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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. december 2011 kl. 10 - 12 

Sted:        Lokale 10.1.30 
Referent:            Ole Krarup Jensen 

Til stede: 
A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU, Finn Hauberg Mortensen (institutleder, 
institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Ingolf Thuesen (institutleder, 
institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Hanne Møller (HR- og Per-
sonalechef).  

B-siden: 

Karsten Fledelius (fra kl. 10.40 - lektor, Medier, Erkendelse og Formidling), 
Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for 
Engelsk Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næst-
formand for FSU, lektor, Tværkulturelle og Regionale Studier), Mike Wenøe 
(karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er), Erik Tang (gartner, 
Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Henrik Prebensen (lektor, Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk, fælles-TR suppleant for VIP), Steen Lin-
ke (medieproducer, IT-MEDIA, suppleant for Anders Granum Aagaard)  

Afbud/fraværende:  

Jens Erik Mogensen (prodekan), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, 
TR for adm. ansatte AC’er) og Anders Granum Aagaard (projektleder, Læ-
ringsenheden, Dansk Metal, TAP), Jørgen Staun (lektor, Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk) og Kristian Boye Petersen (stabschef) 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den november  
3. Til drøftelse: 
    a. Evalueringsrapportering af afskedsrunden 
4. Til orientering 
   a. Økonomi og budget  
5. Meddelelser 
6. Eventuelt  
 
Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 11. november (bilag) 
 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Til drøftelse: 
 
a. Evalueringsrapportering af afskedsrunden 
 
Hanne Møller gennemgik evalueringsrapporten om afskedsrunden. Arbejds-
gruppen bag rapporten bestod af Ingolf Thuesen, Annemarie Jensen, Søren 
Franzén, Hanne Møller og Peter Wedell Bay var sekretær for gruppen. Der er 
gennemfør fokusgruppeinterviewsrunder med medarbejdere, tillidsfolk og le-
dere. Der har været forskel i udsagnene afhængig af om man var placeret i fa-
kultetsservice eller på et institut. Det der kan være interessant at drøfte på bag-
grund af evalueringen er hvis vi skal se fremad hvad kan vi så gøre anderledes? 
 
Dekanen sagde supplerende at det er fornuftigt at vi har hovedblikket fremad. 
Noget der lægges vægt på er tidsperspektivet ift. inddragelse så bredt som mu-
ligt. Hvis vi kommer i en sådan situation igen skal vi se på om der var nok stra-
tegiske overvejelser inden for hvilke opgaver der skulle reduceres. Det var der 
ikke pga. tidsnød, og derfor endte vi med en grønthøstermetode.  
 
Noget andet der påpeges i rapporten er vigtigheden af kommunikation, og der 
er spørgsmålet om trivsel som er centralt. Det er svært at undgå negative følel-
ser som selvfølgelig skal minimeres så meget som muligt. Der skal fortsat ar-
bejdes på fællesskabsfølelsen i organisationen.  
 
Mike Wenøe rejste spørgsmålet om hvordan man sikrer at tilliden bevares i 
løbet af en afskedigelsesproces. Mange følte sig overset og misforstået i løbet 
af processen. Han syntes at den igangværende omorganiseringsproces giver 
noget af den samme utryghed, og nogle afdelinger synes at de ikke blev taget 
alvorligt.  
 
Dekanen sagde hertil at han synes at parallellen til omorganiseringen er tynd. 
Der er forskel på en omorganisering og det at miste sit job. Han var enig i at 
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man så vidt muligt skal høre og informere medarbejderne. Derudover burde 
der have været en bedre overordnet planlægning af reduceringen ift. de strate-
giske mål – selvom det kan være meget svært. I stedet skete reduceringerne via 
grønthøstermetoden. 
 
Ingolf Thuesen påpegede at KU hele tiden har været under omorganisering og 
var enig i at det er vigtigt at inddrage medarbejderne.  
 
Henrik Prebensen sagde at man må erkende at afskedigelser skaber både sorg 
og bitterhed. Det giver traumer og en slags depression. Der burde nok have 
været gjort mere for de afskedigede mht. støtte og hjælp til at komme videre.  
 
Hanne Møller nævnte at et tiltag, som desværre ikke altid virker efter hensig-
ten- KUs CV-database. Men to af de afskedigede medarbejdere har fået andet 
arbejde på KU hvilket er rigtig godt. 
 
Henrik Prebensen påpegede at der mangler en evaluering af dette.  
 
Mike Wenøe og Annemarie Jensen syntes at man burde have givet de afskedi-
gede et valg mellem om man ville fortsætte med at arbejde eller at blive fritstil-
let. 
 
