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Til medlemmer af LSU og IF på  
Institut for Kommunikation og Kultur 

 
Deltagere: 
Per Stounbjerg (formand) 
Mikkel Wallentin 
Peter Mortensen 
Hans Lauge Hansen 
Inger Schoonderbeek Hansen (for Rikke Andersen Kraglund) 
Birgit Eriksson 
Thomas Rosendal Nielsen 
Jane Lücke Didriksen 
Nanna Inie 
Fie Lund Mortensen 
Camilla Bevense 
Matilde Nesbit Brøgger (observatør fra IVK) 
Lars Kiel Bertelsen 
Tine Arsinevici (observatør) 
Pernille Roholt (referent) 
 
Afbud fra: 
Peter Lauritsen 
Nina Christensen 
Astrid Harboe Odgaard 
 
Derudover fra LSU (nogle er i begge organer): 
Camilla Skovbjerg Paldam (næstformand) 
Jody Pennington 
Marianne Rasmussen 
Ushma C. Jacobsen (observatør fra IVK) 
Steffen Krogh 
Anne Marit Waade 
Morten Brockhoff 
Tina Thode Hougaard 
Afbud fra: Peter Dalsgaard 
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Referater fra 
fællesmøde LSU og Institutforum IKK  
samt Institutforum IKK 
tirsdag den 5. december 2017 kl. 9.00 – 12.00  
i bygning 1586, lokale 114 
 
 
 
 
 
Kl. 9.00 - 10.00 LSU-IF 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2) Økonomi 
a) ØR 3  
PS præsenterede hovedtendenserne i budgettet for 2017. Budgettet viser 
ved ØR 3 en markant stigning i indtægter, hvilket bl.a. skyldes øgede eks-
terne bevillinger og øgede uddannelsesindtægter i kraft af fremgang i gen-
nemførelse og flere, som udløser færdiggørelsesbonus. Budgettet er revide-
ret på baggrund af tendenserne, og en forventet bødeafgift knyttet til færdig-
gørelse er fjernet.   
Lønudgifterne er steget lidt, hvilket bl.a. skyldes ansættelser i forbindelse 
med eksterne hjemtag. Planlagte ansættelser er derimod ikke gået så hurtigt 
som forventet. Det er et opmærksomhedspunkt, at ansættelsesprocessen er 
langsommelig, og at der med fordel kan arbejdes hermed fremadrettet. Det, 
vi bl.a. kan gøre noget ved, er den tid, der går, fra en stilling aftales, til opsla-
get er klar. Her har processen på nogle afdelinger taget lang tid.  

 
b) Budget 2018 
Arts får et overskud i 2017. I 2018 forventes budgettet at balancere, mens 
der de efterfølgende år forventes et underskud. Konsekvenserne af under-
skuddet afbødes til dels af USM-midler, som vi har fået lov til at modtage se-
nere end først planlagt, og af det opsparede overskud. Langtidsprognoserne 
tyder på, at studenternes aktivitet og færdiggørelse er øget, og på at indtæg-
terne fra STÅ er stabile. I forlængelse heraf forventes ikke en fremdriftsbøde, 
og effekten af dimensioneringen forventes pga. de studerendes øgede pro-
duktivitet at blive mindre end hidtil forudsat, hvorfor den forventede ned-
skrivning på stillinger ikke er helt så markant som tidligere udmeldt. 
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For IKK’s vedkommende har fakultetets overordnede principper for forde-
ling af midler til institutterne bevirket, at IKK’s andel af basisbevillingen sti-
ger grundet de høje eksterne hjemtag i tidligere år. På STÅ-området forven-
tes trods dimensioneringen en svag stigning i indtægter, hvilket skyldes en 
stigning i studenternes produktivitet. Frem mod 2022 forventes en stigning i 
færdiggørelsesbonus fra 22 til 36 mio. kr., herefter forventes indtægterne at 
falde. 

 
I forlængelse af de positive udsigter udskydes de forventede nedskæringer, 
og i stedet øges lønbudgettet de nærmeste år som følge af besættelse af op-
slåede stillinger og etablering af nye stillinger. Der er ligeledes afsat midler til 
fire treårige TAP-stillinger, ligesom der i både 2018 og -19 er afsat 5 mio. kr. 
til afvikling af overarbejdspukler. Forskningspuljen fastholdes på ca. 1. mio. 
kr.  

