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8. SEPTEMBER 2008 
G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Akademisk Råd 

Møde afholdt: Tirsdag den 26. august 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid (dog Christian Riis Stenby vedr. dags-
ordenspunktet om studieordningerne) 

Til stede: 

Dekan Kirsten Refsing (formand), Sune Auken (Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Mikkel Frederiksmo-
se (studerende), Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), 
Kristine Hyllested Johansen (suppleant for Kasper Skovsø Møller, studerende), 
Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Frederik Tygstrup 
(Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Dennis Vendeltorp (studerende).  

De valgte TAP observatører Leif Kristensen og Hans Lorenzen deltog i mødet 
uden stemmeret.  

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Løngreen (prode-
kan for uddannelserne) og Mette Thunø (prodekan for forskning) i mødet uden 
stemmeret. Under dagsordenspunktet Studieordninger deltog Christian Riis 
Stenby, Lotte Lynggaard Johansen og Birger Lohse fra Studieafdelingen. 

   

Afbud fra:  

Erik Kimose (valgt TAP-observatør), Kasper Skovsø Møller (studerende) og 

Margit Warburg (ToRS).  
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Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Tema for drøftelse ved dette møde: Fakultetet som attraktiv arbejds-
plads  

3. Frikøbs betydning for vores forskning og vores uddannelser  

Til drøftelse i øvrigt: 

4. Udkast af 4. juli 2008 til håndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Huma-
nistiske Fakultet  

5. Økonomi  

6. Studieordninger 

7. Orientering fra dekanatet 

a. Pålæg om effektivisering v/fakultetsdirektør Kim Brinckmann 

b. Oprettelse af humanistisk tænketank v/dekanen 

c. Forslag til emner til Rektors besøg d. 6. oktober 2008 

d. Nordisk dekantopmøde i Oslo 

e. Leeds-samarbejdet: Seminar på KUA d. 23.-24. oktober 2008 

f. Energispareplanen  

g. Sammenhængende forskningstid  

h. Studiemiljø: Ansøgning indsendt v/prodekan Hanne Løngreen 

i. Ansøgninger til private fonde – dækning af administrations- og 
bygningsomkostninger  

j. KU’s indre marked 

8. Eventuelt  

9. Til behandling for lukkede døre: 

a. Emner for prisopgaver 2009  

b. Doktorafhandling  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Ved mødets start blev ovenstående reviderede dagsorden omdelt. Kim 
Brinckmann supplerede dagsordenen med punkt 7 k): Ombygning af kantinen. 
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Mikkel Frederiksmose ønskede endvidere drøftet under Eventuelt, hvorledes 
man kunne løse et bestemt arbejdsmiljømæssigt problem.  

 

Ad 2) Fakultetet som attraktiv arbejdsplads  

Ved sidste møde blev det aftalt, at Akademisk Råd fremover i højere grad skal 
sætte langsigtede og dybdegående drøftelser af udvalgte emner på dagsorde-
nen. Ved dette møde var emnet ”Fakultetet som attraktiv arbejdsplads” på 
dagsordenen - et af de forslag, rådets VIP’er fremkom med ved sidste møde. 

 

Dekanen redegjorde for de 10 personalepolitiske grundprincipper, som for ny-
lig blev vedtaget af HSU. Frederik Tygstrup efterlyste en drøftelse af, hvad 
fakultetet bør sætte fokus på for at fremme et godt samarbejde.  

 

