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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 12. april 2013 kl. 10 - 12 

Sted:           Lokale 15B.0.07 

       Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) og Hanne Møller (HR- og perso-

nalechef) 

B-siden: 

Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Ger-

mansk og Romansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, In-

stitut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun (Lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for 

adm. ansatte AC´er), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk 

Metal, TAP), Morten Michelsen (lektor, suppleant for VIP, Institut for 

Kunst og Kulturvidenskab), René Rasmussen (Lektor, Institut for Nordiske 
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Studier og Sprogvidenskab, suppleant) og Caroline Gjellerod (TR-suppleant 

for AC-ansatte, ToRS) 

Gæst: Jan Pedersen (Økonomichef) 

Afbud fra: Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Re-

gionale Studier), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, 

TAP), Hans-Cristian Køie Poulsen (Specialkonsulent, Fakultetsservice, 

Strategienheden, TR for adm. Ansatte AC´er) og Peter B. Andersen (fælles-

TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle og Re-

gionale Studier) 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 14. marts (bilag) 

3) Orientering fra ledelsen: 

a. Rapportering fra institutterne om hvordan det er gået med timeforbruget i 

    2012 (bilag) 

b. Tenure-track (bilag) 

c. Økonomi (bilag) 

d. Status på flytningen 

e. ”named person” på HUM 

f. Sammensætning af ansættelsesudvalg (2 bilag) 

4) Til drøftelse:  

a.  Opfølgning på MUS-tal for 2012 (4 bilag) 

5) Eventuelt    

6) Meddelelser    

 

 Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

AD 2) Godkendelse af referat fra den 14. marts: 

Referatet blev godkendt 
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Ad 3) Orientering fra ledelsen: 

Rapportering fra institutterne om hvordan det er gået med time-

forbruget i 2012: Ulf Hedetoft sagde, at Peter Andersen havde foreslå-

et en rapportering fra institutterne vedr. afviklingen af de gamle time-

pukler og ikrafttrædelsen af de nye timenormer. På baggrund af denne 

opfordring har ledelsessekretariatet iværksat en høring på institutterne 

og udarbejdet et notat med tilbagemeldingerne. Disse tilbagemeldinger 

vurderede Ulf Hedetoft som positive, da det går i den rigtige retning. 

Der kan ikke forventes et nul-resultat, da mindst hvert 7. semester skal 

være undervisningsfrit, og der kan være enkelte VIP, som har stort 

timeoverskud i forbindelse med tunge administrative byrder.  

René Rasmussen henviste til indmeldingen på INSS, hvor det var note-

ret, at instituttet ikke havde lignet medarbejdernes selvangivelser siden 

2006. Det blev aftalt, at Jens Erik Mogensen ville tage sagen op med 

INSS med henblik på en afklaring. 

FSU tog til efterretning, at det går i den rigtige retning med at få ned-

bragt de gamle timepukler, og at et gennemsnitligt timeoverskud på 2-

300 timer er acceptabelt. Når alle nyansættelser er realiseret, vil der væ-

re flere hænder til at trække læsset, hvilket bidrager til at nedbringe 

timebankerne yderligere samt lokale tilpasninger, som også bør have en 

effekt og accept vedr. underskud/overskud af timer. 

Tenure-track: Ulf Hedetoft henviste til Julie Sommerlunds notat fra 2. 

april 2013 – høringssvar ang. Tenure track - og sagde at dette er udar-

bejdet for at klargøre overordnet holdninger samt påpege uoverens-

stemmelser og problemer, der er uløste i forbindelse med forskerrekrut-

tering og karriereveje for forskere. HUM bakker overordnet op om KUs 

forslag til en tenure track-model, men ønsker nogle forhold opfyldt 

vedr. fleksibilitet og en gradvis indførelse af modellen. F.eks. bør der 

åbnes op for lektorer uden et forudgående adjunkt forløb, da dette kan 

give mulighed for at rekruttere ”fra siden”. HUM har i øvrigt ikke pro-

blemer med at tiltrække internationale talenter. 

