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Akademisk Råd  

M Ø D E R E F E R A T  6. SEPTEMBER 2022 

Forum Akademisk Råd  

Møde afholdt 6. september 2022 10.00-12.00  

Sted 15b-0-07  

Referent Villiam Bartholdy  

Til stede 

Stemmeberettigede medlemmer 

Dekan Kirsten Busch Nielsen, lektor Casper Tybjerg (Komm), professor 

Michael Fjeldsøe (IKK), lektor Sophie Wennerscheid (NorS), lektor Morten 

Fink-Jensen (Saxo), professor Kim Ryholt (ToRS), lektor Dorte Lønsmann 

(suppleant, Engerom) stud.mag. Kristoffer Falk, stud.mag. Yannic Cyrus 

Bakhtari og stud.mag. Rune Midtgaard Vistisen 

Observatører 

Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala, prodekan for forskning 

og impact Dorthe Gert Simonsen, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, 

studieadministrativ medarbejder Ragnhild Filén Wangen (Engerom), 

forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang (Komm), specialkonsulent Dorte 

Ostenfeld (NorS), specialkonsulent Alexander Safet Memedi (Uddannelse 

og Studerende) 

Afbud 

Lektor Anna Lena Sandberg (Engerom) 

Stud.mag. Mikael Bøgel Fabrin 

Økonomikoordinator Sanne Winsløv (CIP) 



 

 

SIDE 2 AF 7 Gæster 

Professor og udpeget Named Person Catharina Raudvere (ToRS) 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Profilering af humanistisk klimaforsknings bidrag til den grønne 

omstilling: Indledning ved prodekan Dorthe Gert Simonsen og 

herefter drøftelse  

3) Udvikling af uddannelseslandskabet: Status ved prodekan Eva 

Silberschmidt Viala 

Høring 16/11-2/12:  

Forslag: Novembermøde flyttes til 25. november 10.00-12.00 (KU’s 

årsfest ligger om eftermiddagen). Alternativt afholdes der et 

ekstraordinært møde i høringsperioden. 

4) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

5) Named Person: Orientering om Named Person ved dekan Kirsten 

Busch Nielsen. 

Under punktet vil den udpegede Named Person professor Catharina 

Raudvere være til stede. 

6) Meddelelser fra dekanatet 

a. KU Faculty board 

b. Tiltag på KU som følge af invasionen af Ukraine 

c. Rektoratet forbereder reform af KU’s administration 

Link til nyhed på KUnet: 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-

forbereder-reform-af-kus-administration.aspx   

7) Næste møde (4. oktober 2022). Forslag til dagsordenspunkter: 

a. Varsling: Skriftlig høring af fakultetshandleplan (12.-23. 

september) 

b. ”Akademisk Frihed i undervisning” 29. september 2022 kl. 

15.00-17.00 

8) Eventuelt 

 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-forbereder-reform-af-kus-administration.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-forbereder-reform-af-kus-administration.aspx


 

 

SIDE 3 AF 7 Referat 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Det blev aftalt at bytte om på punkterne 2 og 3.  

Herefter blev dagsordenen godkendt. 

2) Udvikling af uddannelseslandskabet: Status ved prodekan Eva 

Silberschmidt Viala 

Eva Silberschmidt Viala redegjorde for den kommende proces, som 

er beskrevet i procesplanen, og hvor arbejdsgruppen vil præsentere 

en række scenarier for uddannelseslandskabet. 

Der blev spurgt til hvordan scenariebegrebet skal forstås.  Eva 

Silberschmidt Viala forklarede, at arbejdsgruppen arbejder med 

scenarier som et tænkeværktøj til FLT om, hvordan fakultetets 

udvikling på uddannelsessiden kan forme sig. Det er tanken, at FLT 

kan vælge at bruge scenarierne i deres helhed eller at plukke 

elementer fra forskellige scenarier. 

Der blev spurgt til udviklingen af uddannelseslandskabets 

påvirkning på administrationen, herunder forberedelserne til en 

administrationsreform.  

Kirsten Busch Nielsen svarede, at de to konkrete processer ikke 

tænkes sammen, da de er på forskellige stadier og sker i forskellige 

regier og med forskellige formål. 

Eva Silberschmidt Viala tilføjede, at arbejdsgruppen har blik for 

indvirkningen på administrationen i arbejdet med scenarierne.  