 
På baggrund af den efterfølgende dialog kan det opsummeres: 

- At de øgede midler til videnskabelige assistenter – skønt der kan 
være et forståeligt ønske om også at tilbyde forskningsansættelse – 
først og fremmest skal sikre forskningstid til fastansatte og forhindre 
en akkumulation af timer i Vipomatic.  

- At der fra IKK’s ledelse er opmærksomhed på, hvordan de planlagte 
TAP-stillinger opslås og indgår i det samlede sekretariat. 

- At vi fremover inviterer en økonomimedarbejder med til de møder, 
hvor budgettet behandles, så spørgsmål kan besvares så kvalificeret 
som muligt.  

 
Kl. 10.00 – 12.00 IF 
PS indledte mødet med at undskylde, at der ikke havde været indkaldt hyppi-
gere. Der lægges nu en mødeplan for hele 2018.  
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 
 

2) Godkendelse af referat af mødet den 8. maj 2017 
Referat godkendes. 
 

3) BE orienterede om sidste møde i Akademisk Råd (AR), herunder om: 
- Strategisk Pulje, hvori der bl.a. er afsat midler til kursusudvikling, 

kvalitetsudvikling af undervisningsformater og strategiske ansættel-
ser. Der efterlyses en udmelding om, hvordan man ansøger om mid-
lerne. 

- Evaluering af AR, herunder overvejelser omkring ARs rolle som ar-
rangør af forsknings-/-politiske aktiviteter og vanskeligheden ved at 
nå bredt ud. 
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1) Stillingsplan 2018 

PS introducerede professorats- og stillingsplanen for 2018, idet han slog fast, 
at den overordnede ramme er IKK’s budget. Målet for institutledelsen er i 
2018 at bevare det samlede antal stillinger på institutniveau i den ordinære 
stillingsplan ved nybesættelse af 5-6 stillinger, mens professoratsplanen re-
elt midlertidigt vil øge bemandingen, idet der foreslås opslået ca. 10 profes-
sorater. Der var forud for arbejdet med stillingsplanen blevet opstillet en 
række eksplicitte kriterier, og ved udarbejdelsen af det fremlagte dokument 
var kriterierne blevet vurderet i sin helhed og under hensyntagen til univer-
sitetets rekrutteringsnormer og tilbagemeldingerne fra afdelingslederne.   
 
Den overordnede plan om opslag af et antal professorater var aftalt i foråret 
17, og PS havde i den efterfølgende proces modtaget mange bud fra afdelin-
ger og forskningsprogrammer. Det primære fokus i planen er fortsat strategi-
ske satsninger, fx på sprog og på it samt styrkeområder i forskningen, men 
der tages også hensyn til en vis spredning i forhold til fagmiljøer og uddan-
nelser. 
 
Planerne og den tilgrundliggende proces blev diskuteret og kommenteret på 
såvel strategisk som konkret niveau. Emnerne var bl.a. 
• stillingssituationen på LIKS, hvor en stilling er tildelt til at besætte afde-
lingslederposten med en nær kollega fra IKS 
• en problematisering af, om planen reelt var så strategisk, som der var lagt 
op til, eller om den i for høj grad spredte indsatsen 
• en problematisering af, at nogle professorater er placeret i fagmiljøer, der i 
lys af STÅ-indtjeningen ikke ville blive tildelt ordinære stillinger 
De indholdsmæssige kommentarer er taget med i den videre behandling i in-
stitutledelsen. 
 
Der blev i IF ytret et ønske om tidligere inddragelse i processen. Institutlede-
ren tilkendegav, at han vil tilstræbe en tidligere proces, men at planen fortsat 
vil blive drøftet i den samlede institutledelse, inden den behandles i IF. 
 