De indkomne høringssvar skal bearbejdes i Nørregade, som konklude-

rer og indfører systemet, når alle parter er hørt. Tenure track-systemet 

kan forventeligt indføres om 1 – 1½ år. 

Mike Wenøe påpegede, at TAP-siden også er interesseret i at tale karri-

eremuligheder for deres arbejdsområder, og Ulf Hedetoft synes, at det 

var en god idé og bad om et oplæg fra TAP, som Kristian Boye Peter-

sen kunne tage initiativ til at iværksætte. 

Økonomi: Jan Pedersen var inviteret til dette punkt og han oplyste, at 

kvartalsrapporten for første kvartal (Q1) afleveres til Nørregade i uge 

16. De store flytteudgifter er ikke medtaget endnu. Vedr. ordinær virk-

somhed nævnte han lønforbruget, som på baggrund af de første 3 må-

neder ligger på 23%, hvilket forholdsmæssigt er godt. VT30, oversæt-
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telsescentret har fået en mindre betydning, da vi kun må anføre salg ud 

af HUM som indtægt og oversættelsescentrets primære arbejdsområde 

er internt på HUM. 

Vedr. ekstern forskningsvirksomhed påpegede Jan Pedersen en bogfø-

ringsfejl, da der kun er omsat for 12 % for hele året og Qatar projektet 

vil få regnskabet til at ændre sig. Andre tilskudsaktiviteter forventes at 

indbringe 4 – 5 mio. kr. (LARM og forskningsstøttet aktiviteter på NFI 

og CST). 

Mike Wenøe spurgte, om det var muligt at få en personaleoversigt fra år 

til år, hvortil Jan Pedersen svarede, at der arbejdes på at finde en meto-

de til at følge TAP-udviklingen og definere detaljeringsgraden af denne 

oversigt. TAP-FU tæller ikke med i TAP regnskabet. 

Jan Pedersen oplyste, at KU har et samlet overskud på 268 mio. kr. med 

en egenkapital på 2 mia. kr. HUMs overskud er på 27 mio. kr. og vores 

frie egenkapital er 60 mio. kr.   

Status på flytningen: Ulf Hedetoft sagde, at flytningen var gået over-

raskende godt og efter tidsplanen. Det har efterfølgende vist sig, at der 

er problemer med indeklimaet, som tilsyneladende generer en del med-

arbejdere i form af vejrtrækningsproblemer og hovedpine mm. Der bli-

ver iværksat en teknisk undersøgelse, som skal komme til bunds i dette, 

hvorefter vi kan få en status. Alle er blevet bedt om at melde tilbage om 

evt. gener, som der vil blive samlet op på. 

Alle i FSU var generelt enige om at flytningen var forløbet godt og An-

ders Granum Aagaard sagde, at der havde været en fin ramme omkring 

kommunikationen og ville vide, hvordan vi kommer videre med de ting, 

der skal udbedres. Ulf Hedetoft henviste til fejl- og mangellisten og 

Kristian Boye Petersen sagde, at flere ting er i proces omkring udbed-

ring af WI-FI mm.  

Mike Wenøe henviste til de forringede muligheder for at lave kaffe, 

hvilket er en stor gene i dagligdagen. Kristian Boye Petersen svarede, at 

der skal opsættes produktionsdygtige kaffemaskiner og at mulighederne 

er ved at blive undersøgt. 

Ragnhild Filen Wangen påpegede, at receptionen i stueetagen er meget 

kold. Temperaturen er på ca. 15 – 16 grader, og personalet i receptionen 

er meget generet af denne kulde. Kristian Boye Petersen svarede, at an-

lægget, som skal modvirke kulden fra døren, skal omlægges, da det ik-

ke fungerer optimalt, så temperaturen holdes.  

Ulf Hedetoft nævnte, at der er planlagt et møde med Bygningsstyrelsen 

i nær fremtid, hvor den økonomiske kompensation forhåbentligt kan af-

klares. 

