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G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Fredag, den 9. januar 2009, kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 
og Hanne Møller (HR- og personalechef) 

A-siden: 

 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SA-
XO, suppleant for TAP-repræsentant, Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Er-
kendelse og Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekon-
toret, TR for adm. ansatte AC’er), Anders Granum Aagaard (konsulent, IT-
MEDIA, Dansk Metal, TAP),  

B-siden: 

Afbud fra:  
B-siden:

 

 Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Peter Fibiger Bang (lektor, SAXO), Sussi Anni Olsen (AC-TAP sup-
pleant, Center for sprogteknologi) 
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Fra FSU’s sekretariatet: 
Susanne Kirst (referent) 

Stella Jensen (kontorelev) 

  

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 5. december 2008 (bilag) 

 

3) 
a.  Ansættelse af eksterne lektorer: Overholdes bestemmelserne jf. aftalen? 

Til drøftelse: 

     (bilag) se også https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5382 

 
4) 
a.   Budget 2009 (bilag) 

Orientering fra ledelsen: 

b.   Analyse af studieadministrationen på HUM (bilag) 

c.   KU´s nye ordning om psykologisk rådgivning (2 bilag) 

 

5)  

 a.  Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd       

Fra B-siden: 

 

6)  Eventuelt:

                             

       

 
 
Referat: 
 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra 5. december 2008: 

Referatet blev godkendt. 
 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5382�
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Ad 3) Til drøftelse:

• Ansættelse af eksterne lektorer: Overholdes bestemmelserne jf. af-
talen: Henrik Prebensen henviste til cirkulære om eksterne lektorer 
ved universiteter m.fl. under undervisningsministeriet

  
 

1. Han gjorde 
opmærksom på, at bestemmelserne skal overholdes og henviste til § 
1 stk. 5. ”Lektoren modtager ved ansættelse et ansættelsesbrev samt 
et eksemplar af nærværende aftale”. Henrik Prebensen sagde, at der 
er noget der tyder på, at dette ikke altid er tilfældet. I § 1 stk. 2. står: 
”Ingen kan være ansat i videnskabelig hovedstilling og som ekstern 
lektor ved samme universitet eller højere uddannelsesinstitution” 
Henrik Prebensen spurgte, om en stilling som studieadjunkt er en 
videnskabelig hovedstilling, da stillingsstrukturcirkulæret2

 

 klart de-
ler op i hovedstillinger og særlige stillinger. Han henviste også til § 
4 stk. 2. ”Der ydes som minimum betaling for 100 arbejdstimer pr. 
undervisningsår. Tiltræder lektoren senere end undervisningsårets 
begyndelse nedsættes de 100 timer forholdsmæssigt” og Henrik 
Prebensen sagde, at der er forskellige fortolkninger af dette, således 
at nogen mener, at der skal betales for minimum 100 timer uanset 
ansættelsestidspunktet. Det blev besluttet, at punktet skal drøftes på 
kommende studieleder- og administratormøder. 

• Budget 2009: Kim Brinckmann gennemgik fakultetets overordnede 
indtægts- og udgiftsbudget 2009 og konkluderede bl.a., at det går 
rimeligt godt for fakultetet økonomisk set, og at der er budgetteret 
med et overskud på 7 mio. kr. i 2009. Regnskabet for 2008 er ikke 
afsluttet, men det forventes, at overskuddet bliver på ca. 20 mio. kr. 
primært pga. globaliseringsmidlerne, som ikke er opbrugt. Årsagen 
til dette er bl.a., at fakultetet ikke har kunnet nå at ansætte tilstræk-
kelig VIP. Styrken for HUM er globaliseringsmidlerne, og at der 
produceres mange STÅ. Kim Brinckmann sagde også, at drift- og 
TAP-udgifterne skal holdes i niveau, da det for hele KU er beslut-
tet, at kerneområderne (uddannelse og forskning) skal styrkes. Der 
skal således ske en reduktion af administrationsomkostningerne på 
120 mio. kr. i perioden 2009-2010. Besparelsen skal opnås via ef-
fektivisering. I 2009 skal der spares 60 mio. kr. på administrations-
området, og yderligere 60 mio. kr. skal spares i 2010.  