Stig Hjarvard fandt behov for både på kollektivt og individuelt niveau at sætte 
ind for at bevare den prestige og den autonomi, som hidtil har været de vilkår, 
der har tiltrukket VIP’er, som ellers kunne opnå en højere løn andre steder end 
her. Stig Hjarvard konstaterede, at autonomien halter bagud med den nye le-
delsesstruktur, og pegede på nødvendigheden af, at vi løbende sikrer os, at 
denne merværdi ikke mindskes. Stig Hjarvard mente, at udfaldet af de igang-
værende forhandlinger om arbejdstidsnormer vil være ret afgørende for ar-
bejdsglæden. Herefter fulgte en drøftelse af arbejdstidsnormerne, som et ud-
valg under I-ledermøderne har foreslået for at sikre ligestilling blandt de for-
skellige institutters VIP’er og for at synliggøre over for de studerende, hvor 
lang tid en VIP har til rådighed til f.eks. at rette opgaver. Stig Hjarvard og Su-
ne Auken pegede på satserne som det egentlige problem, idet det stresser folk 
at skulle vælge mellem at udføre ubetalt merarbejde eller at slække på kvalite-
ten i arbejdet. Desuden fandt Sune Auken det problematisk, at det foreslåede 
system hindrer VIP’erne i at registrere alt det faktisk udførte arbejde, hvis dette 
når ud over rammerne for de timer, der er afsat til den type opgave. Hvis der 
ikke tages højde for det arbejde, som ikke tælles med, og ledelsen samtidig 
kræver, at man udfylder sin fulde ”kvote” inden for de øvrige hovedopgavety-
per, stilles der indirekte krav om at arbejde gratis i fritiden, med mindre man 
vælger levere et halvdårligt stykke arbejde.  

 

Dekanen sagde, at realistiske timenormer ville medføre et behov for at ansætte 
det dobbelte antal VIP’er, men det er ikke muligt med de bevillinger, vi får. 
Dekanen spurgte endvidere, om ikke der var en modsætning mellem meget 
detaljerede timenormer og akademikeres klare behov for autonomi, og om ikke 
det kunne tænkes, at netop timenormerne medvirkede til ringere arbejdsglæde.  
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Frederik Tygstrup mente ikke, at den rigtige løsning var at skjule problemet 
ved at lave urealistiske normer, som tvang folk til at arbejde i fritiden.  

 

Dekanen var enig i, at det var problematisk med de utilstrækkelige ressourcer, 
og opfordrede til i videst mulige omfang at løse problemet ved effektivisering 
(f.eks. en ændret mødekultur).  

 

Med henvisning til Henrik Prebensens blog fandt Frederik Tygstrup det tyde-
ligt, at VIP’erne fandt det meningsløst at skulle nå det umulige, og Frederik 
Tygstrup fandt behov for at i mødegå problematikken mere offensivt. 

 

Carsten Due-Nielsen var enig i, at det øgede arbejdspres var et stort problem, 
og sagde, at de fleste medarbejdere og studerende føler, at det går den forkerte 
vej.  

 

Sune Auken gentog, at det er et stort problem for den enkelte at skulle vælge 
mellem at arbejde gratis og ikke at udføre sit arbejde ordentligt, og at det lige-
ledes er et stort problem i forhold til fakultetets ønske om at fremstå som en 
attraktiv arbejdsplads.  

 

Frederik Tygstrup udtrykte ønske om dekanens udmelding om, at dette pro-
blem eksisterer.  

 

Dekanen svarede, at ledelsen løbende protesterer imod urealistiske/uhensigts-
mæssige ovenfra kommende pålæg, men at det ikke altid nytter.  

 

Frederik Tygstrup efterlyste en mod-melding i den forbindelse.  

 

Dekanen opfordrede de tilstedeværende til at føre diskussionen videre i de lo-
kale samarbejdsudvalg i relation til drøftelsen af KU’s personaleprincipper.  

 

Som tema for næste møde i Akademisk Råd ønskede Sune Auken drøftelsen 
om fakultetet som en attraktiv arbejdsplads fortsat. Dekanen svarede, at punk-
tet på ny ville komme på dagsordenen, når arbejdet med KU’s personalepoliti-
ske grundprincipper var nået videre.  

 

Temaet for næste møde bliver: KU’s indre marked.   
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Ad 3) Frikøbs betydning for vores forskning og vores uddannelser  

Til drøftelse på mødet var udsendt dekanens notat om frikøbs betydning for 
vores forskning og for vores uddannelser. Dekanen oplyste, at dette dagsor-
denspunkt skulle ses i sammenhæng med temapunktet om fakultetet som en 
attraktiv arbejdsplads. KU har et erklæret mål om at levere forskningsbaseret 
undervisning, og dekanen ønskede på den baggrund en drøftelse af balancen 
mellem fastansatte VIP’er og timelønnede undervisere til erstatning for lekto-
rer og professorer, som er frikøbt til forskning.  

