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Beslutningsreferat af 25. møde i institutrådet 
onsdag den 4. november 2015  

 
Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Astrid 
Jensen, Steffen Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen, Flemming Smedegaard. 
 
Fraværende med afbud: Gitte Rasmussen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen 1-3, 5, 4, 6. 

 
1. Godkendelse af referat fra 24. møde i institutrådet den 7. oktober 2015 

Ad pkt. 1 a) VELUX-bevilling er tillagt Sune Vork Steffensen og Thomas 
Wiben Jensen i fællesskab. 

 
2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Sager behandlet af institutlederen 
Ingen bemærkninger. 

 
4. Økonomi 

Institutlederen oplyste at rektor netop har udmeldt en ny økonomisk 
rammemodel med ikrafttræden pr. 2016. Modellen rummer en ændret fordeling 
af forsknings- og uddannelsesmidler samt indførelse af en incitamentstruktur. I 
en indfasningsperiode vil der ske en udligning, således at ingen fakulteter 
rammes ekstraordinært hårdt ved en ændret bevillingsmodel. Institutrådet 
drøftede modellen og de mulige konsekvenser heraf. 
 
Efterfølgende redegjorde institutlederen for den generelle økonomiske 
situation på SDU og Humaniora samt de forventede økonomiske konsekvenser 
af regeringens forslag til finanslov. Der må forventes besparelser på årligt 2% 
frem mod 2019, hvilket betyder at SDU i 2019 vil skulle finde besparelser på 
ca. 122 mio. kr. I lyset heraf har rektor og direktion pålagt fakulteterne at 
forelægge en procesplan senere i november med henblik på udarbejdelse af et 
sparekatalog med udgangspunkt i strategiske besparelser. Sparekataloget vil 
skulle forelægges SDU’s direktion og bestyrelse i april 2016.  
Institutrådet drøftede situationen og var enige om at besparelserne vil få 
betydelige konsekvenser både for arbejdsmiljøet og for motivationen til 
videreførelse af igangværende udviklingsprojekter. 
 
Institutlederen orienterede afslutningsvis om den videre proces, som snarest vil 
blive meddelt samtlige medarbejdere i en skrivelse fra fakultetet. 

 
5. Bedømmelsesudvalg 

Institutrådet var enige om at indstille følgende bedømmelsesudvalg: 
 
Ph.d.-projekt i samarbejde med University College Lillebælt: 
Institutleder Steffen Nordahl Lund, formand, ISK 
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Lektor Tine Lynfort Jensen, ISK 
 
Adjunktur i organisationskommunikation: 
Lektor Sune Vork Steffensen, formand, ISK 
Professor Mie Femø Nielsen, Københavns Universitet 
Professor Simon Brochmann, Roskilde Universitet 
 
Institutlederen vil snarest tage kontakt til de indstillede personer med henblik 
på accept. 
 

6. Evt. 
a) Institutlederen oplyste at ISK i januar 2016 kan fejre 25 års jubilæum. 
b) Institutlederen gjorde opmærksom på at ISK’s svarprocent på den 

igangværende APV er meget lav og opfordrede til at instituttets medarbejdere 
besvarer spørgeskemaet. 

c) Merete Pedersen oplyste, på forespørgsel, at forberedelserne til instituttets 
julefest den 11. december 2015 forløber planmæssigt. 
 

 
 
  Mødet sluttede kl. 9.35 
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