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Til stede fra FAMU 

Jens Erik Mogensen (prodekan og formand for FAMU), Christina Fogtmann 

Fosgerau (lektor, NorS), Inger Thorsen (U&S), Helle Maria Bodal Themsen 

(Økonomicentret) og Mette Seistrup (institutadministrator, INF). 

FAMU-Referent: Peter Wedel Bay 

Afbud: Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City), Jesper Nielsen 

(TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og 

Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier) 

 

Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad2) Fællesmøde med FAMU og FSU: 

 

APV-2019: 

 Gennemgang af hovedresultaterne for fakultetet 

 Identifikation af tværgående indsatsområder 

 Orientering om den videre proces. 

 

Ad 1) Gennemgang af hovedresultaterne for fakultetet 

Jens Erik Mogensen stod for gennemgangen: 

Om APV-opfølgningen: 

FAMU og FSU har i forbindelse med mødet den indledende drøftelse af 

resultaterne med det formål at få en indtryk af de problemstillinger, der går 

på tværs af institutterne og de administrative enheder. 

APV-opfølgningen er forankret lokalt på institutterne og i de administrative 

enheder. Her skal der være en grundig analyse af resultaterne og på 

baggrund heraf, skal der identificeres indsatsområder samt formuleres 

handleplaner, der beskriver de initiativer, der skal arbejdes med for at styrke 

arbejdsmiljøet. 

Når den lokale APV-opfølgning er afsluttet i efteråret, vil FAMU og FSU 

mødes igen: De gennemgår her de lokale handleplaner samt tager stilling til, 

om der er tværgående arbejdsmiljøproblemer, hvor det er hensigtsmæssigt at 

formulere en fælles indsats på fakultetsniveau. 
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Bemærk: Allerede nu kan man på baggrund af resultaterne se, at stort 

arbejds- og tidspres og konsekvenserne heraf gør sig gældende på hele 

fakultetet. I forbindelse med den lokale APV-opfølgning, må institutterne og 

de administrative enheder drøfte, hvordan de lokalt kan arbejde med at 

håndtere problematikken og derudover drøfte, hvilke ønsker de har til 

fakultetet i relation til at håndtere problematikken på fakultetsniveau. 

Således skal der være et god dialog og udveksling af viden mellem 

fakultetet og institutterne / de administrative enheder. 

Vedrørende krænkende adfærd: 

Jens Erik Mogensen fortalte, at der desværre er tilkendegivet tilfælde af 

uønsket seksuel opmærksomhed (9 personer) og mobning (35 personer). 

Krænkende adfærd og mobning kan ikke accepteres, og Jens Erik Mogensen 

opfordrede til, at ansatte, som oplever krænkende adfærd, henvender sig til 

nærmeste leder (eller dennes leder), tillidsrepræsentant, 

arbejdsmiljørepræsentant eller HR med problemerne. De kan også henvende 

sig til Dansk Krisekorps, hvor de kan få rådgivning om, hvordan de kan 

håndtere problemet, herunder hvordan de taler med deres leder om det. Jens 

Erik Mogensen understregede, at alle henvendelser vil blive håndteret 

strengt fortroligt. 

Derudover opfordrede Jens Erik Mogensen til, at fakultetets institutter og 

administrative enheder til stadighed arbejder med at styrke en kultur med en 

respektfuld omgangstone og omgangsform. 

Kommentarer: 

Hans Elbeshausen spurgte, om henvendelser til Dansk Krisekorps er 

anonyme og om der bliver opgjort oversigter over henvendelserne, så man 

for eksempel kan se hvor mange henvendelser, der er fra ansatte på HUM. 

Jens Erik Mogensen svarede, at alle henvendelserne er anonyme. Peter 

Wedel Bay supplerede med at oplyse, at der kun udarbejdes en meget 

overordnet opgørelse over henvendelser fordelt på typen af henvendelser. 

Peter Birkelund Andersen sagde, at henvendelse til Dansk Krisekorps ikke 

er en henvendelse til ledelsen, og derfor er det vigtigt, at en ansat, som har 

oplevet krænkende adfærd, supplerer sin henvendelse til Dansk Krisekorps 

med en henvendelse til en person (leder, TR, AMR eller HR), som kan 

handle på problemet. 
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Ingolf Thuesen: Psykologerne kan hjælpe medarbejderen med at stå frem. 