 
Stig Hjarvard foreslog at indregne frikøb fra eksterne forskningsbevillinger i 
bemandingsplanen, hvis bestemte fagområder har vist sig i stand til vedvaren-
de at tiltrække frikøb, således at det pågældende fagområde nærmest overnor-
meres for at imødegå problematikken. 

 

Dekanen erklærede sig positivt indstillet over for et sådant forslag – forudsat at 
institutterne vil være indstillet på at skære ned på personalet i økonomisk dår-
ligere tider. 

 

Carsten Due Nielsen fandt, at uanset at det var muligt på institutniveau at bud-
gettere med en vis overbemanding, ville det være vanskeligt for små fag og 
discipliner at praktisere, uden at man fik underbemanding andetsteds. Han op-
fordrede dekanen til at overveje sammenhængen mellem arbejdsnormer og 
frikøb. Behovet for fuldt frikøb ville stige i takt med, at normerne forringedes. 
Han mente i øvrigt, at problemer med massivt fravær af VIP ved frikøb ofte 
kunne løses ved smidigt at skubbe projekterne.  

 

Dennis Vendeltorp fandt det meget problematisk, at de studerende ikke har 
adgang til kvalificeret vejledning ved frikøb gennem længere tid. Især på de 
mindre fag er dette problematisk. Dennis Vendeltorp opfordrede til – i det om-
fang, det er muligt - at involvere studerende i forskningsprojekter.  

 

Frederik Tygstrup foreslog at indføre et incitament til i højere grad at knytte 
yngre forskere til projekter i stedet for at frikøbe mere erfarne.   

 

Hans Lorenzen opfordrede til kraftigt at pointere over for institutlederne at 
påse, om det projekt, der søges om penge til, kan rummes inden for instituttets 
bemanding og øvrige opgaver.  
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Ad 4) Udkast af 4. juli 2008 til håndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humani-
stiske Fakultet 

Til mødet var udsendt udkast af 12. august 2008 til erstatning for det udsendte 
udkast af 4. juli 2008 til håndbog for ph.d.-uddannelsen på Det Humanistiske 
Fakultet. Dekanen opfordrede til at drøfte de store linjer på dette møde og at 
fremsende eventuelle detailbemærkninger skriftlige til ph.d.-skolelederen.  

 

Som svar på Hans Lorenzens indvending til afsnittet om deltid oplyste Mette 
Thunø, at muligheden for at ansøge om deltid skulle fremgå – om end fakulte-
tet foretrak fuldtidsansættelse.  

 

Mette Thunø oplyste som svar på bemærkning fra Stig Hjarvard, at de ph.d.-
studerende har adgang til 30 timers vejledning i semesteret, svarende til 60 
vejledningstimer pr. år. På Stig Hjarvards spørgsmål om hvilke sprog, ph.d.-
afhandlinger kan affattes på, svarede dekanen, at en eventuel anmodning om at 
affatte en ph.d.-afhandling på andre sprog end dansk, svensk, norsk og engelsk 
vil skulle behandles i ph.d.-udvalget. Af tidsmæssige årsager opfordrede deka-
nen mødedeltagerne til at maile eventuelle øvrige bemærkninger til Mette 
Thunø. 

 

Ad 5) Økonomi  

Til mødet var udsendt månedsopfølgning fra juli 2008. Kim Brinckmann oply-
ste, at fakultetet p.t. har en øget indtægt, men at det tager længere tid end for-
ventet at få besat ledige stillinger, og at det derfor p.t. er svært at bruge de 
budgetterede lønmidler. Til gengæld har fakultetet større driftsudgifter end 
forventet. P.t. har fakultetet en fornuftig økonomi, men ”skyer i horisonten” 
(overhead, optag, bonusordning og almen usikkerhed) kan eventuelt gøre situa-
tionen værre. P.t. forventes et overskud på 5 mio. kr. i 2008. 

