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Møde i Institutforum (IF) torsdag d. 12. december 2013 kl. 13.00-

14.30 

 

Til stede: Michael Evan Goodsite (MEG), Simon S. Torp (SST), Poul Erik Borg 

(PEB), Klaus Kolle (KK), Charlotte Bergdal (CB), Mariann Hansen (MH), Mor-

ten Opprud Jakobsen (MOJ) 

 

Fraværende: Jan Laursen, Poul Erik Nielsen, Christina Kuhr (p.v.a. Camilla 

Brevik Rahbek), Catarina Kastrup, Hans Henrik Hansen, Mette Fuglsang, Randi 

Faaborg-Hansen, Michael Mehli Mikkelsen, Marnus du Toit, Simon Ganderup, 

Mikkel Nørgaard, Kasper Klit Andersen, Anne Gammelgaard Jensen (barsel), 

Elsebeth Sorensen (orlov) 

REFERAT 

1. Orienteringspunkt siden sidst vedr. den økonomiske situation 2014-

2017 

a) Opdatering angående processen (v/Mike) 

 

Møde med VIP’s TR i dag og MEG har fået feedback fra medarbejdernes 

møder. HSU skal også have møde. Mht. den offentlige diskussion om ud-

skydelse af denne proces, har Svend meddelt FSU at Svend ikke vil ud-

skyde processen. 

 

b) Opdatering af instituttets status vedr. normkataloget jf. møde tidligere 

på dagen (v/Mike og Poul Erik Borg) 

 

PEB: Der er lavet nyt udkast, hvis vi skal hjælpe til vil det ikke være at en 

løsning at ændre på normerne. I stedet kan der laves om på vejledning 

(gruppevejledning) og med andre besparende tiltag. Der skal være en 

sammenhæng mellem det man laver og det vi får ud af det. Derfor kan 

være det er fint at omstrukturere. 

 

MEG: Censuromkostninger skal reduceres og også omkostning til vejled-

ning. Vedr. intern handel må det ikke medføre omkostninger for AUHE. 

Nogle aftaler er pt. efter reglerne, mens andre ikke følger dem og det skal 

undersøges om dette kan korrigeres. Hvis beløb overstiger 100.000 kr., 

kan vi risikere at skulle betale gebyr til Rigsrevisionen. Denne sag under-

søges. 

 

MEG: Normkataloget er egentlig ikke længere en ledelsesret, men det er 

dog en aftale MEG er indstillet på at inddrage TR i og hvis de får deres 

medlemmers mandat, kan vi få deres underskrifter i normkataloget. 
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c) Bud på hvordan vi opnår resultatet - givet at bestyrelsen godkender 

budgettet som fremlagt til dem d. 18. december 2013 (v/Mike) 

 

MEG gennemgik de påkrævede resultatkrav, og der var en generel drøf-

telse af hvordan vi bedst kan realisere vedvarende indtægter og/eller ved-

varende besparelser. 

 

SST: Det er dyrere at spare DVIP og lade fastansatte dække den undervis-

ning. Basisforskningsmidler er 4 år forsinket, så vil først kunne ses sene-

re. Der kan måske indhentes indtægter ved en eventuel STÅ-merindtægt, 

men dette er dog tvivlsomt.  

 

MOJ: De studerende må ikke opleve at der er skåret på budgettet, så der-

for skal der sørges for at kvaliteten stadig bevares på uddannelserne. 

 

SST: Det er vigtigt at ansætte VIP’er som underviser og hvis der forskes 

skal der søges eksterne midler til at kunne dække det. SST synes vi bliver 

nødt til at planlægge ud fra 2 scenarier dvs. også tænke på at vi måske kan 

få ekstra STÅ-indtægt.  

 

KK mener det nok er bedst at sikre læringen ved at skrue ned for omkost-

ningerne ved eksamen i stedet for at skære på selve undervisningen. 

 

PEB synes at valgfag kun skal køres på et sprog, så vidt det er muligt, for 

at sørge for så meget samlæsning som muligt. MH fortæller hun netop 

tidligere har kørt et kursus, som har været udbudt på en anden uddannel-

se. 

 

 

2. Drøftelse om instituttets overordnede strategi jf. den ansøgning der 

skal sendes til universitetsledelsen inden jul 

 Der ansøges d. 20. december 2013 om et betragteligt beløb over en fler-

årig periode for at sikre forskningstyngde og højde i de forskningsbase-

rede uddannelser ved AU Herning.  

 

MEG har orienteret om, at der kun vil søges indenfor cand.merc.- og 

cand.polyt.-områderne. Jfr. Drøftelse i pkt. 2.a. 
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a) Drøftelse af instituttets strategiske fremtid som et universitetsinstitut og 

vores rolle i og omkring samfundet ved BSS og det øvrige AU. 

Der kan ikke forskningsdækkes på alle 3 områder indenfor det beløb der 

bliver afsat. Derfor skal der strategisk satses på evt. 2 bestemte områ-

der. 

 

MH spørger IF om ICM kan forskningsdækkes af BCOM som har en over-

kapacitet af forskere? MEG vil gerne have IF’s opbakning til at sætte dette 

i ansøgningen (fra efterår 2015) og dermed kun skal koncentrere sig om at 

forskningsdække cand.polyt. og cand.merc.  

 

Der var tilslutning for at MEG vil tage ideen videre til dekanatet om at 

ICM skal overføres eller oprettes i joint venture med BCOM. IF vil drøfte 

ideen igen, når der forefindes mere udførligt materiale til at analysere. IF 

kunne godt se ideen i, at ICM hører fagligt hjemme under BCOM som så 

skulle forskningsdække uddannelsen. MEG mener at det er bedst at ICM 

dækkes i et strategisk samarbejde med BCOM fra efterår 2015. Samar-

bejdsmodellen er dog endnu ikke fundet eller besluttet.  

 

IF synes det er en god idé at SST og MEG sætter sig sammen og regner på 

budgettet. 

-Efterfølgende: Det har ikke været muligt at sætte sammen og regne på 

budgettet - dekanatet har lavet budgettet til ansøgningen, som skal indle-

veret d. 20. december 2013). 

 

 

b) Tilbagemeldinger fra det første møde i det Eksterne Råd (v/Simon - Mi-

ke supplerer) 

 

Det Eksterne Råd kom med mange positive tilkendegivelser - referatet vil 

blive sendt rundt til IF medlemmer når den foreligger. De var meget po-

sitivt overfor den nye cand. polyt. studiestruktur. 

 

3. Evt. – Behov/ønsker om flere møder under denne proces? Hvornår? 

 

Der er indkaldt til næste møde d. 29. januar 2014. Det giver muligheden 

for at opdatere vedr. det ekstraordinære LSU-møde d. 13.-17. januar 

2014, men desværre ikke det ekstraordinære møde d. 3.-6. februar 2014. 

MEG vil dog også indkalde til ekstraordinære Campus Herning Forum 

møder. 

 


