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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: Den 13. april 2007 

Sted: 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Mette Thunø 
(prodekan for forskning), Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne). 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (næstformand for FSU, fælles-TR for VIP), 

Anders Granum Aagaard (repr. Metal), Erik Tang (repr. Bygningsdriften),  

Karl Christian Lammers (VIP-TR, Saxo-instituttet, afd. f. historie), Karsten 
Fledelius (VIP TR), Merete Lynnerup (TR for HK), Kim Hølmer (stedfortræder 
for HK-TR), Sissel Rendrup Johansen (fælles TR for adm. ansatte AC’er).  

Fra sekretariatet:  

Rasmus Okholm-Hansen og Mette Odel Spliid (referent). 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af mødet den 9. marts 2007   

3. Orientering  

a. Fra ledelsesside: 

i. Campus-nyt  

ii. Cirkulæret om formulering af stillingsopslag 

iii. Opholdstilladelse til udenlandske forskere 

iv. Forslag til seminar for fakultetets SU-repræsentanter 

b. Fra medarbejderside 

c. Fra sekretariatet 

i. Kommunikation mellem FSU og lokale SU 

4. Drøftelse af forskningsmålingsmodellen 

5. Status for optagelsesdesign  

6. Godkendelse af udkast til FSU’s rapport om kompetenceudvikling 
2006 

7. Medarbejderudviklingssamtaler 2007 

8. Lønforhandlinger 2007 

9. Eventuelt  

10. Næste møde (1. juni 2007) 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat af mødet den 9. marts 2007   

Referatet blev godkendt.  

 

3. Orientering  

Fra ledelsesside: 

  Campus-nyt: En hensigtsmæssig fordeling af kvadratmeterne er hovedte-
maet for overvejelserne p.t. Ledelsen tilstræber at øge informationsniveau-
et. Der er nedsat en campus-arbejdsgruppe, hvis referater vil blive lagt på 
hjemmesiden. Henrik Friis fra Informationsafdelingen deltager i arbejds-
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gruppens møder og vil sørge for løbende information af medarbejderne. 
Herudover ligger i forvejen en række referater fra campusgruppemøder på 
hjemmesiden, og til juni holdes stormøde om emnet. Fra medarbejderside 
blev der udtrykt ønske om yderligere styrkelse af informationsniveauet og 
løbende inddragelse af FSU, herunder drøftelse af uafklarede punkter. Det 
blev aftalt at drøfte emnet på næste FSU-møde på baggrund af et på for-
hånd udsendt statusnotat.  

  Cirkulæret om formulering af stillingsopslag: Ved udarbejdelse af stil-
lingsopslag skal institutterne være opmærksom på, at kravene og formule-
ringerne i opslaget skal være i overensstemmelse med såvel cirkulæret om 
formulering af stillingsopslag1 som lovbekendtgørelsen om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.2.   

  Opholdstilladelse til udenlandske forskere: Udenlandske forskere/ph.d.-
studerende fra 3.lande må ikke begynde arbejde/studium (og ikke afløn-
nes), før vedkommende har fået opholds- og arbejdstilladelse. Som hoved-
regel skal vedkommende forblive i hjemlandet, indtil tilladelsen er udstedt. 
Udlændingeservice har p.t. en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 må-
neder og udsteder ikke tilladelser med tilbagevirkende kraft. Indgivelse af 
ansøgningen mindst 4 måneder inden arbejdets start med brug af de korrek-
te skemaer vil fremskynde ansøgningsprocessen og forkorte sagsbehand-
lingstiden. 

  Forslag til seminar for fakultetets SU-repræsentanter. Ledelsen foreslog et 
seminar for alle FSU’s medlemmer samt de lokale SU med det formål at 
præcisere regler og retningslinjer for samarbejdsudvalg for derved at øge 
kvaliteten i og effekten af arbejdet. B-siden hilste initiativet velkomment. 
Enighed om, at seminaret så vidt muligt skal afholdes inden sommerferien, 
selv om det kan blive vanskeligt at finde et tidspunkt i dagtimerne, hvor al-
le har mulighed for at deltage. Mandag den 11. juni 2007 blev fastsat. For-
skellige forslag til emner blev nævnt, og medlemmerne blev opfordret til 
inden for den følgende uge at indsende forslag til fakultetsdirektøren.  

 

Fra medarbejderside: 

Ingen indlæg fra B-siden. 