Han fortalte videre, at på ToRS havde de haft en krænkelsessag, som var 

endt i byretten og blevet løst. Under hele forløbet var alt foregået diskret og 

fortroligt, og det er vigtig, at medarbejderne og TR ved, at ledelsen kan 

håndtere henvendeler fortroligt. 

Gunhild Ravn Borggreen spurgte, om man kan melde ud, hvad processen er, 

hvis en ansat henvender sig vedrørende krænkende adfærd. Inge-Lise 

Damberg svarede: I KU’s ændrede retningslinjer for krænkende adfærd, 

som i øjeblikket er i høring, er der er en nærmere beskrivelse af 

procedurerne vedrørende håndtering af henvendelse om krænkede adfærd. 

De nye retningslinjer forventes at være godkendt til efteråret. Jens Erik 

Mogensen supplerede med at oplyse, at i forlængelse heraf skal fakultetet, 

institutter og de administrative enheder implementere de nye retningslinjer i 

lokale handleplaner vedrørende forebyggelse og håndtering af krænkende 

adfærd. 

Jette Bang sagde, at det er bekymrende, at der så få, der oplever, at der er 

taget hånd om problemet (8 ud af 35 ved mobning), når der er 19 ud af 35, 

der tilkendegiver, at de har handlet på problemet. Jens Erik Mogensen 

opfordrede til, at denne problematik bliver diskuteret i forbindelse med 

APV-opfølgningen. 

Anne Jensen bemærkede, at det i visse tilfælde kan være vanskeligt at 

handle på mobbesager. Oplevelsen af mobning kan forekomme i miljøer, 

hvor der er uenigheder, der kan have at gøre med, at nogen oplever, at de 

ikke bliver set og aneerkendt i relation til deres forskning. Uenighederne 

kan bunde i faglige uoverensstemmelser. 

Jens Erik Mogensen afsluttede med at sige, at det vigtige budskab er, at alle 

kan være trygge i relation til at gøre opmærksom på krænkende adfærd: 

Fortrolighed er fortrolighed. 

De fem indsatområder, som de ansatte har peget på 

I APV-2019 har de ansatte som haft mulighed for at angive hvilke fem 

områder (ud fra de områder, de vurderer i spørgeskemaet), de opfatter som 

de vigtigste at arbejde med. Det kan enten være velfungerende områder, der 

skal fastholdes fokus på, eller mindre velfungerende områder, der skal 

forbedres. 

Jens Erik Mogensen nævnte de fem områder, der har fået flest 

tilkendegivelser: 
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1. Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation. 

2. I min enhed er der arbejdsglæde og engagement. 

3. Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde. 

4. Jeg har tilstrækkelig tid til at arbejde med mine forskningsopgaver. 

5. Jeg har tillid til min daglige ledelses måde at lede enheden på. 

 

Der var bred enighed om, at fokus skal være på at skabe en bedre balance 

mellem arbejdstid og arbejdsmængde samt på at skabe mere tid til at arbejde 

med forskningsopgaver. 

Kommentarer: 

Jette Bang bemærkede, at TAP oplever et stort arbejdspres og har behov for, 

at ledelsen er aktiv vedrørende prioritering af opgaver. Jens Erik Mogensen 

bemærkede i forlængelse heraf, at nedskæringerne betød, at der nu er færre 

til at løse opgaverne og at der derfor er behov for fokus på opgavebortfald 

samt opgaveglidning. Generelt har TAP nok brug for at kunne mere 

detailstyring af deres opgaveløsning, hvor VIP her brug for involvering i de 

overordnede rammer. 

Peter Birkelund Andersen konstaterede, at nogle VIP har en 

arbejdsportefølje, der er for høj, og at der er behov for styringsredskaber på 

fakultetsniveau, som kan justere arbejdsbyrden. 

Jens Erik Mogensen bakkede op om behovet for strukturelle justeringer og 

nævnte, at den kommende normaftale og justering af uddannelseslandskabet 

vil bliver gode redskaber i relation til dimensionering af arbejdsindsatsen. 

Jesper Kallestrup supplerede og sagde, at der med de kommende initiativer 

vil være fokus på at frigøre så meget tid til forskning som muligt. I relation 

til undervisning, skal der for eksempel arbejdes med balancen mellem små 

og store hold samt muligheder for at samarbejde omkring undervisningen, 

så der kan samles sammenhængende tid til forskning. 