 

Carsten Due-Nielsen noterede sig, at det gik godt nu, men efterlyste et budget, 
der i højere grad viser en ligevægtssituation. Han påpegede, at lønnen til HVIP 
fortsat udgjorde en støt faldende del af fakultetets samlede budget. Hertil sva-
rede Kim Brinckmann, at dekanatet har lagt op til et vækst-scenarie med flere 
indtægter som følge af blandt andet regeringens globaliseringsmidler.  

 

Endvidere bemærkede Kim Brinckmann, at KU’s effektiviseringsprojekt vil 
medføre øgede udgifter til VIP-området kombineret med en stagnerende ud-
vikling på TAP- og driftsområdet.  
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På anmodning fra Sune Auken lovede Kim Brinckmann et budget, som satte 
fokus på forskellen mellem det oprindelige og det reviderede budget, således at 
det i højere grad var muligt at se forskydningen.  

 

Ad 6) Fremsendelse af studieordninger til Akademisk Råds anbefaling 

 
Studieafdelingen havde fremsendt 64 studieordninger, og ved dette punkt blev 
de ansvarlige fuldmægtige, Birger Lohse, Lotte Lynggaard-Johansen og Chri-
stian Stenby, indkaldt til mødet. 
 
Dekanen noterede det store antal studieordninger og spurgte de fuldmægtige 
om der var nogle generelle betragtninger. Christian Stenby svarede at årsagen 
til de mange studieordninger skyldes en nødvendig ajourføring med gældende 
lovgivning. Studieafdelingen havde i de sidste 11 måneder samarbejdet med de 
respektive studienævn om ordningerne, og havde i det arbejde i særlig grad 
fokuseret på implementeringen af de faglige mål, som skal fungere sammen 
med den nye eksamensbekendtgørelse. Herefter spurgte Dekanen rådet om der 
var nogle kommentarer til ordningerne. Carsten Due-Nielsen påpegede det 
umulige i at sætte sig ind i alle ordningerne, og spurgte til, om der var lavet 
økonomiske beregninger af konsekvensen af de nye studieordninger. Hanne 
Løngreen gjorde opmærksom på, at det økonomiske ansvar nu var lagt decen-
tralt ud til institutterne som også selv udfærdigede studieordningerne. Om der i 
den forbindelse var foretaget en økonomisk vurdering var derfor ikke indgået i 
sagsbehandlingen. Christian Stenby oplyste, at det i arbejdet med ordningerne 
var blevet påpeget hvis der indgik meget ekstern censur eller hvis der var man-
ge forskellige prøveformer. Men det var studienævnenes endelige beslutning 
om de ville tildele mere ekstern censur end der er lovpligtigt. Til gengæld hav-
de studieafdelingen lagt et loft på antallet af prøveformer, nemlig maksimalt 2. 
Konkrete økonomiske beregninger var dog ikke indgået i studieafdelingens 
sagsbehandling af studieordningerne. Hanne Løngreen påpegede, at med ind-
førslen af det indre marked for uddannelser ville der komme en yderligere re-
vision af ordningerne, og med henblik på antallet af prøveformer vil valgmu-
lighederne blive reduceret til et minimum. Dekanen mente også at der var et 
behov for en simplificering af de kommende studieordninger. Da der ikke var 
yderligere kommentarer til studieordningerne blev de alle anbefalet til Deka-
nens godkendelse. 
 
Birger Lohse, Lotte Lynggaard-Johansen og Christian Stenby forlod mødet. 
  

 

Ad 7) Orientering fra dekanatet 

  A) Pålæg om effektivisering v/fakultetsdirektør Kim Brinckmann: Kim 
Brinckmann oplyste, at det beløb (60 mio. kr. i 2009 og 120 mio. kr. i 
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2010), som skulle spares i forbindelse med fusionen, skulle findes i form af 
en omfordeling mellem VIP og TAP.  Således skal fakultetets VIP-andel 
stige fra 54,6 % i 2008 til 57,8 % i 2010. Effektiviseringerne på TAP-
området skal findes på rengøring, indkøb og det studieadministrative om-
råde ved hhv. udbud, samlede indkøb og effektivisering. Jonna Kjær gjorde 
opmærksom på, at der mange steder på fakultetet mangler arbejdskraft på 
det studieadministrative område. Kim Brinckmann og dekanen svarede, at 
der ikke var umiddelbare planer om afskedigelser eller øgede krav om 
merarbejde, men derimod om effektivisering og en analyse af de admini-
strative sagsgange og strukturer. Hanne Løngreen konstaterede, at det har 
medført en stor ekstra arbejdsbyrde, at man på KU har besluttet at indføre 
STADS, KU’s indre marked, blokstruktur og akkreditering. Hanne Løn-
green understregede, at hun som uddannelsesprodekan var bekymret over, 
at man må skrue ned på det studieadministrative område.  

