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M Ø D E R E F E R A T  1. OKTOBER 2019 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE  

Møde afholdt Fredag d. 27. september 2019, kl. 13.00-16.00  

Sted Fakultetssekretariatet, lokale A 126 

Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C 

 

 

Referent Signe Rubenhagen  

Til stede 

Formand: Dekan John Renner Hansen. 

VIP-repræsentanter: Ole John Nielsen, Karsten Raulund-Rasmussen, Jens Friis 

Lund, Søren Eilers, Christian Kapel og Martin Willemöes 

Studenterrepræsentanter: Anders N. Mortensen og Sara Elisabeth Dahl Andersen 

Afbud: Mads Kern  

TAP-observatører: Lene Mariager, Maria Teresa Jacobsen og Nynne Christensen 

Øvrige deltagere:  

 Henrik Zobbe 

  Grete Bertelsen 

  Tine Krøyer Brandt-Nielsen og Claus Aagaard Thomsen (pkt. 5) 

  Ea Feldfos (pkt. 7) 

  Kim Fredtoft Søchting (pkt. 8) 

  Signe Rubenhagen (ref.) 

 

Ad 1.  Godkendelse af dagsordenen 

Følgende dagsorden blev godkendt.  

 

Kl. 09.00      1.    Godkendelse af dagsordenen 

Kl. 09.05      2.    Korte meddelelser og orienteringer  

 Herunder kødskandalen på AU 

Kl. 09.15      3.    Budgetopfølgning Q2 (Orientering) 



 

 

SIDE 2 AF 6 
Kl. 09.35      4.    Budget 20120 (Drøftelse) 

Kl. 09.55      5.    Fakultets handleplan 2020 (Drøftelse) 

Kl. 10.15      6.    KU prisopgaver (Godkendelse)  

Kl. 10.25             Pause     

Kl. 10.35      7.    Handleplaner for undervisnings- og studiemiljø til   

                            Uddannelsesservice (Drøftelse) 

Kl. 10.55      8.    Nye specialeregler (Orientering) 

Kl. 11.15      9.    Tenure og tenure-track begreberne i lyset af afskedigelser  

                            på Kemisk Institut (Drøftelse)  

Kl. 11.40    10.    Udpegning af suppleanter til Praksisudvalget ved   

                            Københavns Universitet (Beslutning) 

Kl. 11.45    11.    Nyt medlem i Akademisk Råd (Beslutning) 

Kl. 11.50    12.    Udpegning af medlemmer til Generalmajor J.F. Classens     

                            legat (Beslutning) 

Kl. 11.55    13.    Mødeplan og årshjul (Godkendelse) 

Kl. 12.00    14.    Eventuelt 

 

Ad 2. Korte meddelelser og orienteringer 

Akademisk Råd noterede sig følgende meddelelser og orienteringer: 

 Den verserende sag vedr. oksekødsrapporten fra Århus Universitet blev vendt. 

Herunder, hvilke sikkerhedsmekanismer der eksisterer på SCIENCE for at 

imødegå en lignende sag på KU. 

John Renner Hansen oplyste, at håndbogen til kvalitetssikring af 

forskningsbaseret rådgivning, som skal være implementeret på alle institutter 

senest 1. oktober 2019, skal være med til at skabe transparente procedurer. 

 Håndbogen kan ses her: 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/myndighedssamarbejde/kvalitets

sikring/Documents/Håndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsba

seret%20rådgivning.pdf#search=h%C3%A5ndbog%20til%20kvalitetssikring%

20af%20forskningsbaseret%20r%C3%A5dgivning 

 

 John Renner Hansen orienterede om DeiC, herunder om forslag til HPC- 

landskabet i Danmark 2021. John Renner Hansens oplæg er vedlagt. 

 

Ad 3. Budgetopfølgning Q2 (Orientering) 
Henrik Zobbe indledte punktet og fortalte kort om budgettet: 

 Q2-notat er udsendt med oversigt over budgetopfølgningen efter 2. kvartal af 

2019.  

