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REFERAT 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

NL gjorde opmærksom på, at punkt 3 er et lukket punkt. 
Der blev tilføjet nyt punkter: 6.d: Orientering om Velux-ansøgninger.  
Herefter blev dagsordenen godkendt uden yderligere kommentarer. 

 
2. Godkendelse af referat af mødet den 14. januar 2014 

NL bemærkede, at punkt 4 var et lukket punkt, hvorfor der kun er minimalt 
refereret fra dette punkt.  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Besparelsessituationen (lukket punkt) 
NL gjorde opmærksom på, at det udsendte materiale er fortroligt, og at 
materialet skal drøftes samme dag i LSU, og NL forventer at udsende et 
endeligt notat til alle ansatte på IÆK fredag den 7. februar. 
NL oplyste, at den udsendte plan er et udtryk for et forsøg på at opnå 
’balance’ mellem "kontingente besparelser" og "ren selektion" (tidligere 
tematiseret som horisontale versus vertikale besparelser), og at han har taget 
udgangspunkt i de fire grundværdier, som tidligere har været drøftet med 
LSU og IF:  
1) at opnå besparelser som udmøntede sig i færrest mulige ufrivillige 
afskedigelser, 2) at fastholde mest muligt af fagpaletten, 3) at fastholde 
uddannelseskvaliteten mest muligt og 4) at fastholde et retfærdighedsprincip. 
Den store vanskelighed med at få instituttet til ’at hænge sammen’ kommer til 
at ligge i 2015, hvor konsekvensen af fratrædelserne slår fuldt igennem. 
NL har allerede i 2014-budgettet forsøgt at tage sigte mod den endelige 
besparelse på ca. 10 mio. kr. for at imødegå, at instituttet endnu engang skal 
gennemgå en sparerunde. Der er forsøgt at tage højde for alle kendte faktorer 
på én gang, men der kan naturligvis ikke garanteres mod udefrakommende 
faktorer såsom nye politiske tiltag à la fremdriftsreformen og lignende. 
Endelig kunne NL oplyse, at det ser ud til at 13-regnskabet lander næsten, 
hvor det skal, og derfor ikke vil få yderligere negativ virkning på 2014-
budgettet. 
NL gennemgik herefter det udsendte notat vedr. STÅ/VIP-ratio på IÆK for 
2013 og oplyste, at der senere vil blive udsendt en meget udførlig forklaring 
på de bagvedliggende beregninger. 
Herefter blev NL's notat drøftet og gav i særdeleshed anledning til tre 
grundlæggende bemærkninger: 
1) Selve gennemførelsen af processen og den langsigtede strategi blev rost. 
Den fremlagte plan blev anset for at være både grundig og gennemarbejdet, 
og IF fandt det prisværdigt, at det nu tegner til, at det ikke bliver nødvendigt 
med uansøgte fratrædelser. 
2) Der blev advaret mod at nedlægge fag, fordi det ikke blot kan have store 
strategiske konsekvenser for instituttet men også for fakultet og AU som 
helhed. Vi risikerer med en reduceret fagvifte at gøre os sårbare over for en 
mulig national koordinering af fagudbuddet og vi risikerer at skyde os i foden 
ift. eksterne bevillinger. Det er ikke sandsynligt at eksterne parter vil vælge at 
bevilge midler til projekter, der involverer medarbejdere fra lukningstruede 
fag. NL blev på den baggrund anmodet om at afsøge alle muligheder for at 
opnå særlig finansiering til udfordrede fag fra dekan- og rektorniveau. 
3) Det blev påpeget, at man ikke skal foregøgle sig, at nedskæringer kan 
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gennemføres uden, at det koster på kvaliteten, og at man derfor må 
indskrænke sig til at sigte mod at opretholde mest mulig kvalitet i 
kerneydelserne på trods af besparelserne. I den forbindelse blev det 
fremhævet, at der bør tages højde for besparelserne i forbindelse med 
implementeringen af institutstrategien, og at den såkaldte 14-12-8-plan bør 
genovervejes i lyset af den nye ressourcesituation. Mhp. det sidste tilkendegav 
de studerende, at de generelt var interesseret i mere undervisning, men at de 
var helt indstillede på at indgå i drøftelser af, hvordan man undgår en for 
rigid implementering, der risikerer at resultere i forringelser af 
undervisningen, og hvordan man får etableret de bedst mulige uddannelser. 
Institutforum finder det yderst vigtigt, at ændringer i uddannelserne sker i 
samarbejde med de studerende, og det blev hilst velkommen, at de 
studerende ønsker at indgå i arbejdet med at nå frem til økonomisk 
bæredygtigt og samtidig pædagogisk forsvarlige studieordninger og 
undervisningsformer.  
 