Anne Jensen tilføjede, at der er behov for også at bringe problematikken op 

på universitetsniveau. 

Christina Fogtmann Fosgerau nævnte, at der også er behov for at sikre tid til 

at planlægge undervisningen, idet god planlægning kan bidrage til at skabe 

sammenhængende tid til forskning. 

Ingolf Thuesen fortalte, at i forbindelse med MUS havde han erfaret, at det 

er vigtigt at bede forskerne om at booke tid i deres kalender til forskning, så 
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forskning ikke altid bliver det, der først bliver tid til, når alle de andre 

gøremål er afsluttet. 

Mette Seistrup sagde, at der er behov for at gentænke TAP-service og TAP-

ressourcer, så vi bruger dem bedre. Der er flere og flere opgaver, som VIP 

selv skal ordne og det er ikke en god udvikling. Der er derfor behov for at 

undersøge, hvordan TAP bedre kan understøtte VIP. 

Tilstedeværelse: 

Jesper Kallestrup spurgte i forlængelse af overstående diskussion til, hvad 

udvalgenes holdning er til at stille krav til tilstedeværelse blandt VIP. 

Ønsket er at støtte op om et mere aktivt forskningsmiljø og øget samarbejde. 

Peter Birkelund Andersen svarede, at man skal være varsom med tvang og 

regler, men derimod arbejde med at bygge forskningsgrupper op, som har 

regelmæssig interaktion. Det vil bidrage til at skabe tilstedeværelse samt 

have en langsom afsmitning i VIP-miljøet generelt. Og for eksempel også 

tid til fælles frokost. 

Jette Bang bemærkede, at det for TAP kan opleves mærkeligt at arbejde for 

VIP, som ikke er på arbejdspladsen; samt at det kan hæmme dialogen. 

Anne Mette Thorhauge fortalte, at hun havde sat sig på Diamanten for at 

finde ro, og der mødte hun en yngre kollega, som også søgte ro. Hun 

anbefalede derfor, at der blev arbejdet på at skabe rum og en kultur, hvor 

forskerne kan finde ro; det vil øge lysten til at være tilstede. 

Anne Jensen bakkede op om denne idé og ønskede, at fakultetet kan skabe 

et skabe et miljø, der er så attraktivt, at forskerne ikke kan lade være med at 

komme. Det er også vigtigt, at lederne kan få fat i de VIP’er, man aldrig ser, 

og aftale, at de bliver nødt til at komme regelmæssigt på instituttet. 

Mette Seistrup supplerede med at sige, at på INF har de arbejdet aktivt med, 

at man skal være længere tid på instituttet, end man ikke er på instituttet. De 

har italesat det over for dem, som ikke kommer ofte nok. Arbejdet har 

handlet om at få soloforskerne til at engagere sig i miljøerne. 

Hans Elbeshausen støttede op om, at tilstedeværelse skal bygge på tillid. For 

hvis der er regler, så skal der også kontrol til. 

Ingolf Thuesen tilføjede, at det også er en social proces at blive uddannet til 

forsker samt at forskning bliver bedre ved at være en social proces. For at 

socialiseringen kan lykkes, er det vigtigt, at forskerne møder hinanden. Det 

er ikke en arbejdsplads, hvis man ikke har kolleger. 
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Jens Erik Mogensen opsummerede: Tilstedeværelse bliver styrket af en 

tillidsfuld ledelse samt strukturer og kultur, der skaber incitament til 

tilstedeværelse, fællesskab og samarbejder. Regelstyring er ikke vejen frem, 

men ledelsen må godt bakke op om, at forskerne er regelmæssigt tilstede. 

Orientering om den videre proces 

Peter Wedel Bay orienterede om den videre proces: 

Fysisk arbejdsmiljø: 

 Arbejdsmiljøgrupperne samler lokalt op på resultaterne af den fysiske 

APV; dette arbejde kan indledes allerede nu. 

 Arbejdsmiljøgrupperne henvender sig til CAS eller FAMU med de 

problemstillinger, der ikke kan løses lokalt. 

 FAMU mødes efter sommerferien og gennemgår de 

arbejdsmiljøproblematikker, som går på tværs af enhederne eller som 

kræver fakultetets involvering for at blive løst. 

 

Psykisk arbejdsmiljø: 

 Institutterne og de administrative enheder skal gennemføre den 

dialogbaserede opfølgning på APV-resultaterne. Opfølgningen er 

planlagt til at finde sted i september 2019, men institutterne og de 

administrative enheder er velkomne til at indlede arbejdet før september, 

hvis det er hensigtsmæssigt. 

 Institutterne og Fakultetsservice bliver kontaktet af Signe Groth-

Brodersen (fra Fælles HR) og Peter Wedel Bay: De tilbyder at bistå i 

planlægningen og gennemførelsen af den dialogbaserede opfølgning. 

 Institutterne og Fakultetsservice inddrager arbejdsmiljøgrupperne og TR i 

planlægningen af den dialogbaserede opfølgning. 

 Institutterne og Fakultetsservice, arbejdsmiljøgrupperne og TR kan 

invitere formand for FAMU Jens Erik Mogensen og sekretær for FAMU 

Peter Wedel Bay til en drøftelse af APV-resultaterne, hvis de ønsker det. 

 Institutterne og Fakultetsservice udarbejder handleplaner på baggrund af 

den dialogbaserede opfølgning. Disse sendes til FAMU og FSU via 

hrsc@hrsc.ku.dk 

 FAMU og FSU mødes og gennemgår handleplanerne fra institutterne og 

Fakultetsservice og afgør, om der skal formuleres APV-handleplaner på 

fakultetsniveau. 

 Den 25. oktober: Deadline for udarbejdelse af APV-handleplaner. 

 

mailto:hrsc@hrsc.ku.dk
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Ad 3) Orientering fra ledelsen 

a. Ny budgetmodel – vedtaget i direktionen 19. marts 2019: Jesper 

Kallestrup sagde, at den nye budgetmodel gør, at der ikke allokeres 

indtægter ud på institutterne som tidligere. Med den nye 

budgetmodel vil der pågå en løbende opfølgning, som principielt 

skal foregå mellem dekan og institutleder, hvor der vil være fokus på 

udvikling i aktiviteterne, og hvad det har af økonomiske 

konsekvenser. Fordelingen af penge skal følge KU-modellen og 

være begrundet i strategiske (ledelsesmæssige) beslutninger. Den 

økonomiske ramme til de enkelte institutter og centrale afdelinger 

skal dække aftalte aktiviteter og dermed udgifter. Jan Pedersen 

tilføjede, at det på sigt er tanken, at der skal være en dialog på 

baggrund af nøgletal. Den 1. juli igangsættes en arbejdsgruppe med 

henblik på at konkretisere nøgletal, som f.eks. er STÅ, 

gennemførelse, publikationer mm. 

Vedr. EV bliver vi – efter LTs beslutning den 12. juni 2019 - reelt 

kun beskattet (bidrag) af væksten i forhold til omsætning på DR50 i 

2018. Hvis det går godt, kan vi regne med et bidrag på højst ca. 4 

mio. kr. samlet for fakultetet. 

Peter B. Andersen sagde, at det er vigtigt at få LSU og FSU med i 

drøftelserne om budgetprocessen og årshjulet så tidligt i forløbet, 

som det er muligt. Derudover kunne forskningsudvalgene også have 

brug for at give deres input. 

Jan Pedersen svarede, at det ikke er HUM, der skal lave årshjulet, da 

det kommer centralt fra. 

Det blev besluttet, at årshjulet for den nye budgetmodel kommer på 

dagsordenen ved et kommende FSU-møde. 

 

b. Lokallønsforhandlinger: Kristian Boye Petersen oplyste, at 

lokallønshandlingerne er udskudt og vil begynde i august for TAP 

og i september for VIP. Rammen er 1% af lønsummen på 

fakultetsniveau. Det tilstræbes, at fast tillæg udgør ca. 30%, og 

engangsvederlag udgør ca. 70% af lønsummen.  
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4) Til drøftelse 

a.  Evaluering af afværgerunden og uansøgte fratrædelser:  

Inge-Lise Damberg oplyste, at partshøringssvarene er i proces for 

dem, der er afskediget, og dem der er varslet ned i tid. 

Alexander Safet Memedi bemærkede, at AC-TAP havde ment, at 

processen havde taget lang tid, hvilket var uhensigtsmæssigt pga. 

usikkerhed i perioden samt at ordet ”strategisk” burde overvejes, 

fordi det blev brugt flittigt. På den anden side var man overordnet 

glad for, at det ikke blev en grønthøster. Han ville høre, hvilke 

overvejelser der er i forhold til opgavebortfald, i forhold til de 50 

mistede stillinger. 

