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15. AUGUST 2008 
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 30. maj 2008, kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 
A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirek-
tør), Mette Thunø (prodekan for forskning), Hanne Møller (HR- og personale-
chef) 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og 
Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er), Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, 
afd. f. historie, TR DM, VIP), Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse 
og Formidling, TR HK TAP), Mette Christensen (HR- og personalemedarbej-
der, administrationscentret, suppleant for TAP-repræsentant Annemarie Jen-
sen), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR FFF (3F), TAP)), 
Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, TAP) 

Fra FSU’s sekretariat: 

Susanne Kirst (referent) 
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Afbud fra: 
B-siden: Annemarie Jensen (institutsekretær, institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk, TAP). 

Dagsorden 

Fredag den 30. maj 2008 kl. 10 – 12 i lokale 10.1.30 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 11. april 2008 (bilag) 

3) Til drøftelse: 

a. Mødekalender for efteråret 2008 

b. Udkast til forretningsordenen for FSU (bilag) 

c. Grundprincipper for KU´s personalepolitik 2008-2010 (bilag) 

d. KU´s handleplan (2 bilag) 

4)  Orientering fra ledelsen: 

      a. Brug af Internettet, e-post retningslinjer og Netetikette på KU (4 bilag) 

      b. Q1-2008 (bilag) 

      c. Ny aftale pr. 8. maj 2008 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens 

          virksomheder og institutioner (2 bilag) 

      d. Fokus på arbejdsmiljø (2 bilag) 

      e. Kompetenceafrapportering 2007 (2 bilag) 

      f. Status på Campus og HUM21 

      g. Strategikort (bilag) 

      h. Timenormer (bilag) 

      i. Indre marked for KU´s uddannelser (4 bilag) 

5)  Fra B-siden: 

      a. Kommunikation mellem ledelse og TR/TAP 

      b. Vilkår for lønforhandlinger på TAP-siden 

      c.  HSU-møde den 21. maj 2008 (bilag: dagsorden fra HSU-mødet) 

      d.  Trivsel i en forskningsverden (2 bilag) 

      e.  OK-08 mellem CFU og Finansministeriet (3 bilag) 

      

7) Eventuelt:       
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Referat 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af møde den 11. april 2008 

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse til punkt 4.b, hvor der på linje 
4 er tilføjet ”ophør af” ansættelsesstoppet. 

 

Ad 3) Til drøftelse:

  Mødekalender for efteråret 2008: Det blev besluttet, at der afholdes 
ordinære FSU-møder på følgende fredage: 15. august, 5. september, 
31. oktober og 5. december. Det planlagte FSU-arrangement bliver af-
holdt i forlængelse af det ordinære FSU-møde den 5. september fra kl. 
12 – 16. Evt. tema til dette arrangement kunne være it på KU jf. punkt 
4.b på dagsordenen og/eller trivsel i en forskningsverden jf. punkt 6.d 
på dagsordenen. 

  Udkast til forretningsordenen for FSU: Det blev besluttet, at udkastet 
fremlægges til næste møde den 15. august. I mellemtiden vil de juridi-
ske kommentarer blive drøftet i arbejdsgruppen, således at udkastet er 
færdigt inden den 1. august. 

  Grundprincipper for KU´s personalepolitik 2008-2010: HSU har af-
holdt temadag for aktørerne i KU´s samarbejdsudvalg, da disse udvalg 
spiller en afgørende rolle i det arbejde, der ligger forude. Kirsten Ref-
sing sagde, at grundprincipperne skal tænkes visionært og ledsages af 
den personalepolitiske håndbog. Henrik Prebensen mente, at der er 
usikkerhed mht. forståelsen af grundprincipperne fra medarbejderne, 
da mange opfatter principperne som mål for KU. Det blev derfor be-
sluttet, at Kirsten Refsing og Henrik Prebensen udarbejder et notat1, 
som skal forklare grundprincipperne i kort træk. Der var enighed om, 
at Grundprincipperne for KU´s personalepolitik skal indarbejdes hos 
ledelsen, så de aktivt handler efter dem.  

  KU´s handleplan: Kirsten Refsing sagde, at Destination 2012 og ud-
viklingskontrakten er fundamentet for handleplanen, som skal forsøge 
at omsætte strategiens og udviklingskontraktens forskellige punkter i 
konkrete aktiviteter og milepæle. Hvis vi har kommentarer til handle-
planen kan vi sende dem til Charlotte Lodal i rektoratet senest fredag 

                                                 
1 Note efter mødet: Da der er kommet et centralt initiativ til at starte de lokale drøftelser, vil 
det blive brugt, og HP og KR udarbejder derfor ikke et notat. 
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den 13. juni. Karl Christian Lammers mente, at der bliver brugt mange 
engelske ord i handleplanen, som måske kunne omskrives til dansk. 
Kirsten Refsing vil nævne denne observation ved passende lejlighed. 
Henrik Prebensen mente, at §18 vedrørende studieeffektivitet mangler 
information om, hvad man helt konkret vil gøre, så de studerende og 
underviserne kender rammerne for div. studieforløb. Kirsten Refsing 
meddelte, at der arbejdes på et idékatalog med konkrete initiativer. 
Henrik Prebensen henviste til §7 i handleplanen og sagde, at det er vig-
tigt at sikre publiceringsmulighederne for bøger og tidsskrifter samt at 
de bør underkastet et krav om, at de er frit tilgængelige efter 1 år. Det 
er stressende og uheldigt for forskerne, når forskningspublikationer ik-
ke kan udgives, hvilket påvirker kvaliteten af forskningen. Anders 
Granum Aagaard påpegede, at der ikke er nogen e-learningsstrategi i 
handleplanen, hvilket vil hæmme KU, da det forventes udefra, og ikke 
mindst fra de studerende, at vi har en strategi på dette område. Den nye 
portalplatform er ikke tidssvarende. Der burde arbejdes på løsninger, 
hvor brugeren kan plogge individuelle moduler ind. Det blev aftalt, at 
Kirsten Refsing og Kim Brinckmann rapporterer tilbage til Charlotte 
Lohdal inden fristen.  

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

  Brug af internettet, e-post retningslinjer og Netetikette på KU: Der var 
enighed om, at det er nyttig information, som kan bruges til at justere 
fakultetets regler samt at emnet kunne være relevant for FSU´s tema-
dag den 15. august. Anders Granum Aagaard mente, at det er godt med 
disse papirer, dog sagde han, at der er modstridende oplysninger vedr. 
mails og journalisering og han synes, at retningslinjerne skulle formu-
leres proaktivt i stedet for at virke begrænsende. Til eksempel fortalte 
Anders Granum Aagaard, at det ikke er forbudt at have egen musik på 
sin pc. Henrik Prebensen fortalte, at HSU arbejder på retningslinjerne, 
og at denne proces ikke er færdig. Kim Brinckmann sagde, at vi kan 
tilpasse materialet, så det passer til fakultetets behov. 

  Q1-2008: Kim Brinckmann orienterede om kvartalsrapporten, som ta-
ges op i FSU hvert kvartal og forklarede tallene i div. kolonner. Der 
holdes budgetmøder på institutterne, hvor Kirsten Refsing, Kim 
Brinckmann, Jan Petersen og Ask Fuglsang deltager. Karl Christian 
Lammers spurgte, om det var en bevidst politik at trække ansættelser 
ud, for at generere overskud på budgettet, hvortil Kirsten Refsing sva-
rede, at det ikke forholdt sig sådan. Der er nogle regler, der skal over-
holdes i forbindelse med ansættelser, og p.t. er der så mange ansættel-
ser, hvilket kan give forsinkelser i procedurerne. Der er planer om at 
nedsætte en task force, som skal analysere ansættelsesprocedurerne, så 
de bliver mindre langsommelige. 

  Ny aftale pr. 8. maj 2008 om samarbejde og samarbejdsudvalg i sta-
tens virksomheder og institutioner: Kirsten Refsing sagde, at aftalen 
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var til orientering, og Kim Brinckmann fortalte, at der vil blive justeret 
i udkastet til FSU´s forretningsorden, så den stemmer overens med den 
nye samarbejdsaftale. Henrik Prebensen henviste til §11 og mindede 
om, at nye medlemmer skal have tilbudt et kursus for samarbejdsud-
valgsmedlemmer inden for de første 6 måneder efter udpegningen 
samt at der skal gives besked om udskiftning af TR til Ingrid Skovmo-
se fra HSU og Susanne Kirst i FSU-sekretariatet. Henrik Prebensen 
gjorde opmærksom på, at sammensætningen af samarbejdsnævnet jf. 
§13 i samarbejdsaftalen skal med i FSU´s forretningsorden. 

  Fokus på arbejdsmiljø: Hanne Møller orienterede om, at der er ind-
kaldt til forberedende møde med HUM og NAT samt at HR- og perso-
naleafdelingen har ansat AC-fuldmægtig Peter Wedel Bay, som skal 
indgå i arbejdet med at gennemføre fakultetets APV. David Bonde 
Henriksen deltager også i arbejdsgruppen. 

  Kompetenceafrapportering 2007: Henrik Prebensen gjorde opmærk-
som på, at indrapporteringen ikke var grundig nok, og at der var uklar-
hed om, hvorvidt det er forpligtende at udarbejde udviklingsplaner. 
Dette tages op på næste institutledermøde den 17. juni. Anders Gra-
num Aagaard mente, at det var uacceptabelt at ITMEDIA ikke havde 
afholdt nogen MUS i 2007 og at driftscentret havde holdt relativt få 
MUS i forhold til antal ansatte. 

  Status på Campus og HUM21: Mette Thunø fortalte, at Erik Tang er 
nyt medlem af arbejdsgruppen, som er sammensat af medlemmer fra 
styregruppen, samt at alle strategiværkstederne er afholdt. Mette 
Thunø orienterede også om fakultetets torvedag den 10. juni, hvor det 
overordnede formål er at give institutter og centre mulighed for at præ-
sentere deres rå udkast til et strategikort samt give ansatte og studeren-
de mulighed for at se, diskutere og give input/få input til de enkelte in-
stitutter/centre, ved de opstillede boder. Hvis nogen har kommentarer 
til strategiplanen, er de velkomne til at kontakte projektleder Martin 
Petersen. Mette Thunø sagde også, at det er vigtigt at alle motiverer 
både TAP- og VIP kollegaerne til at møde op og være med til torveda-
gen. Anders Granum Aagaard spurgte, om det er muligt at lukke de 
administrative funktioner den 10. juni, hvortil Mette Thunø svarede, at 
der kan lukkes, hvor det er forsvarligt. Der blev omdelt nyeste udkast 
til strategikort for Det Humanistiske Fakultet på mødet. 

  Timenormer: Ole Krarup var indkaldt til dette orienteringspunkt og 
han forklarede, at notatet var udarbejdet som et forsøg på at skabe lige 
forhold og forenkling vedr. arbejdstidsnormerne for hele fakultetet. 
Henrik Prebensen oplyste, at notatet skal drøftes med baglandet. Hvis 
notatet vedtages træder det i kraft den 1. februar 2009. 

  Indre marked for KU´s uddannelser: Kirsten Refsing orienterede om 
indre marked for KU´s uddannelser, hvortil Søren Fransén udtrykte 
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bekymring i forbindelse med de ændrede regler for eksamen, hvor der 
kunne opstå problemer i forbindelse med lokaler – dette vil bl.a. frem-
gå af vores høringssvar. Henrik Prebensen sagde, at detailbehandlin-
gen tages op i HSU. 

 

Ad 5) Fra B-siden: 

  Kommunikation mellem ledelse og TR/TAP: Merete Lynnerup gav ud-
tryk for, at det i lyset af udviklingen i det generelle samarbejdsklima, 
kunne være befordrende, at Hanne Møller og Kim Brinckmann mødes 
med repræsentanter for den administrative medarbejderside for at drøf-
te mulige initiativer til forbedringer. Kim Brinckmann vil tage initiativ 
til det første møde. 

  Vilkår for lønforhandlinger på TAP-siden: Kim Brinckmann orientere-
de om, at han har etableret et netværk for institutadministratorer. I net-
værket vil lønforhandlingerne bl.a. blive drøftet. Det første møde er af-
holdt, og det fremgik, at ikke alle institutter var færdige med MUS, 
hvilket gerne skulle være helt afsluttet, inden lønforhandlingerne starter 
de respektive steder. 

  HSU-møde den 21. maj 2008: Ingen bemærkninger. 

  Trivsel i en forskningsverden: Det blev kort drøftet, om emnet kunne 
være et tema til FSU-arrangementet den 5. september 2008. 

  OK-08 mellem DFU og Finansministeriet: Til orientering og Henrik 
Prebensen henviste til de 3 tilsendte bilag. 

Ad 7) Evt.: 

  Kim Brinckmann orienterede om, at udbuddet i forbindelse med rengø-
ringen kører planmæssigt. Fristen for afklaring er den 1. oktober, og 
den nye kontrakt skal træde i kraft den 1. januar 2009. Der er 4-5 fir-
maer, som evt. kan løfte opgaven. 

 

Mødet sluttede kl. 12  

Næste møde: fredag, den 15. august 2008, kl. 10 – 14 i lokale 10.1.30 

/SKI 

 