4. Høring af Aarhus Universitets Internationaliseringsstrategi 2014-2020 
NL oplyste, at denne høring er udsendt fra AU-ledelsesniveauet og kommer i 
forlængelse af den netop vedtagne overordnede strategi. Det forventes, at der 
vil komme flere delstrategier i høring i løbet af foråret. 
Der var en del kommentarer til udkastet, herunder bl.a. at der bør laves en 
relevant arbejdsdeling mellem fakultetet og institutterne, at man gerne ser, at 
civilsamfundet nævnes på linje med ’industries’, at formuleringen om 
vækstlande grænser til det pinlige, samt at det er påfaldende, at der under 
Knowledge exchange ikke står noget om efter- og videreuddannelse. Under 
afsnittet Education blev det anført, at det er uklart, hvad der menes med 
afsnittet om fokus på digital læring og fjernundervisning, og at disse 
undervisningsformer langt fra er uproblematiske. KH oplyste, at der i alle 
studieordninger skal indskrives såkaldte internationaliseringsvinduer, samt 
at vi skal tilbyde flere fremmedsprogede udbud. Herudover bør det 
præciseres, at udpegning af partneruniversiteter bør ske i samklang med 
forskerne. 
Det blev bemærket, at strategien udmærker sig ved i alt væsentligt at nøjes 
med at opstille rammer, som kan udfyldes konkret af institutterne, og at den 
undlader at opstille rigide krav til fx antal ECTS, der skal udbydes på engelsk 
på hver uddannelse, eller krav om obligatoriske udlandsophold. 
Endelig blev der påpeget en del sproglige formuleringer, der virker uheldige 
samt en hel del stave- og formuleringsfejl, hvilket peger på, at papiret 
gennemgår en professionel sproglig korrektur. 
NL vil samle alle indkomne kommentarer og sammenskrive disse i et 
høringssvar. Eventuelle yderligere kommentarer bedes sendt til TA snarest 
muligt. Fristen for fremsendelse af instituttets høringssvar til fakultetet er 21. 
februar, hvorefter dekanatet laver et samlet høringssvar fra Arts inden 28. 
februar 2014. 
 

5. Evaluering af forretningsorden. 
Vedr. § 1.  NL gjorde opmærksom på, at hele paragraffen må skrives om mhp. 
den nye institutorganisering, og at ikke mindst de nuværende 
repræsentationsforhold skal ændres til at passe den kommende 
afdelingsstruktur. 
Der var enighed om, at det er vigtigt at bibeholde IF som en rent 
medarbejder- og studentervalgt organ, også når der tages udgangspunkt i 
afdelingsstrukturen.  
Vedr. § 5. Der var enighed om, at der ikke er behov for et nedskrevet årshjul, 
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da forummet i løbet af året får behandlet de anførte punkter. Her blev der sat 
spørgsmålstegn ved, hvorfor professorpolitikken står anført som et særskilt 
punkt. Bør evt. være en del af Stk. 3, punkt 4) Ansættelses- og 
rekrutteringspolitik. Der blev endvidere fremsat ønske om, at der årligt 
fremlægges en oversigt over, hvilke stillinger der udløses – evt. som et nyt 
punkt: Stillingspolitik, under § 5, stk. 3. 
Det blev præciseret, at både forskningsstrategien og uddannelsesstrategien er 
indeholdt Stk. 3, punkt 1. 
Der fremkom forslag om, at arbejdsmiljø bliver et selvstændigt punkt under § 
5, stk. 3. 
Vedr. § 8 bemærkede NL, at han ønskede indføjet, at institutforummet 
og/eller institutlederen kan bestemme, at dørene skal lukkes under 
behandlingen af enkelte punkter. Der var opbakning til denne ændring. 
TA oplyste, at alle høringer vil blive udsendt løbende og ikke nødvendigvis 
skal behandles på et møde, hvis dette tidsmæssigt er uhensigtsmæssigt eller 
ikke er muligt. 
Endelig blev det ønsket, at bilag til møderne sendes ud i så god tid, at det 
giver medarbejderne en reel mulighed for at komme med input. 
NL laver udkast til revideret forretningsorden mhp. drøftelse, når det 
endelige papir vedrørende den nye organisation af instituttet foreligger. 
 

6. Diverse orientering 
a. Mulig ændring af bachelorstrukturen 

KH oplyste, at den nye ministerielle bekendtgørelse gør op med 
kravet om, at bacheloruddannelser skal være 2-faglige. Samtidig 
bliver det nødvendigt at skabe såkaldte mobilitetsvinduer i alle 
studieordninger, hvilket kræver et eftersyn af hele bachelor- og især 
tilvalgsstrukturen. Udviklingsarbejdet, som er yderst kompliceret, vil 
snarest blive igangsat. 

b. Orientering fra Akademisk Råd 
Intet nyt her, idet AR skulle samles samme eftermiddag. 

c. Emner til kommende møder 
Rapporten fra Studiemiljøundersøgelsen 2014 kommer ca. medio 
2014 og vil komme på dagsordenen på førstkommende møde efter 
offentliggørelsen. 

d.  Velux-ansøgninger (nyt punkt) 
NL oplyste, at 2 af vores 5 interessetilkendegivelser er gået videre i 
processen, hvilket må opfattes som en fin rate. Det drejer sig om 
projekterne Slaveriets litteraturhistorie – komparative læsninger af 
den transatlantiske slavehandel v/Karen-Margrethe Simonsen og  
Difficult pasts and social cohension in Europe v/Hans Lauge Hansen. 
Alle ansøgere har fået direkte besked af NL. 

e. Andet 
Valg af ph.d.’er og studerende til IF skal gennemføres nu. 
 
 

Mødet sluttede kl. 12.00 

 

Næste ordinære møde er aftalt til onsdag den 23. april 2014 kl. 14-16. 

 