 SCIENCE forventer et overskud på 9,9 mio. kr. ved Q2 2019. Det er en 

forbedring 9,5 mio. kr. i forhold til primobudgettet. Indtægterne forventes at 

falde 22,8 mio. kr. fra 2.955,1 mio. kr. ved primobudgettet til 2.932,2 mio. kr. 

ved Q2.  

 Udgifterne forventes at falde 32,4 mio. kr. fra 2.954,7 mio. kr. ved 

primobudgettet til 2.922,3 mio. kr. ved Q2. Ændringen skyldes bl.a. 

etableringen af Globe Institute. Når Globe Institute er på plads får Akademisk 

Råd en redegørelse over de økonomiske konsekvenser for SCIENCE. 

 Der kan forekomme forskydninger på de enkelte institutter. Det, der kan 

forskyde sig, er indtægterne på overhead og STÅ’er. I forhold til overhead kan 

det imødegås ved, at det videnskabelige personale bruger de midler, de får ind 

via eksterne finansieringer til tiden, og projekterne igangsættes som planlagt. I 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/myndighedssamarbejde/kvalitetssikring/Documents/Håndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20rådgivning.pdf#search=h%C3%A5ndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20r%C3%A5dgivning
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/myndighedssamarbejde/kvalitetssikring/Documents/Håndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20rådgivning.pdf#search=h%C3%A5ndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20r%C3%A5dgivning
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/myndighedssamarbejde/kvalitetssikring/Documents/Håndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20rådgivning.pdf#search=h%C3%A5ndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20r%C3%A5dgivning
https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/forskning/myndighedssamarbejde/kvalitetssikring/Documents/Håndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20rådgivning.pdf#search=h%C3%A5ndbog%20til%20kvalitetssikring%20af%20forskningsbaseret%20r%C3%A5dgivning


 

 

SIDE 3 AF 6 
forhold til STÅ’er forudsiges det ved prognoser, der er baseret på bl.a. forrige 

års optag, og som giver et godt indblik. 

 Pt kører der Q3 møder med institutterne. 

 

Ad 4. Budget 2020 (Drøftelse) 

 Budget 2020 er et overgangsår. Grundlaget for fastlæggelse af budgettet for 

2020 bliver således SCIENCE’s eksisterende budgetmodel, herunder de 

udmeldte rammer. Herudover kan institutterne efter aftale trække på 

egenkapitalen til dækning af visse omkostninger, da de endelige kriterier for 

implementeringen af den nye budgetmodel endnu ikke er fastlagt. 

 Pt. kører der en proces om den nye budgetmodel på SCIENCE. Direktionen har 

talt med rektoratet om forslag til implementering af ny budgetmodel. Rektoratet 

er positive i forhold til kriterierne for dette, men der kan stadigt ikke meldes 

noget ud, da en endelig beslutning udestår. 

 En grundforudsætning for den nye model er, at der tages udgangspunkt i 

udgifter, og at det ikke må gå ud over kvaliteten. 

 Status for tilpasning af SCIENCEs budgetmodel er, at der på 

uddannelsesområdet arbejdes på en model baseret på omkostninger, kvalitet og 

produktion. På øvrige områder forventes der ikke forslag til større ændringer, 

herunder basis-  og ph.d.-midler. 

 Pga. den nye regering er forslag til Finanslov af teknisk karakter. Et reelt forslag 

med politiske prioriteringer udmeldes ultimo september. Der vil blive orienteret 

om dette på næste møde i Akademisk Råd. 

 

Ad 5 Fakultetets handleplan 2020 (Drøftelse)) 

Tine Krøyer Brandt-Nielsen og Claus Aagaard Thomsen deltog under punktet. 

 John Renner Hansen indledte punktet vedrørende SCIENCE handleplan 2020 

med henblik på en drøftelse af eventuelle væsentlige input til handleplanen fra 

Akademisk Råd. 

 John Renner Hansen orienterede om, at det langsigtede mål, der blev godkendt 

af rektor i juni 2019, ikke er ændret. Dog er der efter aftale med KU’s direktion 

indarbejdet et nyt mål om bæredygtighed i fakultetets målplan for 2020-2023. 

