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Fakultetets samarbejdsudvalg  

M Ø D E R E F E R A T  28. APRIL 2017 

Forum Fakultetets samarbejdsudvalg  

Møde afholdt 21. april 2017 kl. 13-15  

Sted HUM, lok. 15b-0-07  

Referent Marie Roloff Groth og Luise Hvidt  

Til stede 

Ulf Hedetoft, Kristian B. Petersen, Per Hasle, Jørgen Staun, Jette Bang, 

Hans Elbeshausen, Caroline Gjellerod, Alexander Safet Memedi, Jesper 

Nielsen, Claus Povlsen og Susanne Kirst. Gæster var Marie Roloff Groth og 

Luise Hvidt (Strategi og Forskningsstøtte).  

Afbud fra Jens Erik Mogensen, Ingolf Thuesen og Peter Andersen. 

Dagsorden 

Ad 1) Dagsorden godkendt.  

 

Ad 2) Til drøftelse: KU’s strategi gældende fra 2018 (3 bilag) 

 

Ulf Hedtoft indledte mødet med at rammesætte KU-strategiprocessen, som 

udelukkende fokuserer på KU’s overordnede strategi for perioden 2018-

2023. Udvalget bedes derfor ikke diskutere, hvordan de forskellige 

elementer udmøntes på fakultetsniveau. Dog bliver den overordnede strategi 

naturligt den ramme, som fakultetets strategiproces vil tage afsæt i, når 

denne proces igangsættes, hvilket forventes at være i efteråret 2017.  

KU har sendt oplægget til i råd og udvalg ved fakulteterne, dog opfordres 

alle til at kommentere via temasite på KUnet. På HUM behandles materialet 



 

SIDE 2 AF 5 formelt i hhv. Direktionen, Akademisk Råd, Fakultetets Samarbejdsudvalg 

og Humrådet.  

 

KU’s oplæg til strategiproces tager udgangspunkt i universitetets fire 

genstandsfelter: Uddannelse, forskning, omverdensrelationer samt 

organisation og systemer. KU’s bestyrelse har besluttet, at den kommende 

strategi skal rammesættes inden for fire strategiske temaer: Excellence, 

samfundsbehov, globalt perspektiv samt digital indsigt.  

Som redskab til dette er genstandsfelter og temaer sat op i en matrix med 16 

felter, hvortil der knytter sig en skabelon til hvert felt. Nærværende udvalg 

besluttede sig for at fokusere på matrixfelterne inden for genstandsfeltet 

organisation og systemer (skabelon 4, 8, 12 og 16), hvilket relaterer sig 

direkte til udvalgets virke.  Udvalget besluttede at gå igennem de 4 

skabeloner ved mødet, og herefter nedsætte et mindre gruppe til at behandle 

emnerne i dybden, hvilket bliver sendt til kommentering i udvalget før 

aflevering til Rektorsekretariatet senest d. 24. maj 2017. 

 

Skema 4: Excellence 

Bæredygtig økonomi (eksempel i skemaet som mulig vej) 

Udvalget ser naturligvis en velkonsolideret økonomi som et centralt emne i 

den kommende strategi. Et vigtigt perspektiv for udvalget i forhold til 

økonomi er, at det ikke kun gælder om at afsøge nye veje for ekstern 

finansiering (eksempel i skemaet som mulig løsning) men også at rekruttere 

de rigtige resurser. Desuden ønsker udvalget, at KU anses som et helt 

universitet, hvor organisationen hjælper hinanden økonomisk på tværs af 

fakulteter, institutter, centre mv. hvis nødvendigt.  

 

Attraktiv arbejdsplads og fokus på de humane ressourcer + Øget fælles 

indsats og samarbejde på tværs (eksempler i skemaet som mulige veje) 

Udvalget støttede disse formuleringer og pegede igen på, at KU med fordel 

kan bryde med silotankegang og bruge relevant ekspertise fra medarbejdere 

på tværs af organisationen, fx i udviklingsopgaver. Udvalget ønsker, at man 

tænker i tværgående løsninger med tværgående medarbejderbidrag og 

dermed et fokus på, at medarbejdere skal bruges til det, de er særligt 

kvalificeret til, også uden for deres egen lokale ansættelse, både VIP og 

TAP. 

KU er en stor og tung organisation, og udvalget fremlagde ønske om, at der 

sættes midler af til eksperimentarier til udvikling af gode ideer, der kan 

optimere arbejdsprocesser og indsatsområder på tværs af organisationen. Et 

eksperimentarium, hvor der blev udviklet nye måder at drive organisationen 

på. Det blev understreget på, at systemet pt. ikke er gearet til nye tiltag, og 

en forudsætning for at ændre dette er gennemskuelighed, klarhed og 

entydighed i processerne og ansvarsfordelingerne.  



 

SIDE 3 AF 5 Systematisk talentudvikling for alle personalegrupper (eksempel i skemaet 

som mulig løsning) 

Udvalget mener, at talentudvikling og kompetenceudvikling på alle niveauer 

er en yderst vigtig forudsætning for excellence i organisation og systemer på 

KU. Hvis excellence skal gennemsyre KU, så skal der tænkes 

talentudvikling på alle niveauer for alle medarbejdere, både VIP, TAP – 

fastansatte og studenter samt ledelse. Pt. betyder talentudvikling ikke 

nødvendigvis karrieremuligheder, og dette bør man sætte fokus på. Der blev 

fx peget på talentudvikling af ledere til organisationen som et 

indsatsområde. Man bør på KU have både ret og pligt til efteruddannelse, så 

organisationen kan dygtiggøre og udvikle sig. Udvalget pegede på, at de 

gode erfaringer fra HUM’s igangværende arbejde med at synliggøre impact 

af forskning med fordel kan bredes ud til administration og ledelse.   

 

Karriereafklaring (et forslag fra udvalget til en mulig løsning) 

Under drøftelsen om talenteudvikling pegede udvalget på, at en 

gennemgribende forudsætning er kompetence- og karriereafklaring – særligt 

unge forskere (ph.d. og postdoc) mangler støtte til netop dette, i og med at 

relativt få af disse, i hvert fald på HUM, opnår ansættelse på KU. Denne 

karrierevejledning kan med fordel foregå i samarbejde og strategiske 

alliancer med KU’s vigtigste stakeholders, så excellence bliver synligt for 

disse og mulige karriereveje uden for KU bliver synlige for unge forskere.  

Kompetence-og karriereafklaring bør være en indsat for alle medarbejdere 

på alle niveauer, til fastholdelse af dygtige medarbejdere og til udvikling af 

organisationen og diverse arbejdsprocesser. Udvalget diskuterede, hvordan 

man kan tænke mere ”flow” i karriereforløbene på KU, og at udveksling af 

VIP og TAP i udlandet bør være lettere tilgængeligt og hyppigere anvendt. 

Tenure Track blev nævnt som en mulig løsning for VIP. 

 

Skema 8: Samfundsbehov 

Åbne campusområder og tilgængelige faciliteter (eksempel i skemaet som 

mulig vej) 

Udvalget drøftede mulighederne for at holde åbne arrangementer, 

omvisninger mv. for relevante stakeholders som en mulig løsning. En 

barriere er, at et åbent campus også tiltrækker personer, der ikke altid 

behandler vores faciliteter hensigtsmæssigt, og det koster os penge.  

 

Fokus på at dokumentere impact (eksempel i skemaet som mulig vej) 

Udvalget ønskede at udvide formuleringen til at bidrage med øget impact, 

da dokumentation af impact er vanskelig. Der er pt. fokus på impact af 

forskning, men også impact af uddannelser, ledelse og administration er 

relevant at synliggøre, mente udvalget. Til arbejdet med at synliggøre 

impact pegede udvalget på  



 

SIDE 4 AF 5 Videnspredning: Forskningsambassadører, kandidater fra KU, ledere og 

administration til at formidlte KU’s forskning samt gode historier fra 

uddannelse og organisation. Dette kræver en systematik og en 

understøttende incitamentsstruktur. 

 

Systematisk samarbejde med udvalgte stakeholders: Gerne tænke 

samarbejde bredt i samfundet med eksempelvis ngo’er og 

professionshøjskoler. 

 

Alumner 

Alumner blev identificeret som et stort og uudnyttet potentiale, der desværre 

er nedprioriteret pt. på KU-niveau.  

KU efter-/videreuddannelse (udvalgets forslag til en mulig vej 

Udvalget så det som en oplagt mulighed at igangsætte strategiske tiltag til 

udvikling af efter-/videreuddannelse til alumner og andre relevante i 

samfundet, og det vil være en fordel at løfte indsatsen til KU-niveau. Dog er 

det en forudsætning, at der investeres i understøttende administrative 

systemer, og der udvikles en infrastruktur til at strukturere arbejdet – måske 

skal nogle VIP kvalificeres særligt til dette. 

 

Skema 12: Globalt perspektiv 

International profilering af KU som arbejdsplads (image) (eksempel i 

skemaet som mulig vej) 

Udvalget drøftede, at en mulig løsning til denne vej er at gøre tenure track-

ansættelsesstrukturen obligatorisk på hele KU og at brande denne mulighed 

til at tiltrække flere internationale medarbejdere. Internationale tidsskrifter 

kan suppleres af flere medier (eksempel på mulig løsning). 

 

Internationalisering af KU (udvalgets forslag til en mulig vej) 

For at KU kan få flere internationale medarbejdere (og studerende), bør 

organisationen geares yderligere til at håndtere dette via en langsigtet 

strategisk indsats. Internationale medarbejdere koster TAP-resurser, da disse 

skal have hjælp til sproglige, praktiske og kulturelle forhold. Det kræver en 

opmærksomhed på opkvalificering af TAP-medarbejdere til at løfte dette, 

sprogligt, vidensmæssigt mv. Samtidig bør der også fokuseres på, hvordan 

internationale medarbejdere via en struktureret indsats bliver kvalificeret til 

at arbejde på KU.  

Konkret blev der peget på mentorordning for nye internationale 

medarbejdere i 1-2 år og fuld implementering af engelsk som arbejdssprog. 

Fx Navision og RejsUd er tænkt dansk, så en oversættelse af disse kræver 

en påvirkning af ministeriet. Desuden kræver det efteruddannelse af visse 

VIP og TAP at arbejde fuld tid på engelsk.  

 



 

SIDE 5 AF 5 Gøre udlandsophold for VIP & TAP mere tilgængelige (udvalgets forslag til 

en mulig vej) 

Udvalget ønsker også, at det bliver lettere for TAP og VIP at komme på 

udlandsophold med henblik på kompetenceudvikling (excellence). 

Samarbejder med udenlandske universiteter er under opbygning, særligt 

engelske universiteter, hvilket kan gøre dette muligt. Konkret blev der 

henvist til Erasmus+. 

 

Skema 16: Digital indsigt 

Samlet for dette punkt drøftede udvalget, at KU har brug for dels digitale 

brugerorienterede løsninger, (systemer der nærmer sig brugeren), og dels 

opgradering af it-kompetencer, (brugeren der nærmer sig it-løsningerne).  

 

Effektive og sammenhængende it-understøttede administrative processer 

(eksempel i skemaet som mulig vej) 

Det er nødvendigt, at KU har de systemer og serverkapacitet, der svarer til 

behovet. En forudsætning er, at der stilles tilstrækkeligt med midler til 

rådighed, da KU har mange forskellige systemer, som ikke arbejder sammen 

på optimal vis – og desværre er alle ikke lige brugerorienterede.  

 

Opgradering af it-kompetencer 

KU har brug for opgradering af it-kompetencer, og organisationen står over 

for en mental udvikling, når det gælder digital indsigt. Det gælder STUD, 

VIP, TAP, som er på et meget uensartet niveau. Dog peger udvalget på det 

homogene over for det forskellige - det er ikke nødvendigt, at alle skal 

kunne det samme. 

 

Ekspertviden - in house  

Udvalget mente også, at der er brug for øget forskning i det digitale område. 

KU på tværs ved rigtig meget om dette område, og man måske kan drage 

bedre nytte af dette i forbindelse med strategiske tiltag på området. Konkret 

blev der peget på mulighederne udviklingen af et KU Instistute for 

Advanced Data Science, som drives af rektoratet med forskere på tværs af 

KU. 

 

Næste skridt 

Udvalget nedsatte en gruppe til arbejde videre med de input, der var 

kommet til mødet. Gruppen består af: Ulf Hedetoft, Kristian Boye Petersen, 

Jette Bang og Jørgen Staun. 

 

Ad 3) Meddelelser. Der var ingen meddelelser. 

 

Ad 4) Eventuelt. Der var ingen punkter. 