Det blev aftalt, at Akademisk Råds novembermøde flyttes til den 25. 

november 10.00-12.00, så det afholdes inden for høringsperioden for 

høring i råd og udvalg. 

 

3) Profilering af humanistisk klimaforsknings bidrag til den grønne 

omstilling: Indledning ved prodekan Dorthe Gert Simonsen og 

herefter drøftelse. 

Dorthe Gert Simonsen præsenterede klimamissionerne, der er 

udarbejdet af de seks humanistiske fakulteter/områder i Danmark 

(AAU, AU, SDU, RUC, CBS og KU), herunder baggrunden for og 

målet med i Europa og Danmark at udarbejde missioner for 

humanistisk bæredygtighedsforskning.  

Dorthe Gert Simonsen beskrev missionerne som et 

forskningsstrategisk redskab til at formidle forskningens 



 

 

SIDE 4 AF 7 samfundsbidrag. Kirsten Busch Nielsen tilføjede, at de skal fungere 

som et visitkort til samtaler udadtil med fx fonde, politikere og andre 

forskningsdiscipliner.  

Akademisk Råd udtrykte opbakning til missionerne og 

”missionstilgangen”. De lagde vægt på det positive i at tydeliggøre 

humanioras bidrag og rolle i samfundet, her på et konkret område. 

De understregede relevansen i at fokusere på løsninger.  

Der blev også spurgt til, om introduktionen af ”missionstilgangen” 

kan påvirke fakultetets forskning negativt f.eks. gennem en måske 

utilsigtet ensretning, derunder også, om missionerne vil påvirke 

fordelingen af midler på fakultetet, og om missionsdrevet forskning 

kan savne kritisk refleksion.  

Kirsten Busch Nielsen og Dorthe Gert Simonsen takkede for gode 

og meget relevante bemærkninger og svarede bl.a., at fakultetets 

forskning udøves på institutterne, ikke gennem særlige tildelinger af 

midler. Men fakultetet har prioriteret midler til særlig 

forskningsstøtte for forskere på bæredygtighedsområdet 

(koordinering, netværksunderstøttelse). Derudover er forhåbningen, 

at missionerne kan hjælpe forskere inden for bæredygtighed med at 

kommunikere med fonde og forskningsråd og andre eksterne parter, 

dette til gavn også for forskningsfinansieringen.  

4) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

Kirsten Busch Nielsen orienterede kort om status på 

campusplanarbejdet.  

Campusstyregruppen har indstillet til rektoratet, at rektoratet 

beslutter, om SAMF skal flytte til Søndre Campus. Hvis 

beslutningen bliver, at SAMF flytter, er det foreslået at lave 

campusplanarbejdet sideløbende med et såkaldt 

flytteprojekt/samlokaliseringsprojekt inkl. business case herfor.  

Indstillingen er afleveret til rektoratet efter sommerferien og 

forhåbningen er at få afklaring i løbet af efteråret. 

5) Named Person: Orientering om Named Person ved dekan Kirsten 

Busch Nielsen og den udpegede Named Person professor Catharina 

Raudvere 

Kirsten Busch Nielsen oplyste, at Named Person har fremsendt en 

årsrapport for 2021 i juni 2022.  

Kirsten Busch Nielsen oplyste dertil, at der i løbet af 2021 ikke har 

været sager, der fra Named Person er nået til dekanen.  



 

 

SIDE 5 AF 7 Named Person har i 2021 fortsat rådgivet og haft samtaler med 

ansatte på fakultetet.  

Catharina Raudvere tilføjede, at der observeres en positiv udvikling 

på områder, der tidligere har fyldt meget i henvendelser til Named 

Person:  

- Kommunikation om data management er god og er med til at 

løse problemer, inden de opstår. 

- Forskningsetisk Komités arbejde fungerer også præventivt. Ved 

store ansøgninger skal der være en etisk risikovurdering, som 

komitéen vurderer og godkender. 

Som resultat af udviklingen arbejder Named Person primært 

præventivt. Andre emner, der har præget henvendelser til Named 

Person i 2021, er dokumentation, plagiat og mediekontakt. 

Catharina Raudvere tilføjede, at der er flere og flere unge forskere, 

som arbejder med sensitive emner. Det skal være en fælles opgave at 

gøre opmærksom på faldgruber. Det er derfor vigtigt, at forskere 

tidligt i karrieren får støtte fra vejledere, seniorforskere og ledere, og 

at der er god formidling af information om håndtering af etiske 

gråzoner. 

Det blev foreslået at udvide Named Persons beføjelser til at omfatte 

sager om seksuelle krænkelser i forskningsmiljøer. 

Kirsten Busch Nielsen svarede, at sådanne sager håndteres af 

ledelsen i tråd med generelle retningslinjer, og at Named Person for 

nu rådgiver til at tale med arbejdsmiljørepræsentant, 

tillidsrepræsentant og/eller en leder.  

Kirsten Busch Nielsen og Catharina Raudvere tager forslaget med 

videre i relevante fora. 

Afslutningsvist oplyste Kirsten Busch Nielsen, at suppleant for 

Named Person, professor Elisabeth Engberg Petersen, forlader sin 

stilling ved fakultetet i efteråret 2022, og at der derfor skal findes en 

ny suppleant. Proceduren er således, at dekanen fremsætter et 

forslag, og at Akademisk Råd udpeger suppleanten. 

Kirsten Busch Nielsen oplyste, at et forslag vil blive sendt i skriftlig 

proces snart.   

6) Meddelelser fra dekanatet 

a. KU Faculty board 

Kirsten Busch Nielsen orienterede om, at universitetet 

nedsætter et Faculty Board, der afløser Tenure Track 



 

 

SIDE 6 AF 7 Committee og hertil skal omfatte 

lektorforfremmelsesprogrammet.  

Det bliver Akademisk Råds opgave at indstille 

medlemmerne. Mere information om processen kommer 

senere.  

b. Tiltag på KU som følge af invasionen af Ukraine 

Kirsten Busch Nielsen orienterede om indholdet i notatet fra 

rektoratet. Tiltagene har påvirket hele fakultetet, men særligt 

ToRS.  

Forskere opfordres fortsat til at søge rådgivning hos 

institutleder og institutleder videre hos dekanatet.  

Der blev spurgt til ændringer for de studerende på russisk. 

Kirsten Busch Nielsen oplyste, at uddannelsen og 

udvekslingsaftaler er blevet tilpasset situationen, så de 

studerende er sikret de under de givne omstændigheder bedst 

mulige rammer for deres studier. 

c. Rektoratet forbereder reform af KU’s administration 

Link til nyhed på KUnet: 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-

forbereder-reform-af-kus-administration.aspx   

Kirsten Busch Nielsen oplyste, at dekanerne og 

fakultetsdirektørerne samt HSU løbende holdes orienteret om 

processen.  

Professor og bestyrelsesmedlem Pia Quist tilføjede, at 

formålet med initiativet er både at frigøre og udnytte et 

økonomisk potentiale og undersøge, hvordan man kan 

forbedre administrationen samlet set til gavn for 

kerneaktiviteterne. Derfor indledes arbejdet også nu med en 

grundig analyseproces, der er åben for input. 

Tidshorisonten for arbejdet er 2,5 år. 

TAP-gruppen bemærkede, at kommunikationen på KUnet 

har skabt usikkerhed og læses som besparelse på TAP-siden 

af TAP-medarbejdere.  

VIP-gruppen bemærkede, at udmeldingen også har skabt 

usikkerhed blandt VIP, da man frygter besparelser på support 

og opgaveglidning i retning af mere administrativt arbejde. 

7) Næste møde (4. oktober 2022) og kommende sager og 

arrangementer: 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-forbereder-reform-af-kus-administration.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/rektoratet-forbereder-reform-af-kus-administration.aspx


 

 

SIDE 7 AF 7 a. Varsling: Skriftlig høring af fakultetshandleplan (12.-23. 

september) 

b. ”Akademisk Frihed i undervisning” 29. september 2022 kl. 

15.15-17.00 

Link til arrangement på KUnet: 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/arrangementer/sider/akademis

k-frihed-i-undervisningen-hum.aspx   

Der blev mindet om, at man skal melde sig til arrangementet 

via linket. 

8) Eventuelt 

Rådets sekretær oplyste, at skriftlige høringer udsendt efter 1. 

september ikke længere er omfattet sommerferieregler. Der er taget 

initiativ til at gennemgå fremgangsmåden omkring høringsprocessen 

med HRSC frem mod næste sommer. 

 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/arrangementer/sider/akademisk-frihed-i-undervisningen-hum.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/arrangementer/sider/akademisk-frihed-i-undervisningen-hum.aspx
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