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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt
3. Diskussionspunkt: Økonomi og stillinger
Institutleder gennemgik på baggrund af udsendt materiale instituttets økonomi,
hvorefter institutforum fik mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Derefter drøftede institutforum hvilke udefrakommende tiltag som kan få betydning for instituttets regnskab fremover. Det drejede sig om fremdriftsreformen, ministeriets plan om
dimensionering samt forventningen om at retskravet ophører.
Efter økonomidiskussionen gennemgik institutleder et udsendt skema over ståproduktion for de enkelte uddannelser samt et forslag til kommende stillinger som
blev og fortsat vil blive diskuteret i både institutforum og afdelingsledelsen. De foreslåede stillinger var i høj grad baseret på behov, men instituttet skal også prioritere
strategiske udviklingsområder. Her nævntes fødevareområdet som fagfelt, sundhedsområdet, digital humaniora og afrikastudier. Forslag til andre udviklingsområder
modtages gerne af institutleder.
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4. Diskussionspunkt: Ekspertgruppens analyserapport
Institutforum diskuterede ekspertgruppens analyserapport og analysepanelets kommentarer hertil. Der var enighed om at instituttet ikke på nuværende tidspunkt ønsker flere forandringer og at man gerne vil afprøve afdelingsstrukturen med henblik
på at få løst nogle at de nævnte problemer. Institutforum besluttede at indsende en
kommentar herom direkte til rektor.
5. Orienteringspunkt: Instituttets strategiske handleplaner
Institutleder orienterede om instituttets strategiske handleplaner. Handleplanerne
havde som led i udarbejdelsesprocessen tidligere været rundsendt til institutforum til
kommentering dog uden respons. Handleplanen skal i fremtiden bearbejdes to gange
årligt af instituttets fora og afdelingsledelsen. I denne forbindelse forventes en diskussion af forskningsprogrammernes rammer, da der er delte meninger på instituttet
om programmernes beståen. Det forventes dog at forskningsprogrammerne bibeholdes evt. med mere fokus på forskningsenhederne som hører under forskningsprogrammerne.
6. Evt.
Opklarende spørgsmål vedr. afdelingernes nye afdelingshjemmesider. Siderne er under udarbejdelse og der er nedsat en arbejdsgruppe som løbende diskuterer sidernes
formål og indhold. Hver afdeling involveres i udarbejdelsen af deres egen side.

