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30. JANUAR 2007 
G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: 8. december 2006 

Sted: 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Thorkil Dams-
gaard Olsen (prodekan) og 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),  

Karsten Fledelius (VIP TR) (til første halvdel af mødet) , Merete Lynnerup 
(TR for HK), Kim Hølmer (stedfortræder for HK-TR), Sissel Rendrup Johan-
sen (fælles TR for adm. ansatte AC’er).  

Afbud fra: 
A-siden: Mette Thunø (prodekan for forskning) 

B-siden: Karl Christian Lammers (VIP-TR, Saxo-instituttet, afd. f. historie), 
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Fra fakultetssekretariatet deltog foruden referenten økonomichef Jan Pedersen 
(mhp. dagsordenspunkt 5) og Rasmus Okholm Hansen (mhp. dagsordens 
punkt 9). 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af mødet 17.11.06 (+ bilag) 

3. Informationer fra ledelsen 

  Optag 2007  

  Status for ansættelser 

  Fusion 

4. Studienævnsreformen  

5. Budget  

6. Udviklingskontrakt  

7. Strategiplan 

8. Seniorfridage – opfølgning fra sidst 

9. Psykosocialt Arbejdsmiljø 

10. Private E-mails  

11. Eksamensadfærd  

12. Eventuelt  

13. Næste møde 

 

 

Godkendelse af referat af mødet 17.11.06 

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse. 

 

Informationer fra ledelsen 
Optag 2007: Dekanen orienterede om, at de nye optagelsesprincipper1 på Hu-
maniora fra 2007 var sendt til ministeriets kommentering2.  

 
                                                 
1 Kan ses på http://intranet.hum.ku.dk/nyhedsbrev/2006/uge48/ og 
http://humanist.hum.ku.dk/kort_nyt/2006/nyt_optagelsesdesign/  
2 http://intranet.hum.ku.dk/nyhedsbrev/2006/uge50/  

http://intranet.hum.ku.dk/nyhedsbrev/2006/uge48/
http://humanist.hum.ku.dk/kort_nyt/2006/nyt_optagelsesdesign/
http://intranet.hum.ku.dk/nyhedsbrev/2006/uge50/
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Status for ansættelser: Ansættelse af institutleder på Saxo-instituttet forventes 
snart på plads3. Ansøgningsfrist til studiechefstillingen er 8. januar 2007. 

Fusion: Der afholdes en fusions Take-off  for alle VIP’er 17. januar 20074 - 
dekanen opfordrede til at deltage.  

Ny fakultetsdirektør: Dekanen bød velkommen til Kim Brinckmann, som her-
efter præsenterede sig selv. Kim er cand.scient.pol., skrev speciale om videre-
gående uddannelser og har arbejdet i Undervisningsministeriet, Evalueringsin-
stituttet, Forskningsministeriet og senest som administrationschef i Viden-
skabsministeriet.   

 

Studienævnsreformen  
På baggrund af arbejdsgruppens notat (november 2006) drøftede FSU den nye 
ny studienævnsstruktur.  Dekanen oplyste, at det ligger fast, at der bliver tale 
om en enstrenget budgetfordeling med dekanatet som kontrolinstans. Studie-
nævnsformænd og studieledere kan lade det være op til fagene at gøre, hvad de 
synes er bedst. Dette spørgsmål lades åbent i starten, til vi ser, hvordan det 
fungerer. Dekanatet er sammen med institutlederne i gang med at kortlægge 
behovet for administrative stillinger med henblik på drøftelse på ledelsesinter-
natet i januar. Dekanen var enig i synspunktet om, at ordningen ikke behøver 
at være ens på de forskellige institutter. Sissel Rendrup Johansen gjorde op-
mærksom på, at en afklaring haster og afklaring af en overgangsperiode er 
nødvendig, da de administrative opgaver ikke længere bliver udført efter 1. 
februar. Institutternes personale er meget pressede, og der er ubesatte stillinger. 
Fakultetssekretariatet har – af både faglige og ressourcemæssige årsager - ikke 
mulighed for at bidrage yderligere. Dekanen svarede, at opslag tager tid, men 
at prodekan Hanne Løngreen i forbindelse med sine besøg på institutterne vil 
kunne rådgive om mulige løsninger på problemerne. Henrik Prebensen fore-
slog at lave en liste over ubesatte stillinger. Jan Pedersen bemærkede, at det 
afhænger af opgørelsesmetoden, om der p.t. er ubesatte stillinger. Dekanen 
ønskede en oversigt over den reelle bemanding set i forhold til visionerne om 
de fremtidige opgaver. Ressourcer bør ikke udløses automatisk, men efter be-
stemte kriterier, som institutlederne skal være med til at fastlægge. Ikke kun 
STÅ, men også kvaliteten af undervisning og formidling skal inddrages i vur-
deringen af, om et område skal tilføres ressourcer. Anders Granum Aagaard 
gjorde opmærksom på, at vejledningsbyrden flyttes til D-VIP, men at der må 
være en bundgrænse for H-VIP for at opretholde STÅ-produktionen. Dekanen 
svarede, at konvertering af D-VIP til H-VIP vil blive en valgmulighed for in-
stitutterne. Karsten Fledelius nævnte, at det er påtrængende at slutte op om de 
nye studieledere. Henrik Prebensen tilføjede, at forestillingen om vægtning af 
opgaverne og konsekvenser af vægtningen er meget vigtig for folks priorite-
ring af deres arbejdsopgaver. Dekanen oplyste, at der vil blive arbejdet hen 
                                                 
