdelinger i 

en bevidst prioritering.  

Klemens Kappel fremsatte det synspunkt, at man kan indrette uddannelserne 

på mange måder, så de matcher de indtægter, de får. Hertil replicerede Ulf 

Hedetoft, at der eksisterer nogle grundvilkår, som gør, at en del mindre ud-

dannelser er underfinansierede fra begyndelsen – en situation fakultetet må 



 

SIDE 3 AF 6 modvirke. Når fakultetet vælger at have en uddannelsesmæssig bredde, så 

koster det på udgiftssiden. 

Ulf Hedetoft supplerede i øvrigt, at der kan komme et krav fra KU om, at 

BFI-point skal være en del af modellen.  

Margit Warburg fremførte her, at indførelsen af BFI-point i en budgetmodel 

er afhængig af, hvilket niveau, det skal indføres på: enhed eller individ. Det 

sidste er meget uheldigt i en organisation med meget små enheder.  

Ulf Hedetoft fremdrog det faktum, at det, til trods for mange aftalebelagte 

udgifter og fællesudgifter, umiddelbart kan aflæses i en institutbevilling, 

hvis man øger sine STÅ, samt at modellen rummer en umiddelbar klarhed, 

fordi historiske betingelser er fjernet.  

Hans Christian Køie supplerede, at nye satser for overhead fra KU’s side 

også vil betyde en forøgelse af institutternes indtægter.  

Frederik Tygstrup udtrykte overordnet tilfredshed med modellen, idet han 

fandt den rimelig. Men han tilføjede samtidig, at modellen rummer et kon-

tingensprincip mellem frie midler og STÅ-midler. Forskydninger vil betyde 

afledte effekter, og det bør medføre reguleringer i modellen, hvilket Ulf He-

detoft bekræftede. 

Ulf Hedetoft konkluderede, at der var bred tilslutning til modellen i rådet 

under hensyntagen til de kritiske bemærkninger, som fremgår af referatet.  

 

Ad 3) Drøftelse af pædagogiske grundprincipper for Det Humanistiske 

Fakultet  

Ulf Hedetoft præsenterede forslaget til pædagogiske grundprincipper, som 

en række ideelle principper, der kan fungere som mål for fakultetet både in-

ternt og over for offentligheden som et charter. Forslaget har været forelagt 

professorkredsen og direktionen, hvilket ikke affødte mange bemærkninger.  

Herefter fremførte rådets medlemmer både helt generelle synspunkter ved-

rørende forsalget samt en række konkrete forslag til ændringer af formule-

ringer: Detlef Siegfried mente, at punkt 5 kræver, at man ændrer hele per-

ceptionen af universitetet. Og at ambitionerne under punkt 6 og 7 kunne 

hæves, så fakultetet skriver ’kan’ i stedet ’tilbyder’.  

Carsten Due Nielsen mente, at principper skal være vellydende, men ikke alt 

for forpligtende. Og det bør formuleringerne bære præg af. Detlef Siegfried 

spurgte til genren: Principper som ikke nødvendigvis afspejler virkelighe-



 

SIDE 4 AF 6 den, men som vi arbejder imod? Men man kan bruge til at kritisere virkelig-

heden med.  

Klemens Kappel spurgte til begrebet ’globale kompetencer’ i punkt 10, 

hvortil Ulf Hedetoft svarede, at det kunne dække over interkulturelle kom-

petencer og sprogkompetencer.  

Margit Warburg tilsluttede sig ideen om en række principper, men også, at 

de skal formuleres, så det ikke kan måles. De studerende tilsluttede sig lige-

ledes forslaget, men efterspurgte yderligere punkter vedrørende kreativitet 

og innovation i undervisningen – at undervisningen skal skabe rammer for 

innovation – og foreslog yderligere et mål om evalueringsformer: ’Evalue-

ringer skal være med til at sikre undervisningens kvalitet og den pædagogi-

ske standard’.  

Hans Christian Køie mente, at punkt 2 lignede en konkretisering af punkt 1, 

hvortil Ulf foreslog at overveje om punkt 2 skal udgå, da det i forvejen lig-

ger i de bemandingsplaner, som sikrer målene.  

De studerende foreslog dels at indskrive minimumstimetal ind i papiret, evt. 

udvide punkt 7 og dels at skrive pædagogiske kompetencer ind som et led i 

ansættelsesprocedurerne. Ulf Hedetoft reviderer udkastet med henblik ende-

lig fremlæggelse i de kollegiale organer. 

