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Til stede 

Stemmeberettigede medlemmer 

Dekan Kirsten Busch Nielsen, lektor Anna Lena Sandberg (Engerom), 

lektor Casper Tybjerg (Komm), professor Michael Fjeldsøe (IKK), lektor 

Sophie Wennerscheid (NorS), lektor Morten Fink-Jensen (Saxo), professor 

Kim Ryholt (ToRS), stud.mag. Yannic Cyrus Bakhtari og stud.mag. Mikael 

Bøgel Fabrin, stud.mag. Rune Midtgaard Vistisen (suppleant) 

Observatører 

Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala, fakultetsdirektør Kristian 

Boye Petersen, økonomikoordinator Sanne Winsløv (CIP), 

studieadministrativ medarbejder Ragnhild Filén Wangen (Engerom), 

forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (Komm), specialkonsulent Dorte 

Ostenfeld (NorS) 

Gæster 

Jan Pedersen, Økonomichef 

Tomas Refslund Poulsen, Teamleder Bæredygtig institution 

Afbud 

Prodekan for forskning og impact Dorthe Gert Simonsen 

stud.mag. Kristoffer Falk 
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SIDE 2 AF 6 Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsordenen 

2) Bæredygtighed 2030 på KU og HUM 

a. Orientering om KU’s 2030 mål ved Tomas Refslund 

Poulsen, teamleder på Bæredygtig Institution. Læs om 

Bæredygtighed 2030 her: https://baeredygtighed2030.ku.dk/  

b. Orientering om arbejdet i styregruppen til KU’s Bæredytige 

Omstilling ved prodekan Dorthe Gert Simonsen 

c. Bæredygtighed i forskning på HUM ved prodekan Dorthe 

Gert Simonsen 

3) Økonomi: Præsentation af KU’s budgetmodel ved økonomichef Jan 

Pedersen 

4) Konsekvenser af situtationen i Ukraine for forskning og uddannelse, 

medarbejdere og studerende: Orientering ved dekan Kirsten Busch 

Nielsen og drøftelse 

5) Udvikling af uddannelseslandskabet 

a. Politisk aftale om udmøntning af udflytningsaftale om 

videregående uddannelser 

b. Status for arbejdsgruppe om udvikling af 

uddannelseslandskab ved prodekan Eva Silberschmidt Viala 

c. Danske Universiteters taskforce om fremtidens humaniora 

6) Senatet: Orientering om seneste senatsmøde ved Akademisk Råds 

fire senatsmedlemmer. 

7) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

8) Arbejdsgruppe til udvikling af mangfoldighed- og 

ligestilllingspolitik på HUM: Orientering ved dekan Kirsten Busch 

Nielsen 

9) Meddelelser fra dekanatet 

a. Varsling af skriftlig høring om EliteForsk indstillinger: 

Akademisk Råd høres i perioden 20.-22. april 2022 via e-

mail om HUM’s indstillinger til EliteForsk-prisen og 

EliteForsk-rejsestipendium 2023.  

10) Næste møde (3. maj 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 

temamøder 

a. Innovationsstrategidrøftelse 

11) Eventuelt 

https://baeredygtighed2030.ku.dk/


 

 

SIDE 3 AF 6 Referat 

1) Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

2) Bæredygtighed 2030 på KU og HUM 

a. Orientering om KU’s 2030-mål ved Tomas Refslund 

Poulsen, teamleder på Bæredygtig Institution. Læs om 

Bæredygtighed 2030 her: https://baeredygtighed2030.ku.dk/  

Tomas Refslund Poulsen orienterede om KU’s 

bæredygtighedsmål for 2030, om KU’s klimaaftryk og om, 

hvilke indsatsområder der er i fokus frem mod 2030. 

Akademisk Råd tog præsentationen til efterretning. 

FA tilbyder alle institutter at få lavet en kort præsentation om 

institutternes flyaftryk, hvor Bæredygtig Institution genererer 

statistik og præsenterer instituttets aftryk fra flyrejser. Tomas 

Refslund Poulsen kan kontaktes herom. 