3 Se efterfølgende meddelelse på http://humanist.hum.ku.dk/kort_nyt/2006/leder_saxo/  
4 http://kureren.ku.dk/artikler/december_2007/konference/  

http://humanist.hum.ku.dk/kort_nyt/2006/leder_saxo/
http://kureren.ku.dk/artikler/december_2007/konference/
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imod en udmelding til juni om en roadmap. På det tidspunkt skal der foretages 
en realistisk udmelding ud fra, hvad vi har behov for, og hvad der forventes af 
os. Sissel Rendrup Johansen erklærede sig enig i, at det afgørende er antallet af 
ansatte i forhold til opgaverne fremover. Thorkil Damsgaard Olsen advarede 
imod, at der den 1. februar må forventes problemer, og at der vil blive behov 
for øget administrativ bistand. I den forbindelse fremhævede Thorkil det bety-
delige administrative arbejde, som de hidtidige studieledere har udført. Sissel 
Rendrup Johansen oplyste, at der er en del opgaver, som sekretariatet ikke vil 
kunne hjælpe med, idet f.eks. Syllabus ikke afhjælper problemerne, og at nye 
systemer i øvrigt sjældent giver mindre arbejde. Dekanen mente, at også insti-
tutlederne har et ansvar for studielederne. Anders Granum Aagaard foreslog at 
overveje at indføre et elektronisk system, der kan lette skemalægningen. Deka-
nen ville gerne overveje dette.  

 

Budget  
Jan Pedersen orienterede om, at det fremlagte udkast til budget kan betragtes 
som endeligt, idet bestyrelsen ikke har haft bemærkninger. Budgetudkastet har 
været drøftet med Akademisk Råd den 5. december 2006. Overskuddet på 4,1 
mio. kr. skal rumme reserver til individuelle lønforbedringer og uforudsete 
udgifter. Størrelsen på frie midler fra Globaliseringspuljen har med mange for-
behold været anslået til 3,9 mio. kr. I så fald vil fakultetet i 2007 kunne se frem 
til en reserve på 8 mio. kr. Men da indtægter fra STÅ og ÅU først kendes ulti-
mo 2007, er der altid betydelig usikkerhed om det endelige resultat. Der for-
ventes pr. 1. januar 2007 at være en opsparing fra foregående år på 14 mio kr., 
men dette er forbundet med en vis usikkerhed, da institutternes forbrug af 
driftsmidler i december af gode grunde endnu ikke er opgjort. Dekanen oply-
ste, at der også vil blive søgt om ph.d.-midler fra globaliseringpuljen. Jan Pe-
dersen oplyste, at opsparingen sandsynligvis kan bruges til investering i udstyr 
med lang levetid, f.eks. IT. Merete Lynnerup fandt det – især henset til TAPs 
arbejdspres - chokerende, at der var afsat 0 kr. til individuelle lønforbedringer. 
Merete fandt det desuden behov for at afsætte penge til kurser, idet der er be-
hov for bl.a. engelsk kurser i lyset af den øgede satsning på internationalise-
ring. Etablering af netværk ville også være gavnligt. Dekanen oplyste, at fakul-
tetets hensigt var samlet og målrettet selv at forbedre det internationale område 
– med hjælp fra Indre By til bolig- og visumområdet. Sissel Rendrup Johansen 
spurgte, om der var et loft over de midler, der kunne bruges til lønforbedringer. 
Jan Pedersen oplyste, at angivelsen af beløbet ”0 kr.” betyder, at der ikke er 
tale om et på forhånd udmeldt beløb, uden at dette dog betyder, at der reelt vil 
være tale om 0 kr. til individuelle lønforbedringer. Sissel Rendrup Johansen 
afviste at tiltræde et budget uden sikkerhed for, at der ikke ligefrem ville være 
færre penge til rådighed end tidligere. Som svar på Anders Granum Aagaards 
spørgsmål oplyste Jan Pedersen, at der i relation til IT-centret vil være 0,9 mio. 
kr. som hidtil. De yderligere 1,6 mio kr i ITCs udgiftsbudget skyldes at ITC 
indkøber PC’er til videresalg internt på fakultetet, så udgiften modsvares af 
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tilsvarende indtægter. Henrik Prebensen fandt det problematisk at når bestyrel-
sen ser at fakultetet har et overskud på 4,1 mio. kr., kan den jo ikke vide, at 
dette overskud i virkeligheden i stort omfang vil blive ”spist” ved kommende 
lønforhandlinger og som følge af uforudsete udgifter. Jan Pedersen beklagede 
denne misforståelse. Henrik oplyste, at der som noget nyt laves et investe-
ringsbudget. Man er opmærksom på, at investeringsbudgettet foreløbig kun 
omfatter kontoførte investeringer og kun over en vis størrelse (100.000 kr.). 
Henrik bemærkede, at investeringsomfanget nok er større end det første budget 
viser, men at det fremover vil være vigtigt for udviklingen at have en større 
investeringsaktivitet. En investering også kan være ikke-materielle investerin-
ger (f.eks. i humanressource, dvs. i stillinger) og opfordrede til en udmelding 
om dette. Jan Pedersen erklærede sig enig i, at dette hidtil ikke er fremgået 
tydeligt af budgettet. Jan oplyste, at der tidligere har været en fast definition på 
”investeringer” - forstået som indkøb af materielle aktiver, og at en redefine-
ring af begrebet ville give helt andre muligheder. Kim Brinckmann fandt, at en 
ekspansion af IT-budgettet måtte forventes i takt med de kommende krav. Kim 
Hølmer ønskede oplyst, hvor meget der var afsat til ferie og ferieudbetaling. 
Jan svarede, at de angivne lønudgifter er uden feriepenge5. 

Konklusionen på drøftelserne om dette dagsordenspunkt blev, at der udtryktes 
utilfreds med ”0 kr.” til individuelle lønforbedringer, og at ledelsen efter en 
nærmere drøftelse ville vende tilbage.  

 

Udviklingskontrakt  
Fakultetets kontrakt med rektoratet for perioden 2006 til og med 2008 er un-
derskrevet af dekanen og rektor henholdsvis den 30. november 2006 og 1. de-
cember 2006. Når ordene ”centralt” og ”studieadministrationen” nævnes i kon-
trakten betyder dette henholdsvis rektoratet og studieadministrationen, Fiol-
stræde 22. Anders Granum Aagaard bemærkede, at Det Humanistiske Fakultet 
havde spillet en central rolle i relation til resultatmål nr. 196. 

I relation til resultatmål nr. 3 (Ph.d.-studerende) spurgte Merete Lynnerup, 
hvorfor der kun ansættes en 3/4 AC medarbejder til at varetage opgaverne i 
Ph.d.-Centeret. Dekanen oplyste, at personen, som varetager opgaven, p.t. an-
vender 1/4 af sin tid på andre opgaver, men at timetallet eventuelt ville blive 
justeret senere, hvis arbejdsbyrden stiger.   

                                                 
5 Særlig feriegodtgørelse er budgetteret til 3,75 mio. Ferie til 3 mio. og særlige feriedage til 3 
mio. 
 
6 ”Alternative elektroniske formidlingsformer ”Gennemføre pilotprojekter med pod- eller 
webcasting af vigtige forelæsninger samt at lave en webfunktion til forskere og studerende, 
hvor de kan ”web-logge” på nettet i tilknytning til universitetets hjemmesider, evt. føre logbog 
og skrive om deres forskning og studier (…) Opgaven er forankret i Kommunikationsafdelin-
gen og i Studieadministrationen. Initiativet iværksættes fra centralt hold”.  
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Strategiplan 
Dekanen mindede om, at fristen for afgivelse af høringssvar til dekanen var 
den 11. december 2006 og bad om at få disse tidligt på dagen. 

 

Seniorfridage – opfølgning fra sidst 
Parterne underskrev i fortsættelse af sidste møde aftalen, som går ud på, at 
fastansatte TAP på 62 år og opefter – efter ansøgning til den lokale leder – har 
krav på en aftale om indtil 12 dages ekstra frihed om året. Fastansatte VIP på 
62 år og opefter har – efter ansøgning til den lokale leder – krav på en aftale 
om nedskrivning af årsnormen med indtil 88,8 timer. Ifølge aftalen er en for-
udsætning, at den ansatte har indgået bindende aftale om afholdelse af de sær-
lige feriedage. Ordningen rummer ikke mulighed for, at den ansatte kan få ud-
betalt et beløb i stedet for den ekstra frihed/normnedskrivningen. 

 

Psykosocialt Arbejdsmiljø 
I anledning af, at det psykosociale arbejdsmiljøområde er overført fra arbejds-
miljøorganisationen til FSU præsenterede Rasmus Okholm Hansen sig selv. 
Rasmus er pr. 1. oktober 2006 ansat som bachelorfuldmægtig til at tage sig af 
diverse opgaver i relation til arbejdsmiljøet. Koordineringen med Fakultetets 
Arbejdsmiljøudvalg (FAMU)7 skal snart på plads, og der skal kigges på pro-
jektet Trivsel i en forskerverden. APV er til dels flyttet til FSU. Rasmus opfor-
drede til i højere grad at gøre fakultetets ansatte opmærksomme på den ordning 
om psykologisk krisehjælp, som man kan henvende sig til via Arbejdsmiljø-
sektionen8. Rasmus vil selv orientere om ordningen i forbindelse med sine 
besøge hos de lokale samarbejdsudvalg. Merete Lynnerup opfordrede til lige-
ledes at bruge de lokale opslagstavler. Henrik Prebensen forklarede, at det psy-
kosociale arbejdsmiljø-område er flyttet til FSU, fordi FSU har kompetence til 
at indgå aftaler og altså kan være mere fremadrettet aktiv på området. Der er 
krav om mindst 1 årligt møde. Arbejdsmiljøfolkene skal stadig være den udfa-
rende kraft, men bør udnytte den nye mulighed for at indgå aftaler. 

 

Private E-mails  
I anledning af en konkret forespørgsel drøftede FSU kort, hvilke muligheder 
man som ansat har for at sende private e-mails. Der var enighed om, at selv om 

                                                 
7 http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/famu/  
8 Ordningen er omtalt i Rundt om Arbejdsmiljøet” nr. 123, uge 47, 2006.  

http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/famu/
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man som privatperson har ytringsfrihed, bør der ikke være mulighed for, at 
man kan få rundsendt rent private e-mails via fakultetets interne mailinglister9. 

 

Eksamensadfærd 
Thorkil Damsgaard Olsen har den 22. november 2006 udsendt notat fra no-
vember 2006 om Kvalitetssikring af eksamenssituationer. Notatet udgør en 
revideret udgave af Fakultets policy vedrørende eksaminatorers og censorers 
adfærd ved eksamen, som blev godkendt af FSU den 12. december 2003. 

 

Eventuelt  
Ingen indlæg under dette dagsordenspunkt. 

 

Næste møde 
Fredag den 26. januar 2007 samt følgende fredage Den 9. marts 2007, 13. april 
2007 og 1. juni 2007 kl. 10-12 i 10.1.30 (alle møderne kl. 10-12 i lokale 
10.1.30). 

 
 
 
/MOS 

                                                 
9 Se i øvrigt Justitsministeriets nye vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed på 
http://www.personalestyrelsen.dk/visNyhed.asp?artikelID=15804 samt aftale om Epost- og 
internetpolitik for det Humanistiske Fakultet indgået i FSU den 14. februar 2003 på 
http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/samarbejdsudvalget/dokumenter/epost/  

http://www.personalestyrelsen.dk/visNyhed.asp?artikelID=15804
http://www1.hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/samarbejdsudvalget/dokumenter/epost/

