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Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.
Ad 2) Den økonomiske situation: Orientering
Jens Erik Mogensen orienterede om budget 2019 – 0. kørsel. Han præciserede, at budgettet er tentativt, og at budgetoverslagene derfor er usikre, da en
række forudsætninger kan ændre sig i de kommende år. Han præciserede
også, at budgettet er udarbejdet ud fra den eksisterende budgetmodel.
Jan Pedersen supplerede, at den samlede afsætning til fakulteterne forventes
at falde med 82,4 mio. kr. primært som følge af opjustering af afsætningen
til bygningsområdet og som følge af meromkostninger til vedligeholdelse
(bl.a. laboratoriedrift) og huslejestigninger.
Akademisk Råd tog gennemgangen til efterretning.
Ad 3) Implementering af KU-strategi 2023 på HUM: Status
Med henvisning til Målplan for 2018/2019 og fire år frem (fremsendt til
Akademisk Råd den 6. juni 2018) opridsede Jens Erik Mogensen den forestående proces:
Fakultetsmålplanen vil danne afsæt for dialogen mellem dekanatet og rektor
den 25. juni 2018. Målplanen er i stikordsform, da den forventes at blive
justeret efter rektors kommentarer og efter tiltrædelsen af den ny dekan
primo august.
Institutmålplanerne godkendes endeligt af den ny dekan i forbindelse med
udarbejdelsen af handleplaner på både institut- og fakultetsniveau i efteråret
2018. Studerende og medarbejdere forventes yderligere inddraget i udarbejdelsen af handleplanerne på alle niveauer.
Jens Erik Mogensen oplyste afrundende, at HSU og LT har givet opbakning
til, at sprogstrategien fremrykkes til første strategifase, samt at sprogstrategien udvides til også at omfatte uddannelsesområdet (og ikke kun parallelsproglighed). Dette bidrager markant til at kvalitetssikre og internationalisere uddannelserne både på fakultetet og bredt på KU.
Akademisk Råd tog gennemgangen til efterretning.
Ad 4)

Lukket og fortroligt punkt

Ad 5)