Slides fra præsentationen bliver sendt ud til Akademisk Råd 

med mødereferatet. 

 

b. Orientering om arbejdet i styregruppen til KU’s Bæredytige 

Omstilling ved prodekan Dorthe Gert Simonsen 

Punktet udkydes til næste møde pga. afbud fra Dorthe Gert 

Simonsen. 

 

c. Bæredygtighed i forskning på HUM ved prodekan Dorthe 

Gert Simonsen 

Punktet udkydes til næste møde pga. afbud fra Dorthe Gert 

Simonsen. 

 

3) Økonomi: Præsentation af KU’s budgetmodel ved økonomichef Jan 

Pedersen 

Jan Pedersen præsenterede budgetprocessen på KU og HUM. 

På nuværende stadie i processen skal der laves et foreløbigt 

budgetnotat til den endelige målplan, som snart foreligger.  

 

https://baeredygtighed2030.ku.dk/


 

 

SIDE 4 AF 6 4) Konsekvenser af situtationen i Ukraine for forskning og uddannelse, 

medarbejdere og studerende: Orientering ved dekan Kirsten Busch 

Nielsen og drøftelse 

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede om de fra rektor udsendte 

skrivelser med pålæg til fakulteternes og institutternes ledelser om 

ageren inden for rammerne af de mod Rusland besluttede sanktioner. 

Skrivelserne orienterer også om status for arbejdet med at modtage 

ukrainske studerende.  

 

Kirsten Busch Nielsen gjorde opmærksom på en skærpelse i det 

seneste brev, hvor forskere anmodes om at udvise agtpågivenhed, 

hvis de agter at publicere sammen med russiske forskere, og særligt 

at være opmærksom på, om sampublicering kan fortolkes som 

støttes til Putins linje.  

 

Om optag af studerende fortalte Kirsten Busch Nielsen, at det lige nu 

er muligt at optage via kvote 2. Det er fortsat uklart, hvordan disse 

studerende vil tælle med i dimensionering, og der afventes politisk 

stillingtagen herom. Meritoverførsel skal foregå almindeligt i 

studienævnene. 

 

Dekanatet gjorde hertil klart, at der kan være bebehov for at udvise 

særlig forståelse for og at understøtte ph.d.’er og post.doc’er på 

HUM, såfremt deres projekter påvirkes, f.eks. forsinkes, af 

konflikten. Institutledere og ph.d.-koordinatorer kan kontaktes 

herom.  

 

Både studerende og medarbejdere i Akademisk Råd udtrykte et 

ønske om, at KU øger indsatsen for at tage imod flygtninge. 

Dekanen tager synspunktet videre til LT (= Ledelsesteamet). 

 

5) Udvikling af uddannelseslandskabet 

a. Politisk aftale om udmøntning af udflytningsaftale om 

videregående uddannelser 

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede om, at der den 22. 

marts 2022 blev der indgået tillægsaftale til politisk aftale om 

regionalisering. Aftalen betyder, at HUM skal nedlægge 300 

studiepladser. Reduceringerne vil begynde fra 2023 og løbe 

seks år frem.  

Læs aftalen her: 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-videregaende-uddannelser


 

 

SIDE 5 AF 6 enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-

videregaende-uddannelser  

b. Status for arbejdsgruppe om udvikling af 

uddannelseslandskab ved prodekan Eva Silberschmidt Viala 

Prodekan Eva Silberschmidt Viala oplyste, at der er foretaget 

få justeringer i processen efter høringen. På baggrund af 

høringen er kommissoriet for arbejdsgruppen dog ændret, så 

pejlemærke 1 ikke risikerer at binde processen. Dette 

pejlemærke anviser en af flere mulige veje at gå. 

Arbejdsgruppen skal forholde sig til dette pejlemærke, men 

ikke nødvendigvis inddrage det i alle scenarier. Dertil blev 

det yderligere tydeliggjort, hvordan ansatte, studerende, råd 

og udvalg inddrages i processen.  

