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1. Godkendelse af referat fra 40. møde i institutrådet den 14. december 2017 
Institutrådet ønskede en uddybning af punkt 6 om Til-og fravalgsproces. Referatet vil opfølgende blive 
revideret til institutrådets godkendelse. 
 

2. Meddelelser 
Institutrådet påpegede enkelte slåfejl som vil blive tilrettet. 
 

3. Budget 
Institutlederen fremlagde udkast til driftsbudget 2018 omfattende bl.a. justeringer af udgifter til ph.d.-
drift og forskningscentrenes annua. Institutrådet gennemgik de enkelte posteringer og tog budgetudkastet 
til efterretning. 
 

4. Studierejser 
Der var fremsendt ønsker om studierejser til et samlet beløb på 575.000 kr. Institutlederen 
oplyste at der som udgangspunkt er afsat kr. 450.000 i budgettet. Institutrådet gennemgik 
tilkendegivelserne, og det blev besluttet dels at opjustere budgettallet med 50.000 kr., og dels i 
lighed med tidligere år at medarbejdere der har tilkendegivet ønske om støtte til mere end 2 
studierejser (for adjunkter dog mere end 3), vil skulle prioritere deres ønsker, hvoraf max 1 kan 
være oversøisk. 
 

5. Målopfyldelse ift. målsætninger 2015-2017 
Institutrådet drøftede den omdelte målrapportering over de opnåede resultater på områderne forskning, 
uddannelse, videndeling og arbejdsmiljø i perioden 01.01.2015 – 31.12.2017. Institutrådet diskuterede 
målopfyldelsen og kunne konkludere at alle 20 mål er blevet enten opfyldt eller delvis opfyldt. 
 

6. Til- og fravalgsproces 
Institutlederen orienterede om status på den igangværende til- og fravalgsproces. Instituttet skal finde 
budgetforbedringer i overslagsårene 2018 – 2021. Institutrådet diskuterede måltallene og typer af 
besparelser. Institutrådet udtrykte bekymring for øget arbejdspres og for balancen mellem holdstørrelser 
og de studerendes mulighed for at opnå uddannelsernes kompetencemål ved for omfattende besparelser 
på DVIP-lønbudgettet. 
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7. Stillinger 
Institutlederen havde udarbejdet et udkast til opslag af et lektorat i Organisationskommunikation ved 
campus Slagelse. Udkastet blev justeret på enkelte områder hvorefter stillingen vil blive bragt til opslag 
på dansk og engelsk. 

 
8. Evt.  

Grundet enkelte medlemmers skemalagte undervisning besluttede institutrådet at fremrykke 
mødetidspunktet for fremtidige institutrådsmøder til kl. 8.30. 
 
Mødet sluttede kl. 10.25. 

 

Steffen Nordahl Lund    Gitte Rasmussen 

Formand     Næstformand 