Lukket og fortroligt punkt

Ad 6) BFI-udvalgets rapport: Drøftelse
Julie Sommerlund præsenterede hovedpunkterne i BFI-udvalgets rapport:
Fakultetet har brug for at kunne dokumentere sit store og væsentlige samfundsbidrag i lyset af det politiske pres, det er under. Samtidig giver BFIsystemet kun point for egentlig publikationsaktivitet og anerkender ikke på
den måde det store arbejde, de fleste HUM-forskere yder fx som redaktører
af tidsskrifter, organisatorer af konferencer, afholdelse af inviterede foredrag
eller optræden i medierne.
Udvalget har i lyset af informationer om, at der er igangværende overvejelser om ændring af BFI-systemet på nationalt niveau valgt at koncentrere
sig om de mest hensigtsmæssige indmeldinger i CURIS. Det har derfor
alene prioriteret at gennemgå aktivitetskategorierne. Baggrunden er, at disse
aktiviteter ikke indbringer point og dermed (omend indirekte) økonomiske
midler, men omvendt må anses for at være en væsentlig del af 'den tredje
opgave' (knowledge-sharing, samarbejde, impact), som er en integreret del
af enhver VIPs tidsforbrug og indsatsområder.
Udvalget foreslår tre principper i forbindelse med VIP'ernes indmeldinger af
aktiviteter i CURIS. Det er udvalgets vurdering, at en kombination af disse
tre principper vil kunne fungere som incitament for den enkelte VIP:
1. Den enkelte VIP er kun forpligtet til indmelde prioriterede
aktivitetskategorier og undertyper. Hvis al slags aktivitet bliver
registreret, bliver registreringen for omfattende, og det samlede
billede for uoverskueligt.
2. Den enkelte VIP bør drøfte de indmeldte aktiviteter med leder i
de årligt tilbagevendende MUS- og GRUS-samtaler. Disse samtaler
giver bl.a. en lejlighed til i fællesskab at diskutere den
institutionelle anerkendelse af aktiviteterne.
3. Den enkelte VIP skal have mulighed for at se sine indsatser
belønnet. Udvalget anbefaler, at de indmeldte aktiviteter indgår
som kriterium (et af flere) bag fordelingen af vederlag i de årlige
lokallønsforhandlinger.
I den efterfølgende drøftelse udtrykte Akademisk Råd anerkendelse af
udvalgets arbejde. Det blev drøftet, om undervisningsmaterialer burde
anerkendes som aktivitetskategori. Julie Sommerlund opsummerede, at
direktionen vil blive orienteret om drøftelsen i Akademisk Råd, samt at
direktionen i forbindelse med denne orientering vil blive anmodet om at
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godkende et forslag om, at BFI-udvalgets rapport inkl. tilføjelserne fra det
akademiske råd udmøntes i fakultetsfælles retningslinjer. Akademisk Råd
gav sin opbakning til denne proces.
Ad 7) Meddelelser
Jens Erik Mogensen redegjorde detaljeret for den verserende sag om
Moderne Islandsk, Oldislandsk og Færøsk. Sagen blev italesat af lektor
Annette Lassen på det akademiske rådsmøde den 8. maj 2018:
Dekanens arbejdsnormaftale for de fastansatte lektorer og professorer på
HUM stipulerer som hovedregel en 50:50-fordeling af arbejdstiden mellem
forskning og undervisning. Arbejdsnormaftalen gælder imidlertid ikke for
de ansatte på det tidligere Nordisk Forskningsinstitut (hvorunder de norrøne
sprog hører). Da Nordisk Forskningsinstitut i 2017 fusionerede med Institut
for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, indgik daværende dekan Ulf
Hedetoft en fusionsaftale med de hidtidige to institutter. Aftalen er godkendt
af rektor. Bilag 4 i fusionsaftalen vedrører undervisningsforpligtelsen. Det
fremgår bl.a., at: "Nuværende NFI-ansatte leverer undervisning i et omfang
svarende til op til tre undervisningsårsværk (3x411timer pr. semester)".
Derudover indeholder bilaget en række "kan"- (ikke "skal"-) bestemmelser i
relation til undervisningen, og det fremgår, at "BA-tilvalgene i IT og Sprog
og Nordiske sprog I og II (De nordiske sprog i middelalderen, Oldislandsk,
Moderne islandsk og Færøsk) indgår som en del af instituttets tilvalgsportefølje på lige fod med instituttets øvrige tilvalg". Det er derfor, de nu ikke
agtes udbudt, eftersom de følger den generelle regel om minimumsantal
tilmeldte ved tilvalg.
Bestemmelsen om, at de NFI-ansatte samlet set leverer undervisning svarende til tre undervisningsårsværk går tilbage på en aftale fra hhv. 1956, hvor
Det Arnamagnæanske Institut blev grundlagt, og 1960, hvor Institut for
Dansk Dialektforskning blev grundlagt. Aftalen, der i miljøet også omtales
som "professoraftalen", er den, der ligger til grund for bestemmelsen i
fusionsaftalens bilag 4 - og den, som ledelsen af Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab (NoRS) henholder sig til i forbindelse med
ledelsen og fordelingen af arbejdet på instituttet. Studielederen anslår, at
undervisningsforpligtelsen for det tidligere NFI overholder de i fusionsaftalen anførte tre undervisningsårsværk, og i praksis svinger meget fra
semester til semester. Der er i NFI-miljøet en forståelse af, at den enkelte
VIP har en "undervisningsret" snarere end en "undervisningspligt".
Jens Erik Mogensen påpegede, at norrøn filologi (som bl.a. omfatter oldislandsk) tidligere fik en småfagsbevilling på finansloven, men at den ophørte i 2010. Han understregede, at protokollen fra 1986 mellem Island og
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Danmark om overførelse af håndskrifter til Island (med henblik på endelig
opfyldelse af traktaten fra 1965) ikke indikerer, at KU skulle have særlige
forpligtelser til kontinuerligt at gennemføre tilvalgsundervisning i oldislandsk. Der er derfor ikke tale om, at KU misholder sin aftale.
Jens Erik Mogensen oplyste afsluttende, at fagområderne kan indtænkes i
planen om at foreslå et koncept, hvor de mindste fag udbydes som en form
for ”mesterlære” eller tutorials. Han agter at gøre sagen til genstand for en
drøftelse i regeringens nyoprettede småfagsråd, hvor han er udpeget som
medlem. I forbindelse med det forestående arbejde i dette forum vil blive
nedsat en fakultetsintern rådgivnings- og sparringsgruppe.

Ad 8)
Intet.

Evt.
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