  B) Oprettelse af humanistisk tænketank v/dekanen: Dekanen oplyste, at 
første møde i den nye humanistiske tænketank var planlagt til 4. september 
2009. På anmodning fra Frederik Tygstrup lovede dekanen at sende tænke-
tankens diskussionsoplæg til Akademisk Råds orientering.  

  C) Forslag til emner til Rektors besøg d. 6. oktober 2008: Dekanen opfor-
drede til at møde talstærkt op kl. 10.00-ca. 11.15 i lokale 23.9.49 i bygning 
23 og inden den 12. september at fremkomme med forslag til emner via 
www.hum.ku.dk/rektor_kommer.     

  D) Nordisk dekantopmøde i Oslo: Dekanen oplyste, at fakultetsdirektøren 
og dekanatet skulle til nordisk dekantopmøde i uge 35. Hovedstadsfakulte-
terne skulle bl.a. drøfte, hvorledes man rekrutterer og fastholder de stude-
rende og minimerer administrationsomkostninger.  

  E) Leeds-samarbejdet: Seminar på KUA d. 23.-24. oktober 2008: Dekanen 
oplyste, at University of Leeds er inviteret til møde på fakultetet den 23.-
24. oktober mhp. bl.a. at drøfte ph.d.-området, forskning m.v. Stig Hjar-
vard opfordrede til at udvide samarbejdet til det fakultet på University og 
Leeds, hvor kommunikationsområdet er placeret.  

  F)Energispareplanen: Dekanen oplyste, at fakultet har ansøgt om midler til 
diverse energibesparende aktiviteter.   

  G) Sammenhængende forskningstid: Punktet blev udsat til næste møde.   

  H) Studiemiljø - Ansøgning indsendt v/prodekan Hanne Løngreen: Punktet 
blev udsat til næste møde.  

  I) Ansøgninger til private fonde – dækning af administrations- og byg-
ningsomkostninger: Til mødet var udsendt rektors brev af 18. august 2008 
om ansøgninger til private fonde – dækning af administrations- og byg-
ningsomkostninger, som er udsendt til institutlederne den 20. august 2008. 
Punktet blev udsat til næste møde.  

http://www.hum.ku.dk/rektor_kommer
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  J) KU’s indre marked: Dette punkt vil blive sat på dagsordenen til næste 
møde som hovedtema for mødet.  

  K) Kantineombygning: Kim Brinckmann orienterede om den forestående 
kantineombygning. Ombygningsprojektet, som bl.a. omfatter et større køk-
ken samt etableringen af en såkaldt Faculty Lounge, foretages ultimo fe-
bruar 2009 til primo september 2009. I ombygningsperioden åbnes den 
gamle danskkantine igen med produktion og udlevering. Ombygningen fi-
nansieres af Universitets- og Bygningsstyrelsen.   

 

Ad 8) Eventuelt  

Mikkel Frederiksmose nævnte, at både ansatte og studerende har følt sig chi-
kaneret af brugerne af et fitnesscenter på 2. sal på religion. Larm, truende ad-
færd og manglende overholdelse af aftaler udgør et arbejdsmiljømæssigt pro-
blem, og de studerendes sikkerhed er i fare. Kim Brinckmann lovede at følge 
op på problemet sammen med driftschef Stig Andersen.  

…………………………………………………………………………………... 

Ad 9) Emner for prisopgaver 2009 og Doktorafhandling  

blev behandlet for lukkede døre.  

…………………………………………………………………………………... 

Mødet sluttede kl. 12.15. 

Næste møde afholdes tirsdag den 23. september 2008 kl. 10.00 i lokale 
10.1.30. 

 

/MOS 


