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Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser. 

Punkt 5: Valg af næstformand flyttes til alle er til stede. 



 

 

Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

Økonomi 

Præsentation af ny økonomimodel 

En ny økonomimodel er undervejs og Institutleder orienterede om grundprincipper-

ne for modellen. Instituttet forventes i modsætning til i dag at få ansvar for alle ind-

tægter og udgifter fra 2013. Det betyder, at Instituttet i 2013 modtager alle indtægter 

selv. Heraf skal betales egne udgifter og drift samt en række fællesudgifter til fakulte-

tet og universitetet. Den nye økonomimodel betyder, at man kan følge indtægter og 

udgifter i forbindelse med de enkelte aktiviteter / uddannelser. Det giver et grundlag 

for vurdering og prioritering af instituttets aktiviteter.  Der arbejdes pt. på at fastsæt-

te en række nøgler /principper efter hvilke Instituttet skal betale fællesudgifterne.  

Institutforum diskuterede i denne forbindelse, at den nye økonomimodel skal under-

støtte instituttets interesse i at være ekspansiv og at det er vigtigt med principper som 

stadig gør det attraktivt at søge div. eksterne midler.  

 

Forventninger til økonomi for 2013 

Forventningerne til Instituttets økonomi for 2013 blev nedtonet på mødet. Instituttet 

har mange eksterne bevillinger men til gengæld en stagnerende stå-produktion. Det 

blev understreget, at det nuværende udkast er en foreløbig prognose. Dog må det un-

der alle omstændigheder forventes at budgettet for 2013 ikke efterlader Instituttet 

meget frihed.  

 

Principper for nye stillinger 

Grundet den stagnerende stå-produktion og Instituttets kommende budget for 2013 

vil antallet af nye stillinger være begrænset det kommende år. Dette gælder dog ikke 

allerede lovede stillinger.  

 

Det udleverede bilag var ikke længere tidssvarende på mødedagen og der skulle der-

for ikke træffes beslutning herom. Bilaget vil i stedet blive anset som en guide. Det 

forventes at både uddannelseslederne og forskningsprogramlederne bliver forhand-

lingsparter i forbindelse med nye stillinger dog med uddannelseslederne som central 

forhandlingspart. 

 

Uddannelse 

Nye uddannelser 

På baggrund af det udleverede materiale orienterede Institutleder om de nye uddan-

nelser som er under udvikling ved IKS. I fremtiden skal Institutforum deltage i dis-

kussionen om nye uddannelser tidligere i processen. Der skal blandt andet diskuteres 

om Instituttet skal udvikle nye BA uddannelser.  

 

Øget fokus på sommerskoler 

AU Summer University er i fremgang. Især blandt udenlandske studerende er det 

blevet mere populært at bruge sin sommerferie på uddannelse. Aarhus Universitet 



 

 

har en ambition om, at også flere danske studerende i fremtiden vil bruge sommerfe-

rien på uddannelse. Derfor ønskes øget fokus på at udvikle en styrket fagligt og admi-

nistrativ organisering bag sommeruniversitetet. I denne forbindelse forventes det at 

også IKS leverer sommerskolekurser i større omfang end i dag. Institutforum disku-

terede vigtigheden af faglighed og kvalitetssikring ved et øget antal sommerskolekur-

ser og besluttede at forholde sig afventende og lade studienævn og studieleder disku-

tere sommerskolen for det kommende år. Institutforum mente ikke at det på nuvæ-

rende tidspunkt var muligt at tage stilling til hvor mange kurser IKS skal udbyde. 

 

Valg af næstformand 

Peter Lodberg blev udpeget som næstformand i Institutforum. 

 

Personalegoder på IKS 

Der er enighed om at bibeholde forskellige goder inden for en fælles økonomisk 

ramme. Den økonomiske ramme fastsættes ud fra en skitse over nuværende persona-

legoder. Punktet tages derfor op igen på et kommende møde, når der foreligger en 

opgørelse over nuværende goder. 

 

Instituttets kommunikation 

Instituttet oplever frustration fra medarbejdernes side over manglende kommunika-

tion især via den nye hjemmesidestruktur. Ledelsen har derfor afholdt møde med 

Arts kommunikation om den fremtidige udvikling. Institutforum blev orienteret om 

dette møde og udtrykte bekymring for at manglende / forkert placeret kommunikati-

on kan få konsekvenser for optaget af nye studerende. Generelt opfattes hjemmeside-

strukturen som ’brugeruvenlig’. I denne sammenhæng nævntes princippet med opde-

ling i intern og ekstern kommunikation som et problem. I løbet af efteråret afholder 

Camilla Dimke og Maja Hojer Bruun en række møder med kommunikationsafdelin-

gen for at afhjælpe nogle af problemstillingerne og sætte skub i udviklingen. Det blev 

derfor besluttet at fremtidige problemstillinger som medlemmerne af Institutforum 

hører eller oplever sendes til Camilla Dimke.  

 

Status på den faglige udviklingsproces 

Der blev orienteret om frustration og forvirring i de enkelte miljøer pga. uklare snit-

flader mellem forskningsprogramlederne og forskerprogramuddannelsen.  

 

Kommende møder  

Det opleves problematisk at møderne ligger om formiddagen. Derfor rykkes næste 

møde til tirsdag d. 11. dec. Kl. 13.00-16.00. På dette møde vil ledelsen medbringe for-

slag til datoer for forårets møder.  

 

Orienteringspunkt  

Repræsentanten for Akademisk råd orienterede Institutforum om den forestående 

diskussion af professoratspolitikken. Dekanen har lagt op til en bred politik. Akade-

misk råd skal blandt andet diskutere antallet af professorater.  

 



 

 

Evt. 

Der blev udtrykt et ønske om uddybende bilag en uge før et møde. Dette er ambitio-

nen fremover – dog må der forventes punkter, hvor det ikke er muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


