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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 5. oktober 2012 kl. 10 - 12 

Sted:           Lokale 10.1.30 

       Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og Personale-
chef), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) og Ingolf Thuesen (institut-
leder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)  

 

B-siden: 

Morten Michelsen (VIP, lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Erik 
Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Ragnhild F. Wan-
gen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk, 
Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), Hans-
Kristian Køie Poulsen (Forskningskonsulent, Fakultetsservice, økonomiaf-
delingen, TR for adm. Ansatte AC´er), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, 
institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun 
(Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) og René Rasmussen 
(Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, VIP-suppleant) 

 



Side 2 
 

Afbud fra:  

Jens Erik Mogensen (prodekan), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, 
næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-
dier), Caroline Gjellerod (AC-TAP-suppleant, Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier) og Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. Ansatte 
AC´er)  

Gæster: Julie Sommerlund (Prodekan for omverdensrelationer) 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 24. august 2012 (bilag) 

 
3) Orientering fra ledelsen: 

a. Økonomi og budget 2013 (2 bilag) 

b. Status på stillingsopslag – kursusleder og centerleder til center for 
universitetspædagogik og -didaktik 

c. KUBIS samarbejdet, KB / Institutbiblioteker 
4) Til drøftelse: 

a. Nyansættelser i forhold til personalereduktionerne i 2010 – 2011 
b. Tryghed og sikring på KUA (bilag) 

 
5) Meddelelser 

6) Eventuelt   
 

Ulf Hedetoft indledte mødet med at byde velkommen til fakultetets ny-
ansatte prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund, som var 
inviteret til at deltage på FSU-mødet. Herefter præsenterede Julie Som-
merlund sig selv og fortalte om sin baggrund og visionerne for den ny-
oprettede prodekanstilling, hvor hun bl.a. vil have fokus på innovation, 
samarbejdsrelationer og internationalisering. Bagefter fulgte en kort 
præsentationsrunde af FSU medlemmerne.  
 

     Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 
Dagsordenen blev godkendt 
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Ad 2) Godkendelse af referat fra den 24. august 2012 
Referatet blev godkendt. 
Anders Granum Aagaard bad om, at det fremtidigt blev tydeliggjort, så-
fremt kollektive drøftelser og meninger kom fra medarbejder- eller le-
delsessiden og med navns nævnelse, såfremt et medlem bad om dette. 

 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen: 
a.   Økonomi og budget 2013  

Kristian Boye Petersen gennemgik kort det udsendte materiale og gjorde 
opmærksom på, at der desværre var to fejl i den udsendte månedsopfølg-
ning, som Jan Pedersen også havde orienteret om pr. mail. Det drejede 
sig om en procentsats, som skulle være 66,7 % og måneden i opfølgnin-
gen som rettelig skulle være august måned. 
Ulf Hedetoft sagde, at budgettet kører som forventet, dog er administrati-
onsomkostningerne et par mio. kr. for høje ifølge Nørregade, og vi skal 
derfor holde udgifterne i ave resten af året. Institutterne er lidt for optimi-
stiske mht. deres budgetterede HVIP-forbrug. 
HUM er blevet pålagt at ændre i eksterne indtægter, da det ser ud til, at vi 
får en højere indtægt end budgetteret. Erfaringsmæssigt viser det sig, at 
udviklingen i Q4 kan ændre billedet i begge retninger. 

Som det ser ud pt. mht. årets finanslov vil det blive nemmere at budgette-
re fremover, da der lægges op til, at vi kan udarbejde treårsbudgetter. 

Da kravet om 12-timers undervisning om ugen skal honoreres, har HUM 
via rektoratet fået øremærket 10. mio. kr. til udvidelse af VIP-
bemandingen mhp opfyldelse af 12-timerskravet senest i 2014. Denne 
bevilling stiger til 20 mio. kr. i 2014. Derudover kan vi trække på vores 
frie egenkapital og benytte vores lånemulighed på op til 30 mio. kr. fra 
universitetets egenkapital, hvis der viser sig et behov for det. Det er ikke 
muligt rent teknisk at lave et realistisk budget før til januar/februar 2013. 
Morten Michelsen ville vide, hvornår de øremærkede midler på 10 – 20 
mio. kr. holder op. 
Ulf Hedetoft svarede, at der foreligger en 3-årig aftale for 2013, 2014 og 
2015 indtil videre. Dette økonomiske løft og den fastholdte taxameter-
forhøjelse på 5.000 kr. pr. STÅ i takstgruppe 1 forpligtiger institutterne 
og fakultetet til at øge timetallet og til at holde styr på, at midlerne går til 
formålet, 2016 puljen på omkring 60 mio. kr. til tværgående projekter 
bliver fordelt mellem 12 – 15 projekter på fakultetet. 
Jørgen Staun spurgte til beløbet vedr. bidrag til finansieringen af univer-
sitetets ”Perspektiv- og investeringsplan” som er steget fra ca. 2,8 mio. 
kr. til ca. 4,5 mio. kr. Kristian Boye Petersen svarede, at beløbet er 



Side 4 
 

HUMs bidrag til finansieringen af den centrale byggeplan, som f.eks. 
omhandler Panum-tårnet og Niels Bohr-bygningen. 
 

b.   Status på stillingsopslag – kursusleder og centerleder til center for 
      universitetspædagogik og –didaktik 

Hanne Møller meddelte, at der havde været 11 ansøgere til stillingen og 
at fakultetet har ansat Laura Louise Sarauw. Ansøgningsfristen for stil-
lingen som Leder af Center for universitetspædagogik og –didaktik udlø-
ber den 8. oktober.  

Hanne Møller informerede samtidig om, at processen for at få besat den 
ledige institutlederstillingen på ENGEROM er sat i gang, og at det for-
ventes at stillingen er besat til februar 2013. 