 

Ad 4) Evaluering af FUP-strukturen (fem bilag) 

Ulf Hedetoft indledte ved at gøre rede for direktionens behandling 26/3 som 

tog udgangspunkt i Strategienhedens evaluering. Direktionens konklusion 

var entydigt, at fakultetet, trods evalueringens anbefaling, ikke fortsat kan 

opretholde den eksisterende struktur, hvor der ikke er klarhed over de ph.d.-

studerendes forskningsmæssige tilknytning og de forskellige aktører og le-

deres roller. Direktionens primære formål med en reorganisering handler om 

at gøre institutterne til de primært ansvarlige for forskningsintegrationen. 

Derefter kan institutterne organisere sig, som de vil med koordinatorer.  

Direktionen definerede en FUPs primære opgave som en udbyder af generi-

ske og fagspecifikke kurser. En anbefaling i evalueringen taler for at centra-

lisere kursusaktiviteten – både generisk og fagspecifikt, og direktionen fore-

stiller sig en central model, som kan implementeres med en række underud-

valg.  

Klemens Kappel tilsluttede sig overordnet tankerne, men opfordrede til at 

kurser fremover bliver lavet ved at undersøge behovene blandt de ph.d.-

studerende. Margit Warburg tilsluttede sig også umiddelbart direktionens 

overvejelser, men ønskede dels at høre, hvad FUP-lederne siger og bemær-



 

SIDE 5 AF 6 kede dels, at en stor del af respondenterne i evalueringen er tilfredse med 

den nuværende struktur. Desuden savnede hun vejlederaspektet i evaluerin-

gen og en undersøgelse af de muligheder for uddannelse af vejledere og er-

faringsudveksling mellem vejledere, som kan øge kvaliteten i ph.d.-

vejledningen.  

Detlef Siegfried anerkendte også behovet for at forenkle strukturen, men var 

skeptisk i forhold til opløsning af FUP'erne. Ulf Hedetoft understregede det 

naturlige i de ph.d.-studerende repræsentation i strukturen, og tilføjede, at 

nuværende tværgående aktiviteter ikke skal droppes, hvis de er velfunge-

rende. Samt at alle kurser skal være tilgængelige for alle ph.d.-studerende. 

Carsten Due Nielsen fastslog, at evalueringen ikke levede ikke op til kom-

missoriet, fordi den ikke foreslår en enkel organisation.  

Frederik Tygstrup bemærkede, at grunden til, at der er tilfredshed med FUP 

er, at strukturen har kunnet reparere på nogle af de faglige sammensætnin-

ger på de enkelte institutter. Men man kunne formentlig godt opnå det sam-

me ved at centralisere udbuddet og lade institutterne varetage de ph.d.-

studerendes behov. Den vigtige erfaring fra IKK er, at alt, hvad instituttet 

laver, er tænkt sammen med otte internationale samarbejdspartnere under 

hensyntagen til langsigtet planlægning. Og de erfaringer kan og skal rum-

mes i en ny struktur.      

Konklusionen blev, at Ulf Hedetoft laver et notat til direktionen på bag-

grund af diskussionerne. Notatet skal ende i et rammepapir, der kan beskri-

ve, hvad fakultetet gør fremover. 

 

Ad 5) Meddelelser 

Ulf Hedetoft meddelte:  

 at fakultetet er gået i gang med at kortlægge fælles projekter med 

SUND og at det umiddelbart ser ud som om, at der er et stort poten-

tiale for mange flere tværfakultære projekter. 

 at drøftelserne med IVA går som planlagt. Både fagligt og admini-

strativt.  

 at institutleder på INSS Finn Hauberg Mortensen har trukket sig pr. 

31/3. Bente Rosenbeck er konstitueret ind til en ny institutleder er 

ansat efter opslag. 

 at KU’s nye vedtægter stadig er til godkendelse i FIVU. Der kom-

mer formentlig en ændring af formandsposten i Akademisk Råd.  

 



 

SIDE 6 AF 6  

Ad 6) Evt. 

Næste møde 8. maj. Mødet i rådet 12. juni falder sammen med fakultetets 

innovationskonference og flyttes derfor til 19. juni. 

 

For referat: Henrik Friis 

 

 