 SCIENCE handleplan for 2020 er blevet drøftet i SCIENCE 

fakultetssamarbejdsudvalg den 6. september og SCIENCE Ledelsesteam den 

17. september. 

 Akademisk Råds medlemmer fremkom med forskellige forslag til nye 

indsatsområder og forbedringsforslag til de eksisterende. Direktionen samler op 

på disse indspil og fra andre organer, og udfærdiger en endelig version af 

fakultetets handleplan for 2020, som forelægges KU’s direktion d. 28. oktober 

2019. 

 

Ad 6.  KU prisopgaver (Godkendelse) 

 Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert 

fakultet. 

 I henhold til Københavns Universitets regler om prisopgaver har fakultetets 

Akademisk Råd følgende opgave vedr. prisopgaverne: 

 ”… Det akademiske råd afgør, hvilke opgaver der skal udskrives…” (jf. § 2, 

stk. 1) 



 

 

SIDE 4 AF 6  Alle institutter på SCIENCE er blevet spurgt om forslag til prisopgaver, og der 

er indkommet forslag fra NEXS, PLEN og SNM. 

 Alle tre forslag blev godkendt.  

 Dog implementeres Maria Teresa Jacobsen forslag til formulering i opgaven fra 

SNM. Så i stedet for, at der står museet ”ligger i Botanisk Have”, skal der stå 

”ved Botanisk Have”. 

 

Ad 7 Handleplaner for undervisnings- og studiemiljø til Uddannelsesservice 

(Drøftelse) 

Ea Feldfos deltog under punktet. 

 Det er indstillet, at  SCIENCE Undervisningsudvalg, studieledere, studienævn, 

Dialogforum og Akademisk Råd orienterer sig i udkast til handleplanerne og 

drøfter indsatser og aktiviteter, der kan understøtte forbedringer i studiemiljøet. 

 I juni 2019 pegede styregruppen for studiemiljø på fem indsatsområder for 

SCIENCE’s handleplaner: 

1. Indeklima i undervisningslokaler 

2. Indretning af undervisningslokaler 

3. Fysiske rammer, herunder udbud af kantiner på campus 

4. Kommunikation til studerende med funktionsnedsættelse 

5. Trivsel, herunder mindsket stress og ensomhed 

 

 I forhold til de første fire punkter, er der allerede igangsat en række projekter og 

indsatser, så de bliver håndteret. De indsatser, der er igangsat, virker. Så det 

virker, når der sættes ind på bestemte områder.  

 Tilbage står punkt fem. Et område som KU centralt også vil arbejde med - 

blandt andet ved at nedsætte en tænketank om stress.  

 AR gjorde opmærksom på, at det ikke er ensbetydende med, at der ikke er 

problemer også på andre områder, selvom de ikke står anført i handleplanerne, 

eller viser sig i resultaterne. Det betyder måske mere, at der er andre områder, 

hvor det står værre til som f.eks. stress.   

 AR spurgte også ind til, hvordan spørgeskemaerne er udformet, da det kan 

betyde noget for, hvordan man svarer. 

 Fra de studerende var der ros til bl.a. studiestart og KU-net. Dog var der et 

ønske om, at det skal fremgå mere tydeligt, at man kan afmelde sig et kursus. 

 Endvidere blev lokalefordelingen kort vendt. Punktet tages dog separat op på 

næstkommende AR-møde. 

 Som orientering er vedlagt et nyhedsbrev + link vedrørende 

studiemiljøundersøgelsen. 

 

Ad. 8 Nye specialeregler (Orientering) 

Kim Fredtoft Søchting deltog under punktet. 

 Grete Bertelsen indledte punktet. 

 Akademisk Råd havde på forhånd stillet sig kritisk over for de nye 

specialeregler, da de mente, at AR skal og bør kunne udtale sig om de nye 

specialeregler og, at de ikke blot skal orienteres.  



 

 

SIDE 5 AF 6  Kim Fredtoft Søchting og Grete Bertelsen kunne fortælle, at det er en 

beslutning, der er ændret efter aftale med de studerende efter en række 

henvendelser fra de studerende om problemer med de gældende specialeregler. 

Samt at rektor derfor har besluttet i samråd med en række 

studenterrepræsentanter at ændre reglerne, så de blev mere klare. 

 Endvidere blev det slået fast, at den hidtidige praksis, som SCIENCE har 

praktiseret, ikke har været i overensstemmelse med de gældende 

bekendtgørelser. Derfor var det nødvendigt at ændre på reglerne uanset hvad. 

SCIENCE har på den baggrund gjort det så lempeligt som muligt for de 

studerende.  

 Efter denne redegørelse fandt Akademisk Råd, at outcome ikke kunne være 

blevet bedre end det nuværende, og at der var blevet gjort, hvad man kunne fra 

SCIENCE side.  

 Dog fandt Akademisk Råd, at VIP-siden ikke har været tydeligt repræsenteret i 

processen med at revidere specialereglerne på KU, hvilket de derfor vil sørge 

for bliver taget op som et punkt på et Senatsmøde.  

 Til orientering er KU’s svar vedrørende specialeregler sendt med ud. 

 Ole John Nielsen samt flere andre af Akademisk Råd bemærker, at de nye 

specialeregler kan gøre, at de studerende venter en blok med at tilmelde sig 

specialet, og derved vil de nye regler have den modsatte effekt.  

 Endvidere mener Ole John Nielsen samt flere andre af Akademisk Råd, at det 

forkortede speciale er en uacceptabel forringelse af universitetsuddannelsen. 

 

Ad 9 Tenure og tenure-track begreberne set i lyset af afskedigelser på Kemisk 

Institut (Drøftelse) 

Fritz Henglein og Mikael Bols deltog under punktet. 

 I første omgang blev Stipp-sagen på Kemisk Institut gennemgået. Mikael Bols 

svarede på enkelte afklarende spørgsmål. Akademisk Råd tog redegørelsen til 

efterretning. 

 Herefter indledte Fritz Henglein en drøftelse om begrebet tenure og tenure-

track, og hvad begrebet betyder i eks. Danmark og USA. Der er således 

forskellige opfattelser af begrebet i de to lande. I Danmark er en tenure-

ansættelse ikke lige så attraktiv som i eks. USA. Derfor kan der opstå 

signalforvirring.  

 Akademisk Råd vil tage begrebet op i bl.a. senatet for at få en afklaring af, 

hvordan man vil bruge begrebet fremadrettet. 

 

Ad 10 Udpegning af suppleanter til Praksisudvalget ved Københavns 

Universitet (Beslutning) 

 Barbara Ann Halkier samt Gertrud Jørgensen er blevet udpeget som 

medlemmer til Praksisudvalget.  

 Der mangler stadigt at blive udpeget to suppleanter. 

 Akademisk Råd valgte at bede SLT om at finde suppleanter til Praksisudvalget.  

  



 

 

SIDE 6 AF 6 Ad 11 Nyt medlem i Akademisk Råd (Beslutning) 

 Kristian Bjergbakke er trådt ud af Akademisk Råd. 

 Nynne Christensen træder ind i stedet.  

 Philipp Lorenzen er blevet rektorudpeget som 1. suppleant til Akademisk Råd. 

Camilla Volden Van er 2. suppleant. 

 Lene Mariager indtræder i Forretningsudvalget og Maria Teresa Jacobsen 

indtræder i Senatet. 

 

Ad 12 Udpegning af medlemmer til Generalmajor J.F. Classens legat 

(Beslutning) 

 Akademisk Råd har valgt følgende som medlemmer til Genralmajor J.F. 

Classens legat: 

o Lektor Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, Plante- og Jordvidenskab, PLEN 

o Lektor Carsten Tilbæk Petersen, Miljøkemi, PLEN 

 Bestyrelsesperioden for de nye medlemmer er fra d.d. til 15.juni 2022. 

 

Ad 13 Mødeplan og årshjul 

 Udkast til mødeplan og årshjul for Akademisk Råd blev godkendt. 

Medlemmerne indkaldes til møderne via Outlook.  

 

Ad 14 Evt. 

 Intet. 


	Til stede