 

c.  KUBIS-samarbejdet, KB / Institutbiblioteker 
Ulf Hedetoft sagde, at udvalgsarbejdet er afsluttet, og at der er udarbejdet 
4 modeller. Der er taget beslutning om, at KU vælger model B, som giver 
mulighed for den største fleksibilitet, hvilket er til gavn for institutbiblio-
tekerne. 
Jørgen Staun ønskede, at beslutningen blev meldt ud til institutterne og 
Ulf Hedetoft sagde, at der evt. kunne laves et sammendrag af model B, så 
det blev mere overskueligt at læse. Hele rapporten med alle modellerne 
kunne også lægges på intranettet. Ledelsen ville sørge for dette. 
 

Ad 4) Til drøftelse 
 

a.  Nyansættelser i forhold til personalereduktionerne i 2010 – 2011 
B-siden ønskede information om bemandingssituationen, organiseringen 
i U&S, indfrielse af Arbejdstilsynets forventninger og kritiske bemærk-
ninger i deres rapport. 

Ulf Hedetoft svarede, at der foreligger en handleplan, hvor U&S bliver 
opdelt i 4 områder: 

• Efter- og videreuddannelse og kandidatoptag 

• Internationalisering, rekruttering og vejledning 

• Uddannelseskvalitet 

• Undervisning og Eksamen. 

Der bliver ansat en områdeleder for hvert område og opgraderingen vil 
betyde, at bemandingen bliver på samme niveau ved indgangen til 2013, 
som den var ved indgangen til 2012. Dette betyder, at U&S vil have en 
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kapacitet på ca. 40 årsværk. Annemarie Jensen ville vide hvilken fag-
gruppe nyansættelserne skulle komme fra, hvilket Ulf Hedetoft ikke kun-
ne give et svar på, da det ikke havde været diskuteret endnu. Der skal ud-
arbejdes en plan for processen og stillingsopslag, og der satses på, at stil-
lingerne kan være besat i januar måned 2013. 

Ingolf Thuesen sagde, at det er vigtigt at argumentere for nødvendighe-
den af at ansætte flere på fakultetsniveau og hvilken produktivitetsfor-
øgelse det vil give. Ulf Hedetoft svarede, at der er fokus på, hvordan vi 
får det maksimale udbytte af TAP-bemandingen. 

Hans-Cristian Køie Poulsen bemærkede, at vi ikke kan sidde Arbejdstil-
synets kritiske rapport overhøring, og at vi skal være opmærksomme på, 
at U&S på HUM har en større administration end andre fakulteter. 
Ulf Hedetoft pointerede, at de strategiske mål, forøgelsen af VIP-
ansættelser og nye projekter fra 2016-puljen skal understøttes administra-
tivt. 

Ingolf Thuesen henledte opmærksomheden på, at der også er øgede krav 
udefra og henviste til akkrediteringsinstitutionen ACE, som f.eks. kræver 
dokumentation om overholdelse af love og bekendtgørelser mm. 
Anders Granum Aagaard nævnte de dårligt fungerende administrative it-
systemer, som gør administrationen unødigt besværlig og René Rasmus-
sen tilføjede, at it-problemerne også tager tid fra VIP´ernes arbejde. Jør-
gen Staun supplerede med at sige, at de dårligt fungerende it-systemer og 
tilbagevende kopi- og printer problemer er det massivt største fysiske ar-
bejdsmiljøproblem for øjeblikket 
Ulf Hedetoft sagde, at KUs nytiltrådte vicedirektør for it arbejder helt 
nede på detaljeniveau for at identificere it-problemerne, og Kristian Boye 
Petersen tilføjede, at det er et prioriteret område og det forventes, at der 
foreligger en løsning omkring nytår. 

 

b. Tryghed og sikring på KUA  
Hanne Møller henviste til tidligere drøftelser i FSU i forbindelse med op-
sætning af overvågningskameraer og i den forbindelse har HR- og perso-
naleafdelingen udarbejdet et udkast til en evt. flyer omhandlende tryghed 
og sikring på HUM.  
FSU drøftede de forskellige sikringsindsatser i udkastet og problemerne 
mht. indskærpelse af indtagelse af alkohol samt formuleringen om, hvor 
og hvornår det er acceptabelt at indtage alkohol. Vedr. rygning på fakul-
tetet var der flere, der følte sig generet over rygekulturen, som også burde 
defineres og uddybes i flyeren. Afsnittet vedr. voldelig adfærd og tyveri 
burde måske ændres, da det er entydigt at fakultetet ikke acceptere disse 
strafbare forhold. 
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Ulf Hedetoft anbefalede, at HUMs reglement burde drøftes med Nørre-
gade og foreslog, at der arbejdes videre med udkastet. 
Hanne Møller nævnte, at der også arbejdes på et skema, som skal vejlede 
alle medarbejdere om, hvordan de skal handle og kommunikere i krisesi-
tuationer. 

 

Ad 5) Meddelelser 
Ulf Hedetoft meddelte, at APV-skemaet vedr. det psykiske arbejdsmiljø 
snart ville blive udsendt og han opfordrede alle til at respondere, så der 
kunne komme en høj svarkvotient. 
Jørgen Staun oplyste, at ENGEROMs LSU havde bedt om, at de massive 
it-problemer kunne synliggøres via it-spørgsmål i den fysiske APV og 
Ulf Hedetoft sagde, at alle er velkomne til at opsamle og sende en mail til 
Kristian Boye Petersen vedr. store tilbagevendende it-problemer, som 
han kan bruge som dokumentation overfor KIT. 

 

Ad 6) Eventuelt 
     Intet til dette punkt. 
 

Mødet sluttede kl. 11.45 


	Til stede:

