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23. JUNI 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 3. juni 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

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) 
(til kl. 11.30, under punkt 6), Kasper Skovsø Møller (studerende), Frederik 
Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Dennis Vendeltorp (stude-
rende) og Margit Warburg (ToRS).  

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

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) i mødet uden stemmeret. 

Fra studieafdelingen deltog Christian Stenby, Birger Lohse og Lotte Lyng-
gaard-Johansen (under punkt 7) og Ea Ryholt og David Bonde Henriksen (un-
der punkterne 9 og 10).  

Afbud fra: Jonna Kjær.  

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat af mødet 6. maj 2008  
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2. KU’s Strategiske handleplan  
3. Kvindelige professorer  
4. Kvartalsreviderede budget Q1-2008  
5. Mødedatoer  

I. Mødedatoer 2008/2009  
II. Ferie 

III. Møde i august 
6. Arbejdstidsnorm  
7. Drøftelse af diverse studieordninger  
8. Orientering fra dekanatet  
9. Eventuelt  
------ 
10. Prisopgaver (Lukket punkt)  

--------------------------------------------------------- 
 
Referat 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat af mødet 6. maj 2008 
 
Dagsorden blev godkendt, idet Frederik Tygstrup under punkt 5 III ønskede at 
drøfte efterårets aktiviteter i Akademisk Råd, og Mikkel Frederiksmose ønske-
de at drøfte offentliggørelse af eksamensdatoer under punkt 9.  
 
Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse. 
 
 
Ad 2) KU’s Strategiske handleplan 
 
Til mødet var udsendt udkast (maj 2008) til KU’s strategiske handleplan 2008-
2012 (baseret på Destination 2012 og Udviklingskontrakt 2008-2012). 
 
Dekanen oplyste, at indholdet har været drøftet tidligere, og at udkastet især er 
udsendt til kommentering mhp. at sikre sig, at intet er glemt, og at dokumentet 
er så læseligt som muligt. Referatet fra dette punkt på Akademisk Råds møde 
vil sammen med bemærkninger fra de øvrige fora på fakultetet blive indsendt 
som bilag til fakultetets høringssvar til bestyrelsen inden september 2008.  
 
Hans Lorenzen konstaterede, at TAP næsten ikke er nævnt, og at der i høj grad 
er fokus på lederne. Dekanen svarede, at dokumentet er en handleplan for 
KU’s kerneydelser (uddannelse, forskning og formidling), at lederudvikling er 
et fokuspunkt på KU, og at forholdene for TAP drøftes i FSU og andre fora.  
Kim Brinckmann tilføjede, at baggrunden for, at TAP ikke er omtalt i KU’s 
udviklingskontrakt med ministeriet, er et ønske fra KU’s side om ikke i for høj 
grad at binde sig til mål på det administrative område. 
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Carsten Due-Nielsen fandt det nyt, at det mht. grundforskning alene er et mål 
at fastholde produktionen, og godt, at det anerkendtes, at forskning er en ’bo-
tom up’ proces med respekt for forsknings- og ytringsfriheden. Carsten Due-
Nielsen fandt desuden, at målet om et forøget optag og samarbejde med pro-
fessionshøjskoler er svært at forene med målet om høj kvalitet. Dekanen sva-
rede, at KU ikke ønsker at binde sig til en øget produktion, om end KU faktisk 
har et ønske om en øget produktion. Dekanen oplyste, at Det Humanistiske 
Fakultet ikke har planer om at øge bachelorindtaget. Dekanen så muligheder i 
professionshøjskoler, idet indtjeningen fra disse vil kunne bruges også til andre 
formål på fakultetet. 
 
Hans Lorenzen efterlyste et mål om tidssvarende IT-understøttelse. Dekanen 
svarede, at dette har været drøftet i FSU, som også finder, at dokumentet inde-
holder for lidt om e-learning i forhold til, hvor vigtigt dette bliver i fremtiden. 
Hans Lorenzen bemærkede, at han fandt det vanskeligt at se, hvordan dette mål 
skal kunne opfyldes sammen med et rationaliseringskrav på 120 mio. kr. Stig 
Hjarvard var enig i, at IT-strukturen er ligeså vigtig som kommunikationen, og 
at dette bør tilføjes i fakultetets høringssvar. Dekanen erklærede sig enig i det-
te. 
 
 
Ad 3) Kvindelige professorer 
 
Til mødet var udsendt rektoratets notat (om task force vedr. Kvinder i forsk-
ning – handlingsplan ), som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 3. marts 
2008. 
 
Dekanen oplyste, at KU arbejder med at kortlægge årsagerne til den skæve 
kønsfordeling blandt universitetets professorer. Det fremsendte idékatalog skal 
medvirke til at øge andelen af kvalificerede kvindelige ansøgere til professora-
ter og således trække på hele talentmassen ved besættelse af professorater. 
Som incitamentsmiddel er foreslået, at et fakultet ved ansættelse af to kvinde-
lige professorer opnår en bonus i form af et ekstra professorat i 5 år. Ligeledes 
er foreslået en bonuspulje (2 mio. kr. for Det Humanistiske Fakultets ved-
kommende), som et fakultet kan få andel i, hvis fakultetet øger den procentuel-
le andel af kvindelige professorer. Blandt forslagene er også internationalise-
ringsstipendier m.v. Forslagene afventer en dispensation fra ligestillingsloven.  
 
Carsten Due-Nielsen udtrykte betænkelighed ved forslagene, idet han fandt, at 
det er en uløselig opgave angiveligt at opretholde ligestilling og samtidig give 
særbehandling. Carsten Due-Nielsen fandt det desuden betænkeligt, at den 
indbyrdes fordeling af ressourcer mellem institutterne forrykkes ved opnåelse 
af ”bonusprofessorer” uden hensyn til de faktiske behov.  Carsten Due-Nielsen 
fandt derfor, at professorater bør besættes med de bedst kvalificerede ansøger 
uden skelen til ansøgernes køn, og at en øgning i antallet af kvindelige profes-
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sorer ikke bør være et mål i sig selv. I øvrigt viste det udsendte materiale, at 
fakultetet havde en væsentlig lavere professorkvote end de andre fakulteter.  
 
Margit Warburg ønskede oplyst, hvilken procedure dekanatet vil anvende ved 
beslutningen om, hvorledes eventuelle bonusprofessorater skal udmøntes. De-
kanen ønskede imidlertid ikke at udtale sig om dette endnu, idet spørgsmålet 
indgår i en større professoratplan, som er under overvejelse.   
 
Margit Warburg nævnte, at der er forskellige opfattelser af, om problemet med 
den skæve kønsfordeling løser sig selv, eller om det er nødvendigt at være pro-
aktive for at forebygge problemet. Margit Warburg ønskede i øvrigt offentlig-
hed i faglige bedømmelser i forbindelse med besættelse af professorater.  
 
Sune Auken delte Margit Warburgs ønske om offentliggørelse og tilføjede, at 
han ikke er bekendt med et eneste tilfælde, hvor kvindelige kvalificerede ansø-
gere er blevet diskrimineret pga. deres køn. Problemet er, at kun få kvinder 
ansøger om professorater, og at det på dét punkt er nødvendigt at være proaktiv 
for at løse problemet.  
 
Dekanen mente, at incitamentet vil tilskynde de faglige miljøer til at opfordre 
kvalificerede kvinder til at ansøge om professorater. 
 
Stig Hjarvard fandt behov for at fokusere på arbejdsmiljøet, organiseringen af 
arbejdet og den status, der er forbundet med et professorat. Stig Hjarvard fandt 
det nødvendigt i forbindelse med opslag af professorater eksplicit at gøre op-
mærksom på ligestillingstiltagene, idet det ville blive et reelt problem, hvis 
mandlige ansøgere føler, at de spilder deres tid ved at skrive en ansøgning. 
Hertil svarede dekanen, at der alene er tale om midlertidige tiltag. 
 
Margit Warburg understregede vigtigheden af at sikre, at professorater besæt-
tes med de bedst kvalificerede ansøgere. Dekanen svarede, at hun som den, der 
er øverst ansvarlig for VIP-ansættelser på fakultetet, er garant for, at det er de 
bedst kvalificerede ansøgerne bliver valgt.   
 
Dekanen var enig med Stig Hjarvard i behovet for at se nærmere på, hvorledes 
de faglige miljøer kan gøres mere attraktive for kvinder. 
 
 
 
Ad 4) Kvartalsreviderede budget Q1-2008 
 
Til mødet var udsendt kvartalsregnskab for 1 kvartal af 2008 (Q1). 
 
Kim Brinckmann oplyste, at fakultetet har ca. 40 mio. kr. i samlet opsparing. 
På KU er der samlet set et budgetunderskud på 80 mio. kr. i 2008 – og det un-
derskud er blevet øget, da KU har mistet midler på den netop vedtagne finans-
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lov for 2008. Q1 har vist, at fakultetet i 1. kvartal havde ca. 11 mio. kr. mere i 
indtægt end budgetteret. Fakultetet havde regnet med et underskud på 5,8 mio. 
kr. i 2008, men bl.a. pga. den øgede indtægtsforventning ventes nu et samlet 
overskud på ca. 3 mio. kr. Fakultetets samlede indtægt udgør i budgettet for 
2008 ca. 450 mio. kr. Usikkerheden skyldes bl.a., at finanslovsmidlerne og 
indtægter fra eksterne projekter er svære at beregne, da de typisk falder hen 
over året. Endvidere kan det være vanskeligt at budgettere lønudgifterne, da 
eksempelvis forsinkelser i ansættelsesprocessen vil føre til et overskud på løn-
budgettet.  
 
Erik Kimose oplyste, at fakturaerne typisk kommer sidst på året, og at service-
aftaler typisk forfalder sidst på året. Desuden passer man på ikke at bruge for 
mange penge i starten af året. 
 
Carsten Due-Nielsen bemærkede, at de udsendte oplysninger ikke var så detal-
jerede, at man kunne følge udviklingen på de enkelte områder og stillingskate-
gorier. Han ville også gerne se et budget for normalsituationen, når de planlag-
te stillinger var besat. Kim Brinckmann stillede et mere detaljeret budget i ud-
sigt fordelt på henholdsvis fakultetet samlet, institutter samt Drifts- og Admi-
nistrationscenteret.   
 
 
Ad 5) Mødedatoer  

 
I. Mødedatoer 2008/2009 (bilag) 
I det kommende år afholdes der møder i Akademisk Råd følgende tirsdage kl. 
10-12 i lokale 10.1.30: 26. august, 23. september, 7. oktober, 4. november, 2. 
december, 6. januar, 3. februar, 3. marts., 14. april, 5. maj og 2. juni.  
 
II. Ferie 
Der afholdes ikke møde i Akademisk Råd i juli måned, og der udsendes så vidt 
muligt heller ikke skriftlige høringer med høringsfrist i juli.   

 
III. Møde i august 
Frederik Tygstrup foreslog på vegne af VIP-medlemmerne i rådet, at rådet 
fremover i højere grad – foruden skriftlige høringer, information fra ledelsen 
og ad hoc høringer - beskæftiger sig med spørgsmål af strategisk og politisk art 
mhp. mere langsigtede drøftelser af, hvorledes fakultetets politik på bedste vis 
kan samtænke forskernes ”3 liv” (undervisning, forskning og formidling).  
 
Frederik Tygstrup forslog på den baggrund, at dekanen identificerer forskellige 
emner, mhp. at rådet i løbet af det kommende år kan opbygge en mere kvalifi-
ceret diskussion om udvalgte emner. Som forslag til emner nævnte Frederik 
Tygstrup a) Den attraktive arbejdsplads (drøftelse af, hvad rådet mener, er en 
attraktiv arbejdsplads for en forsker), b) Hvordan fakultetet bruger de admini-
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strative systemer (administration set i forhold til kernefunktionen) og c) For-
ventninger til de lokale ledere.  
 
Dekanen takkede for initiativet og fandt alle 3 forslag egnede til mere langsig-
tede drøftelser. Dekanen bemærkede, at Akademisk Råd er det eneste organ på 
fakultetet, hvor både VIP, TAP og studerende er repræsenteret, og at det derfor 
vil være nyttigt med mere langsigtede drøftelser i netop dette forum.  
 
Dennis Vendeltorp var også enig i VIP-repræsentanternes forslag, idet han 
fandt det nyttigt at VIP, TAP og studerende hører hinandens synspunkter om 
disse emner på én gang. 
 
Kasper Skovsø Møller ønskede på næste møde tillige drøftet, hvorledes man 
kan nedbringe gennemførelsestiden.  
 
 
Ad 6) Arbejdstidsnorm  
 
Til mødet var udsendt notat af 23. maj 2008 om arbejdstidsnormer for institut-
ternes HVIP-medarbejdere. 
 
Dekanen oplyste, at FSU havde været umiddelbart positive over for oplægget, 
som havde til formål at skabe ligestilling mellem de arbejdstidsnormer, der 
blev anvendt på fakultetets forskellige institutter.  
 
Margit Warburg opponerede imod, at tiden til bedømmelsesarbejde m.v. tages 
fra forskningstiden, og fandt i øvrigt, at 20 timer er alt for lidt til at bedømme 
en doktorafhandling.  
 
Sune Auken var enig i, at det er kritisabelt at forvente ufinancieret merarbejde, 
og at tid til bedømmelsesarbejdet tages fra forskningstiden. Dekanen svarede, 
at det væsentligste lige nu er at forholde sig til spørgsmålet om standardisering. 
Hertil bemærkede Sune Auken, at standardisering vil betyde ulighed i praksis.  
 
Stig Hjarvard konstaterede, at de angivne tal er en reduktion i forhold til nor-
men for de enkelte aktiviteter, sammenlignet med tidligere. Konsekvensen vil 
blive, at opgaverne enten ville blive løst dårligere, eller at VIP’erne ikke kan 
leve op til målene, for det ikke længere er muligt blot at tage tiden fra noget 
andet. Stig Hjarvard fandt det ikke relevant at drøfte fælles normer uden at 
sætte tal på, og for VIP’erne handler det især om, at normerne er for lave.  
Dekanen svarede, at der på fakultetet er et forskelligt normsystem på de for-
skellige institutter, og at dekanatet derfor har foreslået et fælles normsystem. 
Dekanen bad om, at Akademisk Råd kun forholder sig til det principielle i det-
te og overlader drøftelsen af tallene til FSU.  
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Margit Warburg var enig i, at alle institutter skal have de samme normer. Mar-
git Warburg pegede på institutternes behov for hjælp til at forholde sig til kon-
sekvenserne af de ændrede normer. Opfattelsen af, om en arbejdsplads er god, 
hænger også sammen med, hvordan fordelingen af arbejdet er, og om man ho-
noreres for den faktisk anvendte arbejdstid.  
 
Mikkel Frederiksmose fandt det positivt at standardisere normtallene, men 
mente, at der er sat for lidt tid af til f.eks. forberedelse af undervisning og be-
dømmelsesarbejde.  
 
Frederik Tygstrup sagde, at man på institutniveau ønsker denne fordeling af 
VIP’ernes arbejdstid: 45 % til forskning, 45 % til undervisning og 10 % til 
administration. Frederik Tygstrup fandt behov for at skabe klarhed over, hvor-
ledes den individuelle forskningstid kan beskyttes. Frederik Tygstrup opfor-
drede endvidere til at indføre overhead i beregningerne, idet det i praksis ikke 
er mere end 70 % arbejdstiden, der kan benyttes aktivt til forskning, undervis-
ning og administration.  
 
Dekanen afsluttede diskussionen med at konstatere at det er nødvendigt at have 
en plan for at skabe overensstemmelse mellem de til rådighed værende res-
sourcer og de krav vi er pålagt at opfylde, og at forskning og undervisning skal 
prioriteres lige højt.  
 
 
Ad 7) Drøftelse af diverse studieordninger  
 
Til mødet var udsendt 26 studieordninger. Akademisk råd besluttede enstem-
migt studieafdelingens indstilling om at anbefale dekanen at godkende studie-
ordningerne under hensyntagen til de eventuelle kommentarer, der fremgår af 
de enkelte studieordningers indstillinger.  
 
 
Ad 8) Orientering fra dekanatet  
 
Dekanen oplyste, at der ville blive holdt et dialogmøde om forskningsformid-
ling for alle fakultetets ansatte og studerende den 4. juni og torvedag som led i 
HUM21 den 10. juni.  
 
Endvidere oplyste dekanen, at de udlyste frikøb til klimaforskning i anledning 
af klimakonferencen næste år nu var fordelt med et semester til hver af de to 
lektorer, Frank Sejersen og Isak Winkel Holm. Dekanatet havde derudover 
besluttet at frikøbe lektor Erik Brinch Petersen i to semestre, også til klimarela-
teret forskning.  
 
 
Ad 9) Eventuelt  
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Mikkel Frederiksmose udtalte kritik af, at eksamensdatoer i visse tilfælde er 
blevet udmeldt alt for sent (mindre end en uge inden eksamen).  
 
På den baggrund foreslog Mikkel Frederiksmose, at fjerne noget af arbejds-
presset fra institutternes og fakultetets eksamensadministration ved at instruere 
nye tutorer bedre, således at tutorerne fremover i højere grad kan stå for kom-
munikationen med de studerende om eksamensdatoerne.  
 
Dekanen og Ea Ryholt beklagede den sene udmelding af eksamensdatoer og 
hilste Mikkel Frederiksmoses forslag velkomment. Ea Ryholt tilføjede, at pro-
blemet med udmelding af eksamensdatoer i det konkrete tilfælde var forsøgt 
løst ved at lægge datoerne på hjemmesiden og ikke kun på grupperummene i 
punkt ku.  
 
 
Ad 10) Prisopgaver 
 
Punktet blev behandlet for lukkede døre. Der henvises til det interne referat.  
 
--------  
Mødet sluttede kl. 11.50. 
 
/MOS 