Processesn er tilrettelagt således, at FLT præsenteres for 

scenarier i slut-oktober. Herefter træffer de en beslutning, 

som sendes i høring i bl.a. Akademisk Råd løbet af 

november. Herefter træffer dekanatet beslutning med 

inddragelse af FLT i december. 

VIP-gruppen spurgte, hvordan den tværgående KU-proces 

om uddannelseslandskab er i dialog med HUM-processen.  

Eva Silberschmidt Viala svarede, at der er overlap i 

repræsentation mellem arbejdsgrupperne på KU og på HUM, 

og at der herigennem kan skabes dialog efter behov. 

STUD-gruppen bragte et forslag om at lave en separat 

arbejdsgruppe til arbejdet med frafald. 

Eva Silberschmidt Viala oplyste, at det er et fokuspunkt i den 

nuværende arbejdsgruppe, men at det kan være en mulighed 

at nedsætte arbejdsgruppe om frafald efterfølgende, hvis det 

vurderes relevant. 

c. Danske Universiteters taskforce om fremtidens humaniora 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at rektorerne har 

fastlagt kommisorium for taskforcen. Dekanerne for de 

humanistiske fakulteter er medlemmer, og taskforcen skal 

foreslå veje i det nationale uddannelseslandskab for 

humanioras uddannelser. 

6) Senatet: Orientering om seneste senatsmøde ved Akademisk Råds 

fire senatsmedlemmer. 

Kim Ryholt orienterede på vegne af senatsmedlemmerne om mødet i 

senatet, herunder diskussionen om akademisk medbestemmelse og 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-videregaende-uddannelser
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-videregaende-uddannelser


 

 

SIDE 6 AF 6 om præsentationen af Jesper Grodal. Kim Ryholt bemærkede, at et 

eventuelt VIP-medformandskab i Akademisk Råd er forsøg på at 

skabe flere veje til dialog med ledelsen.  

STUD-gruppen tilføjede, at flere på mødet havde påpeget, at hvis 

man nedsætter et akademisk råd efter universitetsloven, skal der 

være studerende repræsenteret. Dette fremgik ikke af senatsreferatet. 

Emnet vender tilbage i senatet og i Akademisk Råd senere på året. 

7) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at arbejdsgruppe 1-4 er ved at 

blive sat i gang. Søndre Campus-styregruppen afventer drøftelse i 

programstyregruppen om, hvad der skal til for at træffe en beslutning 

om SAMF’s eventuelle flytning til Søndre Campus. Igangsættelsen 

af arbejdsgrupperne afventer denne drøftelse. 

Kirsten Busch Nielsen oplyste yderligere, at bestyrelsen har truffet 

beslutning om en ny governance for investeringer på bygning- og 

rennoveringsområdet.  

VIP- og TAP-gruppen udtrykte ærgrelse over den sproglige 

fremstilling af projektstyringens inddragelse af interessenter (PID s. 

8). Det blev forslået at anvende positive formuleringer, der fokuserer 

på, hvad man opnår ved at gennemføre ændringerne.   

8) Arbejdsgruppe til udvikling af mangfoldighed- og 

ligestilllingspolitik på HUM: Orientering ved dekan Kirsten Busch 

Nielsen 

Kirsten Busch Nielsen oplyste, at der nedsætter en arbejdsgruppe til 

udvikling af en mangfoldigheds- og ligestillingspolitik. 

Arbejdsgruppen sættes i gang i maj 2022 og arbejder henimod at 

sende et udkast til en politik i høring i råd og udvalg i efteråret 2022.  

9) Meddelelser fra dekanatet 

a. Varsling af skriftlig høring om EliteForsk indstillinger: 

Akademisk Råds medlemmer høres i perioden 20.-22. april 

2022 via e-mail om HUM’s indstillinger til EliteForsk-prisen 

og EliteForsk-rejsestipendium 2023.  

10) Næste møde (3. maj 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 

temamøder 

a. Innovationsstrategidrøftelse 

b. Bæredygtighed 2030 på KU og HUM (pkt. b og c) 

11) Eventuelt 
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