Dekanen var positiv for mht. fritstilling med mindre at folk siger at de gerne 
vil fortsætte i jobbet. KU har haft en politik om at man ikke ville fritstille folk 
ifm. afskedigelser. 
 
Hanne Møller sagde at man også endte med at fritstille nogle af de afskedigede 
selv om KUs udgangspunkt i sådanne afskedigelsesrunder er, at vi fritstiller ik-
ke (vi er jo ikke er utilfreds med jobindsatsen).  
 
Steen Linke Larsen mente at det ville have været godt med en tidsplan for hele 
afskedigelsesprocessen.  
 
Dekanen påpegede at noget der skubbede tidsplanen var diskussionerne i FSU. 
Det er også vigtigt at undgå konspirationsteorier. 
 
Mike Wenøe mente at der burde også have været fokus på hvad man kunne 
gøre på indtægtssiden mht. at hæve indtægterne så man undgik afskedigelser.  
 
Dekanen sagde at det kan tage tid før end man får indtægterne, og derfor er det 
usikkert at arbejde med dette. Vi høster nu fordelene af reduceringerne, da vi 
har klaret de administrative besparelser som vi nu bliver pålagt ovenfra.  
 
Peter Andersen fremførte at det bl.a. handler om at få indsigt i økonomien på et 
tidligere tidspunkt, og have en diskussion af om der er andre muligheder end 
afskedigelser.  
 
Henrik Prebensen sagde at selvom noget kunne gøres bedre skal det ikke siges 
at afskedigelsesprocessen kørte dårligt. Den indlod indtrykket af at det var en 
pæn arbejdsplads med en ordentlig etik. 
 
Dekanen spurgte om sagen påvirker negativt på institutter og afdelinger. 
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Annemarie Jensen sagde hertil at på nogle institutter er man ikke kommet på 
plads endnu. 
 
Mike Wenøe fremhævede at der havde været sygdom i Uddannelse og Stude-
rende – bl.a. fordi der skulle afskediges og medarbejderne havde svært ved at 
nå opgaverne.  
 
Finn Hauberg Mortensen nævnte at på næstsidste side i evalueringsrapporten 
er nævnt at et institut havde afholdt et seminar i tilknytning til afskedigelserne. 
Men det er to institutter der har gjort dette. Man burde i øvrigt følge op på af-
skedigelsesprocessen mere præcist.  
 
Karsten Fledelius sagde at der var et meget dårligt samarbejdsklima i afskedi-
gelsesprocessen, og det er godt at institutlederne er blevet trukket mere ind i 
ledelsen. Der var også en tendens til at man centralt vidste bedst, og der blev 
talt ned til en oppefra. Den kultur er ved at blive ændret.  
 
Dekanen påpegede at man kommer ikke ud af stedet hvis ikke vi arbejder 
sammen, og der har været satset for meget på intern konkurrence.  
 
Henrik Prebensen rejste problemstillingen ift. at der i rapporten både side 5 og 
9 bliver nævnt at undervejs i processen blev VIP’erne fredet for reducering – er 
det sandheden? 
 
Dekanen svarede at ledelsesgruppen havde diskuteret at der skulle spares på 
administrationen, og at der ikke måtte skæres på undervisningen. Derfor faldt 
det meste af reduceringerne på administrationen. Man vidste at nogle VIP’er 
ville fratræde frivilligt, og her var det aftalen at disse i første omgang skulle 
erstattes med DVIP og senere med HVIP. Dette var klart i starten af januar 
2011. 
 
Henrik Prebensen sagde at så var der nogle strategiske overvejelser som ikke 
blev drøftet i FSU. Og man havde heller ikke nogen strategi for hvilke fag der 
evt. skulle reduceres. 
 
Karsten Fledelius sagde at for et år siden var der en angst blandt mange VIP’er 
for reduceringerne, og tillidsfolkene skulle sørge for at undgå at der opstod pa-
nik. Det lykkedes i løbet af januar at få ro på sagen. Bagefter var der bitterhed 
blandt TAP’erne over at VIP’erne blev friholdt. Det var resultatet af en række 
bestræbelser på frivillig fratræden mv. Forløbet med pludselige udmeldinger 
medførte at der var en generel utryghed som gjorde at man ikke stolede på tin-
gene før end de var endeligt udmeldt. Han ville gerne udtrykke påskønnelse for 
det arbejde der var udført med rapporten 
 
Dekanen sag at vi skal lære af det der er sket og have så klar en kommunikati-
on som muligt, og det er ikke muligt at gøre det perfekt af tavshedshensyn mv. 
Rapporten vil blive udsendt til alle medarbejdere sammen med referatet af 
drøftelsen af rapporten. 
 