2) Centeransøgninger 
PS orienterede om, at de fire ansøgninger om etablering af forskningscentre 
er blevet behandlet i Forskningsudvalget (FU). Der følger ikke timer eller 
økonomiske midler med en godkendelse som center, idet midler efterføl-
gende søges til konkrete aktiviteter. Idet alle ansøgninger godtgør, at der er 
tale om centre med et vist aktivitetsniveau og behov for ekstern synlighed 
med henblik på at hente eksterne midler hjem, besluttede FU at anbefale op-
rettelsen. Dog med den bemærkning, at den kommende evaluering bør være 
en anledning til at overveje IKK’s centerpolitik, idet der aktuelt er mere end 
30 centre.  
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IF tilsluttede sig FU’s anbefaling, idet man dog anbefalede, at PS går i dialog 
med centrene om deres navngivning.  
 
IVK-ansøgninger 
IVK-miljøet har indsendt to ansøgninger om etablering af hhv. forskningspro-
gram og center. PS anmodede om IF’s opbakning til at videreføre dialogen 
med miljøet og en godkendelse af programmet under forudsætning af en 
skærpet forskningsprofil.  

 
IF godkendte etableringen af programmet, idet man henstillede, at dialogen 
skal afsøge muligheden for at inkludere leksikografi-miljøet i programmet og 
afklare spørgsmål vedr. navnet.   
 
IKK’s ansøgning om etablering af et center har særligt fokus på at sikre de 
faglige miljøers mulighed for at bevare en egen faglighed, identitet og synlig-
hed. Centerstrukturen er valgt som format, fordi det giver en forankring i den 
eksisterende organisation, men det skal reelt forstås som et forum. PS anmo-
dede om opbakning til etablering af centret.  
 
IF godkendte etableringen af centret, idet man henstillede, at der søges at 
etablere en tydeligere profilering i forhold til programmet.  
 

3) Valg til IF.   
PS orienterede om, at der skal være valg til IF i januar. Det er afdelingsleder-
nes opgave at sikre afdelingsrepræsentation, men medlemmerne bedes bistå 
med at orientere i afdelingerne. 
 

4) Tilretning af forretningsorden 
De formelle justeringer af forretningsordenen blev godkendt. Det blev i for-
længelse heraf aftalt, at der etableres en fast mødefrekvens på 2-3 møder pr. 
semester. Økonomi skal behandles på et fælles møde med LSU og med delta-
gelse af økonomi.  
 

5) Orientering fra institutleder 
PS orienterede kort om, at der er kommet en ny national sprogstrategi, og at 
der skal etableres et nationalt sprogcenter, som IKK forventer at få en be-
tragtelig andel i. 
 
Fra efteråret 2018 udbyder IKK en ny uddannelse i konferencetolkning. –  
En kandidatuddannelse i Cognitive Science (cand.it-uddannelse) er sendt til 
godkendelse i AU-ledelsen. 
 
Institutleder og fællestillidsmand har indgået en aftale om afvikling af time-
ubalancer i Vipomatic, som Samarbejdsudvalget har tilsluttet sig, og som im-
plementeres efter MUS-runden. 
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Fakultetet har besluttet at indføre shortlisting ved kommende VIP-ansættel-
ser. Det har længe været efterspurgt af IKK og forventes at lette bedømmel-
sesarbejdet betragteligt. 
 
Der foregår en række nybesættelser af ledelse og valgte organer.  
• Der har været valgt til Studienævn. 
• Afdelingsledere er endnu ikke formelt udpeget, men institutlederen orien-
terede om, at Kirsten Wølch forventes udpeget til afdelingsleder på Tysk-ro-
mansk, mens Joshua Skewes bliver afdelingsleder på LICS. Inger afløses til 
sommer af Stefan Kjerkegaard, mens Jakob afløses af Anne Marit Waade. 
• Der foretages nyudpegning til LSU. PS udpeger ledelsessiden, mens de fag-
lige organisationer udpeger medarbejdersiden.  
• Der er også valg og udpegning til arbejdsmiljøorganisationen. 
 
Udskiftning i Ledelsessekretariatet: Hanne er blevet ansat i dekansekretaria-
tet på Health og Katrine på dekansekretariatet på Arts.  Pernille Roholt er ny 
forskningskonsulent, og Katharina Juhl Haslund er blevet fastansat som ud-
dannelseskonsulent, mens der pr. 1. januar ansættes en ny uddannelseskon-
sulent i barselsvikariat for Nina.  
 

6) Eventuelt 
Ingen punkter 


