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17. JANUAR 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 8. januar 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 

Dekan Kirsten Refsing (formand), Ditte H. Campbell (studerende), Carsten 
Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Bent Jørgensen (Nordisk Forskningsinstitut) – 
suppleant for Sune Auken, Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk), Agnete Marie Schousboe (studerende), Frederik Tygstrup (Institut 
for Kunst og Kulturvidenskab) og Margit Warburg (ToRS).   

De valgte TAP observatører Erik Kimose 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. 

   

Afbud fra:  

Sune Auken (orlov), Stig Hjarvard, Alf Nielsen og Leif Kristensen. 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af mødet den 4. december 2007 
3. Budget 
4. Høring om lovændringer 
5. Orientering fra dekanen  

a. Resultat af valg af repræsentanter for de studerende til Akade-
misk Råd 

b. UNIK 
c. Campus 
d. Strategiprojekt 
e. Alarmberedskab 
f. M.m. 

6. Eventuelt 
 
 
Referat 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat af mødet den 4. december 2007 
Referatet blev godkendt.  
 
Ad 3) Budget 
Drøftelsen tog udgangspunkt i dekanens notat af 19. december 2007, som var 
udsendt til mødet (bilag 1).  
 
Carsten Due Nielsen fandt det positivt, at den omhandlede ændring i budget-
modellen ville blive indført fra 2009, om end han hellere havde set ændringen 
gennemført fra 2008. 
 
Frederik Tygstrup fandt, at den brugte model var i disfavør for de store institut-
ter, men bemærkede, at der var forskellige måder, hvorpå man kunne opgøre 
institutternes størrelse. Den omhandlede model ville favorisere institutter med 
mange VIP. Uden at tage stilling til, hvilken model, der var den mest hen-
sigtsmæssige, fremhævede Frederik Tygstrup vigtigheden af at gøre sig klart, 
at den oprindelige balance mellem institutterne ville blive ændret, når budget-
modellen blev ændret. Frederik Tygstrup fremhævede, at den ændring af bud-
getmodellen, der var blevet valgt på baggrund af Carsten Due-Nielsens æn-
dringsforslag, ville betyde, at en eksisterende underbemanding ville blive ce-
menteret og accentueret.  
 
Carsten Due Nielsen bemærkede, at der i den foreslåede model var taget højde 
for både undervisnings- og forskningsaktiviteter.  
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Dekanen nævnte, at de institutter, der ville indtjene STÅ, ville blive belønnet 
og det samme ville gælde forskningsaktiviteter. Modellen ville løbende blive 
evalueret, og der ville blive rettet op på eventuelle uheldige trends.  
 
Frederik Tygstrup bemærkede, at pilotprojektet fra 2005 fremviste mindre for-
skellighed institutterne imellem end 2006 opgørelsen. Han foreslog at lave en 
beregning på baggrund af flere års tal med henblik på at undgå store udsving.  
 
Hertil svarede Mette Thunø, at pilotprojektet 2005 var baseret på den norske 
model, hvad angik kategorien kendt fagfællebedømmelse, og hver enkelt for-
sker var ikke blevet spurgt om hver enkel publikation, hvorved der kunne være 
opstået et mindre solidt datagrundlag. Valget herfor havde været foretaget på 
baggrund af de tilgængelige resurser til formålet.  
 
Dekanen bemærkede, at der altid ville være mærkbare udsving i forskningsak-
tiviteterne fra år til år, og at direktionen ville følge institutterne kvartal for 
kvartal med henblik på at yde institutternes hjælp undervejs.  
 
Carsten Due-Nielsen fandt det positivt, at kun 2 x10 % af institutternes midler 
blev konkurrenceudsat. Carsten Due-Nielsen tilføjede, at det måske ikke var 
rimeligt at skelne mellem anonym og kendt peer review.  
 