Herefter blev drøftet at man kunne tage nogle af de ting som rapporten rejser 
op i det kommende FSU-seminar. Det kunne være et bedst case scenarie for 
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hvordan vil vi håndtere en ny stor satsning som vi får bevilget – uden at øde-
lægge vores organisation. Man kunne også se på hvorfor nogle institutter har 
flere eksterne indtægter end andre. 
 
Det blev aftalt at der skulle udarbejdes et oplæg til seminarets indhold. 
 
Dekanen takkede afsluttende for en god og konstruktiv diskussion af rappor-
ten, og lovede at vi følger op via referatet af diskussionen.  
 
4. Til orientering 
 
a. Økonomi og budget (4 bilag) 
 
Dekanen orienterede om budgettet for 2012. Oprindelig var der budgetteret 
med et underskud i 2012 på 10 mio. kr. Det er nu reduceret til 5 mio. kr., da 
der er afsat færre midler til flytningen i 2012. Budgettet ser som helhed pænt 
ud og der kommer muligvis lidt flere eksterne indtægter og forøgede STÅ-
indtægter. 
 
Peter B. Andersen efterlyste at man fik en egentlig drøftelse i FSU af budget-
tet.  
 
Dekanen sagde hertil at budgettet ikke er helt endeligt da finansloven ikke er 
helt på plads, og regnskabet for i år foreligger heller ikke endnu.  
 
Der var herefter nogle spørgsmål til enkelte af kontiene. Det blev påpeget at 
IT-Medias stednummer (4570) manglede. Dekanen oplyste at fakultetet er i 
gang med at tilføre flere midler til institutterne, og at Fakultetsservice er redu-
ceret med ca. 5 % i budgettet. 
 
Det blev lovet at der kommer noget dokumentation for hvor mange ansatte der 
er inden for de forskellige institutter, områder og afdelinger på fakultetet. 
 
Det blev sluttelig drøftet at der er meget stor forskel på i hvilket omfang insti-
tutterne har eksterne indtægter. Måske kunne man lade de institutter som tjener 
mange eksterne midler give mentorstøtte til de der ikke har så mange indtæg-
ter. 
 
5. Meddelelser 
 
Nye vedtægter  
 
Dekanen oplyste at de nye vedtægter for KU er kommet til en kort høring. Mi-
nisteriet kræver tilbagemelding til 1. februar. Der er bl.a. tanke om et institut-
råd.  
 
 
 
 
 
Arbejdstilsynet 
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Hanne Møller orienterede om at arbejdstilsynet har været på besøg hhv. 30. 
nov. og 6. dec. For at tale med ledere og medarbejdere på institutter og fakulte-
tet inden for administrationen.  
 
Første besøg satte fokus på institutterne og vurderingen fra Arbejdstilsynet er, 
at der ikke er behov for yderligere undersøgelse på nær Saxo og ToRS’s bib-
lioteker.  
 
Den 6. december blev Fakultetsservice gennemgået, og her konstaterede AT, at 
der i Uddannelse og Studerende er forhold, som kræver, at der udarbejdes en 
rapport med nogle handleplaner for hvordan man vil afhjælpe problemer med 
for stor arbejdsbelastning og deraf belastet arbejdsmiljø.   
 
Besøg af Rigsrevisionen 
 
Hanne Møller oplyste at Rigsrevisionen vil undersøge eksterne lektorer og 
undervisningsassistenters ansættelsesforhold. Saxo og ToRS er udvalgt til en 
nærmere belysning af dette. 
 
Top 100 
 
Dekanen meddelte at der er ”Top 100 møde” den 18. jan hvor et væsentligt 
pkt. er stress.  
 
Arbejdtidssnormer 
 
Dekanen sagde at man er ved at være klar med en arbejdstidsnormaftale for 
HVIP. Den forventes at blive underskrevet inden jul og så sendt ud til institut-
terne så den kan træde i kraft fra 1. februar 2012. Der bliver afholdt et stormø-
de i januar om aftalen. 
 
Procesplan for forandringer 
 
Peter B. Andersen efterlyste et svar på Mike Wenøes forespørgsel om at få en 
procesplan for forandringerne på fakultetet. 
 
Dekanen oplyste at der er nærmere information om forandringerne på vej. De  
fleste organisationsændringer er foretaget. Der mangler at fastlægge snitfladen 
mellem Uddannelse og Studerende og institutterne. Sagen er drøftet med insti-
tutterne, og vi ser nu på hvad konsekvenserne skal være. Pejlemærket for æn-
dringerne er 1. februar.  
 
Grafisk service 
 
Annemarie Jensen spurgte til hvad der sker med Grafisk Service. Dekanen 
oplyste at der er ved at blive skabt en afklaring om dette. 
 
6. Eventuelt  
 
Der var ingen bemærkninger.  Mødet sluttede kl. 11.50. 


	Til stede:

