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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt om valg på AU under
punkt 3: Orientering.
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
3. Orienteringspunkt:
A: Økonomi
Institutleder gennemgik IKS økonomi i de kommende år med fokus på de politiske
tiltag som forventes at påvirke økonomien. Det drejer sig om dimensioneringen,
fremdriftsreformen og den senest udmeldte 2 % besparelse.
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Konklusionen var, at instituttet/fakultetet står overfor dramatiske besparelser og en
stor økonomisk udfordring. Det er derfor afgørende at instituttet fortsat indhenter
samme mængde eksterne bevillinger og at fremdriftsreformen indfries.
B: Valg på AU
Valgproceduren for valg til Institutforum blev gennemgået. Derudover drøftede
institutforum kort valg til Akademisk Råd og hvilke kandidater instituttet har valgt at
opstille. Følgende stiller op fra IKS:
- Dorthe Jørgensen, VIP
- Mark Sedgwick, VIP
- Niels Nørkjær Johansen, VIP
- Gitte Pappe Ludvigsen, TAP
Til bestyrelsen opstiller Thorsten Borring Olesen som kandidat fra IKS.
Institutleder opfordrede alle til at stemme til det kommende valg, da det er vigtigt at
IKS og Arts bliver velrepræsenteret i både Akademisk Råd og i bestyrelsen i den
kommende tid. Der udsendes en opfordring til alle medarbejdere via næstkommende
nyhedsbrev.
C: Ph.d.-studerende i instituttets råd og udvalg
Ph.d.-studerende kan opstille til instituttets råd og udvalg, når de overgår til B-delen.
Institutforum besluttede at fastholde denne praksis, da ph.d.-studerende på A-delen i
princippet stadig er studerende og derfor er repræsenteret i denne valggruppe. Såfremt en ph.d.- studerende på A-delen overgår til B-delen en-to mdr. efter valget, kan
der gives særlig tilladelse til opstilling som ph.d.-studerende ved henvendelse til institutleder via sekretær Camilla Dimke.
4. Opfølgning på dimensioneringen
Institutleder orienterede om dimensioneringens udfordringer herunder hvilken indflydelse dimensioneringen får på instituttets uddannelser og medarbejderforhold.
Færre studerende og færre indtægter gør det nødvendigt at reducere i kursusudbuddet. Der skal frem mod 2020 reduceres 30 % på antallet af studerende, 20 % på instituttets kursusudbud og 10 % på personale. Reduktionen i personalestaben forventes
indfriet ved naturlig afgang de kommende år. Samlet set må det herefter forventes, at
kun hver anden stilling genbesættes. Der vil ske en drøftelse i institutledelsen vedr.
genbesættelse ved hvert konkret tilfælde.
Det må derudover forventes, at det fortsat bliver svært at komme igennem med nye
uddannelser.
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5. Fakultetets forskningssatsninger og forslag til institutcentre
Institutforum drøftede notatet forskningsprogrammer, forskningscentre mv. på Arts.
Der forelå desuden et udkast til et procespapir, som institutlederen dog
ikke måtte offentliggøre på mødetidspunktet, da det først skal godkendes i af Akademisk Råd d. 16. december. Det forventes at forskningsudvalget skal træffe endelig beslutning om instituttets forslag til satsninger og centre i slutningen af februar. Herefter følger en længere fakultetsproces. De valgte satsninger og centre forventes at kunne træde i kraft i januar 2017.
Kriterierne for fakultetssatsninger forventes at blive et fokus på det strategiske potentiale og forslagets faglige bredde, det uddannelsesmæssige potentiale samt samfundsrelevans.
Vedrørende centre kan institutterne etablere centre som de vil – men andre institutter med interesse i feltet skal inviteres med. Centrene forventes finansieret ved eksterne midler. Institutleder forslog følgende centerforslag til diskussion:
1) Center for sundhedsforskning/humanistisk sundhedsforskning.
2) Center for Urban Studies
Institutledelsen vil udarbejde et udspil til diskussion.
6. Høring: Rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau
Institutforum diskuterede det udsendte høringsmateriale og kunne tilslutte sig idéen
om at etablere ét eller to fora, der kan styrke medinddragelse og rådgivning på universitetsniveau. Dog kunne institutforum ikke entydigt pege på en løsning pga. manglende beskrivelse af formål og tydelig opgavebeskrivelse. Institutforum var derudover
uenig i beslutning om at lade akademisk råd alene udpege medlemmer til det nye
universitetsforum. Det blev derfor besluttet at indsende et høringssvar. Sekretær Camilla Dimke sammenskriver institutforums synspunkter og rundsender et udkast til
godkendelse.
7. Diskussion: Institutforums rolle i fremtiden
Institutforum diskuterede sin rolle i fremtiden. Det blev besluttet at institutleder skal
komme med et udspil til hvordan institutforum kan være relevant i fremtiden. Derudover forventes en vedtægtsændring i foråret, som betyder at formanden skal vælges
blandt VIP med institutleder som næstformand. Indtil denne vedtægtsændring træder i kraft, besluttede institutforum at næstformanden skal udfylde en større rolle i
forhold til at sætte dagsorden for møderne. Det blev desuden besluttet at udarbejde et
årshjul. Sekretær Camilla Dimke udarbejder en udkast som drøftes på næste møde.

8. Evt.
Intet at tilføje.
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Næste møde afholdes d. 20. januar 2016. Tidspunkt og lokale følger.
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