Peter B. Andersen sagde, at det er vigtigt at det lykkedes at komme 

i mål med mange frivillige fratrædelser, men tiden det tog gav 

usikkerhed og bekymring i den brede medarbejdergruppe og et 

stort usynligt arbejdstidstab. Der burde have været en strammere 

tidsplan. 

Anne Jensen var enig og påpegede, at det var et dårligt tidspunkt 

for medarbejderne på de fusionerede institutter, hvor tiden var 

ulidelig lang. Det virkede også som et unødvendigt pres, at 1.200 

medarbejdere skulle være foran deres skærm, for at afskedige 11 

medarbejdere. Man burde have nøjes med at indkalde de 11 

medarbejdere, det drejede sig om. 

Jesper Kallestrup sagde, at han godt kan forstå den usikkerhed, det 

kan give, når en nyansat leder skal træffe beslutninger i en 

afskedigelsesrunde, og der er opmærksomhed på tiden, 

kommunikation og måden hvorpå det blev udmeldt. 

Kristian Boye Petersen tilføjede, at anbefalingerne kan gå videre til 

de andre fakulteter, så de evt. kan få glæde af dem i de kommende 

år. 

Jens Erik Mogensen bemærkede, at udgangspunktet var at ca. 50 

medarbejdere skulle spares væk, hvilket lå til grund for tids- og 

procesplanen. Derfor kunne det overvejes, at få inkorporeret to 

spor, således at der tages højde for antallet af frivillige fratrædelser. 

Hans Elbeshausen pointerede, at fusionsproces med to institutter og 

sparerunde burde have foregået således, at man først gennemførte 

fusionen for derefter at udmønte besparelsen. 
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Asgerd Gudiksen henviste til afskedigelsesrunden i 2016, hvor de 

institutter, der ikke var berørt af besparelse blev informeret om 

dette. 

Kristian Boye Petersen svarede, at denne fremgangsmåde ikke er 

optimal, da det vil lægge et dobbeltpres andre steder. 

Opsamling på evalueringen af afværgerunden og uansøgte 

fratrædelser: 

 Tid for processen: unødig lang og deraf meget utryghed og 

usikkerhed samt et usynligt tab af arbejdstid, især på de to 

institutter, der skulle fusioneres, hvor fusion, 

afværgerunde og uansøgte fratrædelser gav meget unødig 

usikkerhed og bekymring blandt medarbejdere. 

 Operationalisering af ordet ”strategisk” som begrundelse 

for hvad der blev lagt vægt på ved besparelserne 

 Kommunikation, herunder hvordan det udmeldes, at en 

medarbejder er indstillet til afskedigelse. Der kan fra start 

laves to spor i tids- og procesplanen, så man, i en situation 

med mange frivillige fratrædelser og få afskedigelser, evt. 

kan udmelde, at de medarbejdere, der indstilles til 

afskedigelse, kontaktes direkte. 

 

3) Meddelelser 

Intet til dette punkt 

 

4) Eventuelt 

 Alexander Safet Memedi spurgte, om AC-vejlederne 

skal centraliseres eller ej, og om forsknings-

understøttende medarbejderes opgaver skal 

centraliseres på fakultetet. Begge medarbejdergrupper 

føler sig ikke hørt og de efterspørger dialog. 

Jens Erik Mogensen svarede, at det ikke har noget med 

sparerunden at gøre, at det overvejes at studie- og 

karrierevejledning skal gøres mere synlig ved at ligge  
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centralt på torvet. Det overvejes for at styrke området 

og løfte og synliggøre det for de studerende. Der vil 

være yderligere drøftelser til efteråret, og så vil det vise 

sig, om det giver mening. 

Vedr. forskningsunderstøttelse er der centralt brug for 

kompetencer, og derfor er det nødvendigt at trække 

flere folk ind i F&I. Der pågår drøftelser om, hvor 

snittet skal lægges. 

Birgitte Grundtvig Huber og Jens Erik Mogensen vil 

tage drøftelser med de respektive medarbejdergrupper. 

 

 Kommunikationsafdelingerne på de tørre fakulteter 

skal indgå et større samarbejde på tværs. Der vil 

komme en formalisering af arbejdsgange, men der vil 

ikke være medarbejdere, der skal flyttes. 

 

 

 

 

 Mødet sluttede kl. 12 