 

”named person” på HUM: Som konsekvens af Milena Penkowa sagen 

har KU arbejdet på en betænkning i forhold til at beskrive funktionen 
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for en person, der skal fungere som opsamler af mistanke om videnska-

belig uredelighed mv. De har sådan en person på SUND allerede, og 

rektors holdning er, at det bliver et krav til alle fakulteter i løbet af ef-

teråret. Ulf Hedetoft sagde, at det skal diskuteres, hvordan mistanker 

om videnskabelig uredelighed kan opdages tidligt – praksisudvalget har 

frarådet en whistleblower ordning og anbefaler i stedet for en ”named 

person”, som er en person man kan henvende sig til i fortrolighed. Pro-

blematikken vedr. anonymitet diskuteres pt. 

René Rasmussen spurgte, hvordan vi beskytter den person, der evt. bli-

ver anklaget for videnskabelig uredelighed, hvortil Ulf Hedetoft svare-

de, at rammen og problemstillingerne skal afklares ligesom processen 

for, hvordan en sag skal beskyttes og afsluttes. 

 

Sammensætning af ansættelsesudvalg: Ulf Hedetoft meddelte, at en 

udmelding fra HR og Organisation i Nørregade oplyser, at LT og rekto-

ratet har truffet en beslutning om regler for sammensætning af ansættel-

sesudvalg samt hvordan studerende involveres i processen. Reglerne 

trådte i kraft den 1. april 2013 og afviger ikke meget fra tidligere regler. 

Det nye er, at de studerende skal have mulighed for at udpege en repræ-

sentant til ansættelsesudvalget i forbindelse med rekruttering til faste 

VIP-stillinger.  

 

Ad 4) Til drøftelse 

Opfølgning på MUS-tal for 2012: Ulf Hedetoft sagde, at tallene ikke er 

helt gode i den opgjorte statistik vedr. afholdte MUS. Enkelte steder er 

idealmålet på 85 % afholdte MUS dog nået. Hanne Møller tilføjede, at 

antallet af indrapporteringer også skal tages med i betragtning, og at 

idealmålet er 85 % og ikke 100 %, da der skal kalkuleres med over-

gangsfaser, hvor medarbejdere holder op og bliver ansat og derfor ikke 

kommer med i opgørelsen. 

På hele fakultetet er resultatet af afholdte MUS i 2012: 

TAP 75 %, VIP 68 % og Ph.d. 40 % 

Ulf Hedetoft påpegede, at der skal gøres noget ved den lave MUS af-

holdelse på Ph.d. området, hvilket Ph.d. Skolen og Ph.d. koordinatorer-

ne skal tage op til drøftelse, og han vil derfor understrege vigtigheden af 

dette overfor institutledelsen. Han vil tages udfordringen op i direktio-

nen, så de kan drøfte hvordan informationen og en kommunikations-

satsning skal iværksættes.  

FSU vurderede, at der er statistisk usikkerhed med materialet pga. store 

markante udsving, og der mangler en opgørelse over hvem, der har fået 

tilbudt MUS, og hvem og hvor mange, der har taget imod tilbuddet. 
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Det bør diskuteres, hvordan MUS skal opgøres, da der måske er for stor 

usikkerhed med grundlaget for opgørelse, når der sker via APV. 

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Ad 6) Meddelelser 

Ulf Hedetoft meddelte, at fusionen med IVA formelt er på plads. 

Rektor Per Hasle fra IVA er inviteret til at indtræde i FSU, og han har 

bekræftet, at han deltager. IVA har fået muligheden for at have en TAP 

og en VIP, der kan fungere som observatører i FSU. 

Kristian Boye Petersen meddelte, at kantinedriften er i udbud med frist 

den 19. april. Pt. er der indgået 10 bud, men 5 af disse bud faldt fra pga. 

formelle fejl. HUM afgiver selv et kontrolbud.   

 

Mødet sluttede kl. 11.40 


