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Møde den: 20. september 2016 kl. 8.30 – 10.00 

Institut for Økonomi 

2632-L261  

 

Deltagere: Annia Hoffmeyer, Bibiana Paluszewska, Carsten Sørensen, Christel 

Brajkovic Mortensen, Finn Schøler, Lene Bavnbek Enevoldsen, Mogens Dilling-

Hansen, Niels Jørgen Relsted, Philip Finn Rising Nielsen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på seneste referat  

Der opfordres til, at der sendes link ud til referat fra sidste møde. 

 

3. Orientering om Budget 

Carsten orienterede om, at han og Lene har været til budgetmøde med BSS 

Økonomi. Det ser fint ud. Især STÅ-opgørelsen har ændret sig positivt. Denne 

opgørelse ser desuden positiv ud for alle institutter på BSS. Opgørelse af ba-

sisforskning giver også midler til instituttet og er fordelt ud fra undervisning, 

forskning og bibliometri point. Derfor er eksterne midler meget vigtigt for in-

stituttet.  

 

Niels spurgte herefter til, om der er stor usikkerhed i opgørelsen af STÅ, da 

opgørelsen har set forskellig ud i løbet af perioden. Carsten svarede, at det er 

hans overbevisning, at opgørelsen er låst fast nu, og at der ikke kommer signi-

fikante ændringer. 

 

Mogens gav udtryk for, at han naturligvis er glad for, at STÅ-opgørelsen har 

bevæget sig i en positiv retning, men at det dog er bekymrende, at der er store 

udsving. Det er Carsten enig i og den noget forbedrede økonomi vil ikke med-

føre ekstraordinært forbrug. Til gengæld giver den mulighed for at indkøbe 

nye møbler til fx den nye reception og lounge ved hovedindgangen (bygning 

A).  

 

Carsten påpegede endnu en gang, at eksterne midler er meget vigtige for in-

stituttet, og det er nødvendigt, at der bruges kræfter på at hjemsøge disse. In-
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stituttets evne til dette belønnes gennem incitamentsystemet i økonomimo-

dellen. 

 

Carsten orienterede endvidere, at han er påbegyndt et analysearbejde om-

kring soc.-uddannelsen. Dette udspringer af en helt konkret problemstilling, 

da der på denne studieretning er et frafald på 50%  på 1. år. 

 

4. Organisering på Institut for Økonomi & flytterokade 

Lene orienterede om den kommende TAP-organisering på instituttet. TAP-

gruppen organiseres i 4 administrative områder: sektion, institut, undervis-

ning og ph.d. Der vil komme et jobopslag på en ny TAP-medarbejder, som 

skal have erfaring med uddannelsesadministration og sprogkorrektur. HR-

opgaverne på instituttet overgår til Christel. Herudover fortalte Lene, at i for-

bindelse med flytningen er det udgangspunktet, at TAP skal sidde sammen 

med deres sektion. 

 

Herefter orienterede Carsten kort om, hvor det øvrige institut skal placeres 

fremover. Der bliver reception og et lounge-område i A-bygningen, som skal 

være delt med MGMT, og Lene understregede, at det er vigtigt at få dette om-

råde til at fremstå indbydende.. Lene fortalte desuden, at hun selv flytter med 

instituttets studieadministrative medarbejdere (linjeadministratorer). Der 

etableres postrum i A-bygningen. Center for Registerforskning flytter fra K til 

R, og CUL flytter væk fra Fuglesangs Allé og til universitetsparken i MGMTs 

gamle lokaler. K-bygningen kommer til at huse sektionerne Econometrics og 

Finance. Logistik flytter til 1. sal i bygning B, og TRYG skal have kontorer i de-

le af underetagen i C.  

 

Christel spurgte herefter til, hvilke tanker, der er omkring placering af 

ph.d.erne. Carsten svarede, at det er hans indtryk, at ph.d.erne gerne vil sidde 

sammen med sektionerne i det omfang, det er muligt. 

 

Niels opfordrede til, at instituttet er opmærksomt på, at der i forbindelse med 

istandsættelsen tages hensyn til malerarbejde og evt. gener heraf. Han henvi-

ste til, at der ved sidste flytning var problemer med indeklimaet i forbindelse 

med istandsættelsen.  

 

5. APV – status  

  

Niels sagde, at han har analyseret på den særkørsel, som LSU har bedt om for 

danske/udenlandske medarbejdere. Der er lidt flere af de danske medarbej-

dere, som har besvaret APVen, men der ser ikke umiddelbart ud til, at der kan 

siges noget entydigt om, at den ene gruppe er mere positive end den anden.  
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Mogens supplerede med, at en lav svarprocent kan betyde, at man ikke føler 

sig som en del af instituttet. Mogens gav udtryk for, at instituttet kan etablere 

nogle mere faste krav til fastansatte udlændinge, fx at de skal kunne tale 

dansk efter et givent antal år på instituttet. Det var dog Carstens opfattelse, at 

det ikke har betydning for tilfredsheden, om medarbejderne taler dansk eller 

ej. 

  

Det blev drøftet, om der skal laves en mindre undersøgelse på instituttet 

fremadrettet, en slags temperaturmåling. Lene supplerede med, at det tidlige-

re har vist sig at være svært at lave en sådan undersøgelse selv, da det er svært 

at skabe enighed om, hvad det er, som skal undersøges og på hvilken måde.  

Carsten sagde herefter, at han tror, at sektionerne og medarbejderens tætte 

tilknytning hertil vil hjælpe på fællesskabet.  

 

 

6. Høring: Flere kvinder i forskning 2016-2020: Instituthandleplan 

og fastsættelse af måltal 
 
Der var i forbindelse med dagsorden udsendt et udkast til høringssvar, som 
LSU tilsluttede sig, dog med en bemærkning om, at det ikke kun er for kvin-
der, at der ønskes fokus lige vilkår. Instituttet ønsker, at der ikke foregår dis-
krimination på nogen områder.  
 

Carsten orienterede om, at han på instituttet ser to områder, hvor det er vig-

tigt at have fokus. Flere kvinder i professorater fremadrettet, men der bør ik-

ke ske en forfordeling pga køn. Alle ansættelser bedømmes ud fra samme kri-

terier, og her indgår køn ikke.  

 

Herudover er det vigtigt, at der er kvinder repræsenteret i bedømmelsesud-

valg, hvis der er kvindelige ansøgere og naturligvis omvendt, hvis den situati-

on opstår. 

  

7. Orientering om revideret professoratspolitik 
Carsten orienterede om, at professoratspolitikken er blevet revideret, og en af 
de primære ændringer er, at brugen af midlertidige professorater skal be-
grænses. Ligeledes skal brugen af MSO-professorater fortsat kun bruges i me-
get begrænset omfang. LSU havde ikke nogen kommentar. 

 

8. Eventuelt 
Carsten orienterede herefter om, at han overvejer ændringer i forhold til 
normsystemet. Han ser gerne, at der deltager en fra LSU i dette arbejde. Mo-
gens deltager i dette arbejde sammen med en repræsentant fra Institutforum. 

 

9. Næste møde 

Det blev aftalt, at der skal afholdes et LSU møde mere i 2016.  

 