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

Henrik Prebensen henviste til NAT, hvor afskedigelser af med- 
                                                 
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=5382 
2 KU`s regelsamling: http://www.ku.dk/regel/2/2050.html 
 

http://www.ku.dk/regel/2/2050.html�
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arbejdere bliver en realitet, pga. fakultetets strukturelle underskud,  
og han sagde, at KU kunne have besluttet at bruge af egenkapitalen.  
Bestyrelsen blander sig ikke i det konkrete tilfælde, men stiller der- 
imod krav om, at NAT ender med balance i regnskabet, hvilket vil  
bevirke, at NAT skal afskedige medarbejdere. Som udgangspunkt  
vil der blive tale om omplacering af TAP-medarbejdere, mens det 
for VIP´s vedkommende vil betyde, at dem der bliver berørt af af- 

      skedigelser må søge ansættelse udenfor KU. 
      Kim Brinckmann sagde, at HUM´s budget ser fornuftigt ud, men at  
      der stadig er udfordringer i fremtiden, f.eks. bonusgennemførsel på     
      BA og KA og tiltrækning af flere eksterne midler. Henrik 
      Prebensen efterlyste en udformning af de årlige budgetter,   
      som kunne gøre det muligt at sammenligne to årstal.  
      Kim Brinckmann svarede, at det i budget-materialet er muligt at  
      sammenligne 2009 budgettet med 2008 budgettet på et overordnet  
      niveau. På et detaljeret niveau kan det være vanskeligt med sam- 
      menligninger, da der ofte rykkes rundt på de enkelte poster fra år til  
      år. 
 
• Analyse af studieadministrationen på HUM: Kim Brinckmann 

forklarede, at der er en del udfordringer på det studieadministrative 
område og henviste til følgende projekter: STADS, akkreditering 
og det indre marked. På trods af disse udviklingsprojekter må ni-
veauet for TAP-ansatte ikke øges, da der skal ske en effektivisering 
på området. Analysen af studieadministrationen udføres af Compe-
tencehouse, som har erfaring med en lignende analyse på NAT, 
hvilket betragtes som en væsentlig fordel, da Competencehouse har 
en god og opdateret forståelse for det studieadministrative arbejde 
på KU. Competencehouse indledte arbejdet i december 2008 og 
analysen forventes færdiggjort senest 1. september 2009. Annema-
rie Jensen ville vide, om der var administrative medarbejdere i sty-
regruppen, da mange ledere er nye og måske ikke har kendskab til 
alle administrative funktioner. Kirsten Refsing svarede, at der vil 
blive etableret fokusgrupper og interviews, hvor de administrative 
medarbejdere kan komme til orde, og at hun synes, det ville være 
en god idé, at der også er en repræsentant i styregruppen. 

 
• KU`s nye ordning om psykologisk rådgivning3

                                                 
3 http://arbejdsmiljo.ku.dk/psykisk_arbejdsmiljo/dokument/ 

: Kirsten Refsing 
sagde, at den nye ordning er betydelig bedre end den gamle, da der 
vil være døgnservice, således at alle medarbejdere kan få hjælp og 
råd 24 timer i døgnet. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2009. 
Henrik Prebensen sagde, at der havde været noget utilfredshed fra 
B-siden i HSU, fordi de ikke havde haft mulighed for at få indfly-
delse på valget af leverandør. Hanne Møller sagde, at ordningen 
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som udgangspunkt lyder til at være et godt og meget fleksibelt til-
bud, hvor man kan søge hjælp og råd i forhold der vedrører både 
privat- og arbejdslivet. Karsten Fledelius synes også, at ordningen 
lød til at være god, men gav Henrik Prebensen ret i, at det var ube-
tænksomt at tilbudet ikke var blevet præsenteret i HSU inden be-
slutningen. 

 

• HSU og bestyrelsen: Der var ingen bemærkninger fra disse fora.  

Ad 5) Fra B-siden: 
 

 
• Akademisk Råd: Kirsten Refsing meddelte, at dagsordenen til se-

neste møde den 6. januar havde været kort, og at mødet blandt an-
det blev brugt til at fastsætte temaer til forårets mødeaktivitet. 
Fremtidigt vil dagsordener fra Akademisk Råd medbringes til FSU-
møderne. 

 

• Henrik Prebensen orienterede om debatten vedr. taxameterordnin-
gen samt de argumenter og initiativer, der er for en fremtidig taxa-
meter-forhøjelse.Taxameter-forhøjelsen kunne bruges på uddannel-
seskvaliteten, f.eks. mere undervisning og mindre hold, så de stude-
rende bliver og gennemfører deres studie. Læs mere i Forsker fo-
rum, november 219

Ad 6) Eventuelt: 
 

4

• Anders Granum Aagaard efterlyste en redegørelse for de udfordrin-
ger, som fakultetet har fremtidigt. Punktet sættes på dagsordenen til 
næste FSU-møde. 

. 

• Henrik Prebensen efterlyste synlighed af specialer i det offentlige 
rum, hvortil Birte Miller svarede, at hun for nyligt havde en fore-
spørgsel fra Stadsbiblioteket, som efterlyste et speciale, de ikke 
vidste, hvor de skulle søge efter det. Kirsten Refsing sagde, at dette 
emne ville komme på dagsordenen til næste FSU-møde. 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.50 
/SKI 

                                                 
4 http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-219.pdf 
 

http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-219.pdf�
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