Hanne Løngreen nævnte, at stramningerne med hensyn til manglende udbeta-
ling af bachelor- og kandidatbonus ved forlænget studietid på over henholdsvis 
et og to år ville medføre et tab på mellem en halv og 1,3 million kr. pr. institut 
fra 2009. Dekanen tilføjede, at fakultetet på den baggrund var nødt til at sørge 
for, at de studerende fremover kom igennem studiet på normeret tid. Mette 
Thunø opfordrede på baggrund af VTUs kommende belønningsmodel til at 
drøfte i Akademisk Råd, hvordan ph.d.-bonus kunne inddrages i forsknings-
modellen.  
 
Margit Warburg gjorde opmærksom på, at det stigende forbrug af tid mhp. 
reviews og andre ikke-økonomi-genererende områder på et tidspunkt kunne 
risikere at blive modproduktivt.  
 
Hanne Løngreen opfordrede til at overveje andre undervisningsmetoder, f.eks. 
inddragelse af ældre studerende i undervisningen af yngre studerende.  
 
 
Ad 4) Høring om lovændringer 
Den 21. december 2007 havde dekanen videresendt en høring med henblik på 
Akademisk Råds kommentering inden 7. januar 2008. Det drejede sig om 
Forsknings- og Innovationsstyrelsens høring om udkast af 12. december 2007 
til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lignings-
loven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter.  
Lovforslaget omfattede blandt andet et forslag om nedlæggelse af Danmarks 
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Forskningspolitiske Råd og indførelse af anonyme peer review. Der var ikke 
indkommet bemærkninger fra rådet, ligesom institutlederne ikke havde haft 
bemærkninger til udkastet, og dekanatet gav på den baggrund Akademisk Råd 
frist til dagen efter mhp fremsendelse af skriftlige bemærkninger til dekanen.    
 
 
Ad 5) Orientering fra dekanen  
 

a) Resultat af valg af repræsentanter for de studerende til Akademisk Råd 
Dekanen takkede repræsentanterne for de studerende og deres suppleanter 
for indsatsen i det forgangne år og meddelte, at Dennis Vendeltorp, Kasper 
Møller og Mikkel Freriksmose var valgt som repræsentanter for de stude-
rende for det kommende år med tiltrædelse 1. februar 2008. Som supplean-
ter var valgt Mette Stenby, Beate Sløk-Andersen og Kristine H. Johansen.  

 
b) UNIK 
Dekanen orienterede om forløbet omkring indkaldelse af ansøgninger til 
UNIK.  

 
c) Campus 
Direktionen fortalte, at visionsfasen nu var i fuld gang, og at en gruppe fra 
fakultetet, der repræsenterede de forskellige brugergrupper samt direktio-
nen, dagen inden havde været rundt for at se på nyere byggerier forskellige 
steder i Københavns-området med henblik på at få inspiration til KUA II. 
Der skulle i særlig grad lægges vægt på, at byggeriet var bæredygtigt, dvs. 
så vidt muligt tage hensyn til klima og energiforbrug. Efter visionsfasen, 
som lå i januar og februar 2008, ville arkitekterne gå i gang med den mere 
detaillerede skitsering af KUA II. Byggeriets visionsfase ville understøtte 
og harmonere med strategiprojektet: Humaniora ind i det 21. århundrede..  
 
d) Strategiprojekt 
På mødet blev udleveret fakultetets ansøgning til Udviklings- og Omstil-
lingsfonden vedrørende projektet Humaniora ind i det 21. århundrede. Di-
rektionen oplyste, at hele Det Humanistiske Fakultet den 6. marts 2008 
ville lukke i 6 timer med henblik på afholdelse af et kick-off arrangement i 
anledning af det forestående projekt.  

 
e) Alarmberedskab 
Dekanen oplyste, at der i 2008 ville blive afholdt evakueringsøvelse, idet 
der for alle campus var udarbejdet evakueringsplaner. I den forbindelse 
meddelte Erik Kimose, at der ville blive udsendt et oplæg vedrørende tyve-
risikring.  
 
f) M.m. 
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  Dekanen oplyste, at personalechef Hanne Møller var tiltrådt den 1. 
januar 2008. Personalechefen skal blandt andet arbejde med an-
sættelsessager, personalesager, arbejdsmiljø og effektivisering af 
ansættelsesprocedurer.  

  Dekanen oplyste, at dekanatet arbejdede med et forslag til afløs-
ning for de tidligere forskningsfredage og ville vende tilbage om 
dette. Dekanatet overvejede at invitere et par udefra kommende 
forskere til at tale om humanioras idegrundlag.  

  Med henvisning til den netop udsendte ansættelsespolitik oplyste 
dekanen, at hun havde bedt henholdsvis Akademisk Råd, FSU og 
ph.d.-udvalget om inden den 14. januar 2008 at udpege repræsen-
tanter til et indstillingsudvalg mhp. udpegning af en ph.d.-
skoleleder.  

  Med henvisning til Rektors brev af 21. december 2007 om vars-
ling af ferie opfordrede Kim Brinckmann til både at afholde og re-
gistrere ferie.  

  Dekanen oplyste, at hun i november 2007 havde deltaget i ”The 
Inagugural THES Annual Conference for Strategic Thought in 
Higher Education Management”. Dekanen havde inden mødet 
udsendt rapport om konferencen til Akademisk Råd.  

  Dekanen oplyste, at Ledelsesteamet havde besluttet1 at anvende 
titlen æresalumne som anerkendelse af en tilknytning til universi-
tetet, der ikke nødvendigvis var strengt videnskabelig. Hvert fa-
kultet var blevet bedt om inden den 1. marts 2008 at indstille to 
personer til den ekstraordinære udnævnelse af æresalumner i 
2008. Dekanen opfordrede i den anledning mødedeltagerne til at 
fremkomme med forslag.  

 
 
Ad 6) Eventuelt 
 
Der var ingen indlæg til dette dagsordenspunkt.  
 
------ 
Næste møde: Tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10-12 i lokale 10.1.30 (udsendel-
se af mødemateriale den 29. januar 2008). 
 
 
/MOS 

                                                 
1 http://kureren.ku.dk/referater/ledelsesteamet/  

http://kureren.ku.dk/referater/ledelsesteamet/


 

SIDE 6 AF 6

17. JANUAR 2008

 
Bilag 1  

(vedr. dagsordenspunkt 3, budget) 
19.12.2007 
Notat til Akademisk Råd 
 
Et medlem af Akademisk Råd har gjort indsigelse mod den nyligt fremlagte 
beregning af fordelingen af midler efter forskningspoint, da den ikke er i over-
ensstemmelse med den oprindelig fremlagte model og, efter medlemmets me-
ning, ikke retfærdig. 
 
Undervejs i forløbet med beregningerne har Forskningsudvalget ladet institut-
ternes relative størrelse indgå i beregningsmodellen. Det er de herved frem-
komne tal, der er meldt ud til institutterne og som institutterne skal lægge bud-
get efter. Dermed er det også de tal, der vil gælde for 2008. 
 
Direktionen har drøftet medlemmets indsigelse indgående, og agter med virk-
ning fra Budget 2009 at udregne fordelingen af forskningsmidlerne efter en 
mere enkel model, hvor et point i forskningsopgørelsen belønnes med et fast 
beløb. 
 
Beregningen i Budget 2009 vil derfor blive baseret på følgende udregning: 
 
Det samlede beløb til rådighed til fordeling vil blive divideret med det antal 
points, institutterne har opnået tilsammen. Det herved fremkomne tal udgør 
prisen for et point. 
 
Herefter tildeles institutterne dette beløb multipliceret med antallet af deres 
indtjente point. 
 
Kirsten Refsing 
Dekan 
 