 

                                                 
1 Cirkulære nr. 10095 af 18. december 2006: 
http://iwww.retsinfo.dk/_SHOWF_B571535095/639&C20061009509REGL&0009&000005.       
Ifølge cirkulæret skal opslag af stillinger i staten som udgangspunkt indeholde en opfordring 
til, at alle interesserede uanset personlig baggrund søger stillingen 
2 Lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005:  
http://iwww.retsinfo.dk/_SHOWF_B571535095/639&A20050003129REGL&0001&000013  

http://iwww.retsinfo.dk/_SHOWF_B571535095/639&C20061009509REGL&0009&000005
http://iwww.retsinfo.dk/_SHOWF_B571535095/639&A20050003129REGL&0001&000013
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Fra sekretariatet: 

Kommunikation mellem FSU og lokale samarbejdsudvalg: De lokale SU er 
blevet bedt omløbende at opdatere sine egne medlemslister3 og at maile de 
reviderede lister direkte til Informationsafdelingen (Henrik Friis4), således at 
man på hjemmesiden5 altid vil kunne se de aktuelle medlemmer af samtlige 
samarbejdsudvalg. Kopi bedes mailet til FSU’s sekretær (Mette Odel Spliid6). 
Ikke alle lister er opdaterede, og der findes således ingen brugbar liste over 
samtlige lokale SU-medlemmer. For at information fra FSU’s sekretariat og 
ledelsen kan nå rettidigt ud til alle nuværende SU-medlemmer, har sekretaria-
tet derfor oprettet et nyt grupperum på punkt KU7 med én kontaktperson fra 
hvert SU. Det er vigtigt, at hvert lokalt SU løbende giver besked til administra-
toren af grupperummet8 hvis en anden/andre skal stå som udvalgets kontakt-
person(er) på medlemslisten/grupperummet – og i øvrigt sørger for at holde sin 
egen liste opdateret. I FSU var der enighed om at henstille til de lokale SU, at 
hvert SU udpeger en udvalgssekretær som ansvarlig for blandt andet hurtig 
videredistribuering af post til udvalgets øvrige medlemmer - også i tilfælde af 
ferie eller andet fravær.  

 

4. Drøftelse af forskningsmålingsmodellen 

Hensigten med den forskningskvalitetsmodel, som ledelsen efter drøftelser i 
Forskningsudvalget har sendt i intern høring, er at øge kvaliteten af forsknin-
gen. Akademisk konsulent, ph.d. Lotte Faurbæks rapport ”Humanistisk Forsk-
ningskvalitet” ligger på hjemmesiden9. Fagfællebedømmelse er efter ledelsens 
opfattelse af afgørende vigtighed. De humanistiske fakulteter samarbejder om 
at få udarbejdet en liste over relevante – primært danske - tidsskrifter, der gør 
brug af fagfællebedømmelse. Allerede nu foreligger sådanne lister dog på In-
ternettet, og de lokale forskningsudvalg vil blive bedt om at henlede forskernes 
opmærksomhed på disse. Fra medarbejderside blev der udtrykt behov for at 
afsætte ekstra midler og fastsættelse af timenormer i forbindelse med peer re-
view, som er meget tidskrævende. I den forbindelse blev det bemærket, at 
udenlandske kolleger, der udfører dette arbejde gratis, samtidig får en væsent-
lig højere løn end danske forskere. Ledelsen medgav, at aktiviteten skal ind i 
timeregnskaberne som en særskilt aktivitet. Der bør være et fast normsæt på 
hele fakultetet, og det skal diskuteres, hvordan disse normer afsættes. Spørgs-

                                                 
3 Listerne ligger som Word-dokumenter i det nye grupperum lokale-su@punkt.ku.dk
4 henrik@humanist.ku.dk  
5 http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/samarbejdsudvalget/  
6 mos@hum.ku.dk  
7 lokale-su@punkt.ku.dk. Det ikke opdaterede grupperum su.humaniora@hum.ku.dk vil blive 
nedlagt. 
8 P.t. Mette Odel Spliid, mos@hum.ku.dk  
9 
http://www1.hum.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Humanistisk%20Forskningskvalitet.
pdf  

mailto:lokale-su@punkt.ku.dk
mailto:henrik@humanist.ku.dk
http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/samarbejdsudvalget/
mailto:mos@hum.ku.dk
mailto:lokale-su@punkt.ku.dk
mailto:su.humaniora@hum.ku.dk
mailto:mos@hum.ku.dk
http://www1.hum.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Humanistisk%20Forskningskvalitet.pdf
http://www1.hum.ku.dk/upload/application/pdf/f51d6748/Humanistisk%20Forskningskvalitet.pdf
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målet om registrering af formidlingsaktiviteter vil blive behandlet senere, og 
der vil komme et tilsvarende meriteringssystem. Til det formål er der nedsat et 
formidlingsudvalg.  

 

5. Status for optagelsesdesign  

Fakultetet afventer svar fra UBST på det reviderede oplæg til ændret optagel-
sesdesign, som dekanatet indsendte den 1. marts 2007. 

 

6. Godkendelse af udkast til FSU’s rapport om kompetenceudvikling 2006 

Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Kim Brinckmann, 
Henrik Prebensen, Merete Lynnerup og Mette Odel Spliid med henblik på in-
den fristen den 25. april 2007 at udarbejde FSU’s rapport til HSU om fakulte-
tets kompetenceudviklingsaktiviteter 2006. Ifølge tidsplanen, som blev frem-
lagt på mødet den 1. februar 2007 mellem Personaleudviklingsudvalget og 
repræsentanter for de lokale samarbejdsudvalg, er HSU’s arbejdsperiode for 
sammenfatning af rapporter fra fakulteter den 25. april 2007 til 15. maj 200710.  

  

7. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 2007 

Kim Brinckmann fremhævede vigtigheden af, at der ved MUS indgås en afta-
le. Det er frivilligt for medarbejderne, om de vil tage imod tilbuddet om MUS, 
og en aftale er intet krav, men vil være hensigtsmæssig at tage udgangspunkt i 
ved det følgende års MUS med henblik på at sikre kontinuiteten. En sådan af-
tale er fortrolig og opbevares ikke på personalesagen. Der er intet formkrav til 
aftalen eller dispositionen for samtalen, men PUMA’s værktøjer kan være en 
hjælp, hvis man ønsker det. Eventuelt kan der afholdes gruppeudviklingssam-
taler (GRUS) før MUS. MUS handler ikke om løn, men skal være afsluttet før 
påbegyndelsen af lønforhandlingerne den 22. maj 2007. Enighed om behovet 
for, at lederne, der gennemfører MUS, får vejledning i det omfang, der er be-
hov for det. I det omfang en leder ikke har mandat til på stedet at indgå bin-
dende aftale om f.eks. et dyrt kursus, er det under alle omstændigheder vigtigt 
ved MUS at få fastlagt formålet og tidsforbruget samt at skabe klarhed over, 
om der er tale om et ønske eller en aftale.  

 

8. Lønforhandlinger 2007 

Kim Brinckmann orienterede om, at der på budgettet for i år er afsat en pulje 
på 600.000 kr. til dækning af de lønudgifter, der ikke kan rummes inden for 
puljen på 1,5 mio. kr. Den ekstra pulje er tænkt til at bruge i løbet af året til 
funktionstillæg, merarbejdsbetaling og rekrutteringstillæg, men vil også kunne 

                                                 
10 Se endvidere http://www.ku.dk/puma/komp-strat/rammeaftale.html  

http://www.ku.dk/puma/komp-strat/rammeaftale.html
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anvendes i forbindelse med de centrale lønforhandlinger, hvis der opstår behov 
for det. Den ekstra pulje skal anvendes efter behov og ikke efter en bestemt 
fordelingsnøgle. Viceinstitutledere aflønnes med andre midler. Flere medar-
bejderrepræsentanter fandt beløbet på 1,5 mio. kr. for lavt, men fakultetsdirek-
tøren afviste muligheden for at forhøje beløbet. Ledelsen beklagede, at prin-
cipperne om lønnen ikke tidligere i forløbet havde været drøftet med FSU. De 
centrale lønforhandlinger gennemføres før de individuelle lønforhandlinger. A- 
og B-siden var enige om, at udveksle prioriterede lister forud for lønforhand-
lingerne.   

 

Eventuelt  

Det blev aftalt at nedsætte et underudvalg til forberedelse af SU-konferencen 
den 11. juni 2007, hvor et muligt punkt f.eks. kunne handle om organisations- 
og ledelsesudvikling. Underudvalget består af Kim Brinckmann og fra B-siden 
Sissel Rendrup Johansen, Merete Lynnerup, Karsten Fledelius og Granum Aa-
gaard. 

 

Næste møde 

Fredag den 1. juni 2007 kl. 10-12 i lokale 10.1.30. 

 
/MOS 


