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SIDE 2 AF 6 suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Steen Linke 

Larsen (HUMIT), Alexander Safet Memedi (U&S, TR for AC-ansatte), 

Claus Povlsen (seniorrådgiver, Nordisk Forskningsinstitut, TR) og Hans 

Elbeshausen (lektor, IVA), Jette Bang (TAP-HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice). 
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lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk). 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Det blev dog påpeget, at punkt 3 a) 

og b) er drøftelsespunkter. 

 

Ad 2) Til drøftelse 

a. APV-opfølgning og opfølgning på arbejdstilsynets afgørelse (5 

bilag) 

Ad Arbejdstilsynets afgørelse: Jens Erik Mogensen redegjorde kort 

for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på fakultetet. Besøget strakte sig 

over to dage: 12. december 2016 og 28. februar 2017. 

I forbindelse med første besøg blev fakultetets fysiske arbejdsmiljø i 

Campus Service Søndre gennemgået. Det gav anledning til nogle få 

opmærksomhedspunkter, som Campus Service Søndre har fulgt op 

på (se referat fra møde i FAMU 13. januar om disse: 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/famu/referater). 

Arbejdstilsynet afholdt derudover en gruppesamtale om psykisk 

arbejdsmiljø (med fokus på arbejdsmængde og tidpres) med 

repræsentanter fra TAP-gruppen. 

Den 28. februar gennemførte Arbejdstilsynet to lignende 

gruppesamtaler med repræsentanter fra VIP-gruppen samt en 

samtale med fakultetets ledelse repræsenteret ved prodekan Jens 

Erik Mogensen og personalechef Hanne Møller. Afslutningsvis holdt 

Arbejdstilsynet møde med FAMU, hvor de fremlagde deres 

konklusion på tilsynsbesøget. Efterfølgende modtog fakultetet en 

skriftlig afgørelse fra Arbejdstilsynet samt en vejledning vedrørende 

håndtering af stort arbejds- og tidpres. 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/famu/referater


 

SIDE 3 AF 6 Jens Erik Mogensen fortalte, at Arbejdstilsynet tildelte fakultet en 

grøn smiley, men som konklusion havde noteret, at hverdagen for 

fakultetets ansatte er karakteriseret ved et stort arbejdspres som følge 

af såvel stor arbejdsmængde, høje krav som et stort tidspres. Således 

beskriver de, at fakultetet ligger i en ”højere risikogruppe”, og på 

den baggrund får fakultetet uanmeldt besøg inden for et år til et 

halvandet samt en vejledning vedrørende håndtering af stort arbejds- 

og tidpres. 

På baggrund af gruppesamtalerne pegede Arbejdstilsynet på, at 

hovedproblematikken for TAP-gruppen er et endnu ikke gennemført 

opgavebortfald og konsekvenserne heraf og hovedproblematikkerne for 

VIP: Stor arbejdsmængde og derfor lang arbejdstid, hvor den store 

arbejdsmængde blandt andet kommer af et øget tidsforbrug til 

undervisning (krav og forventninger fra studerende samt KU), 

formidling samt søgning af ekstern finansiering. Dertil kommer pres fra 

øget konkurrence samt usikkerhed omkring ansættelse og 

afskedigelsesrisiko. 

Sammenfatningen af tilsynsbesøget samt materialet fra Arbejdstilsynet 

er sendt til medlemmerne af fakultetets arbejdsmiljøorganisation, 

således at arbejdsmiljøgrupperne kan diskutere 

arbejdspresproblematikkerne i samarbejde med de lokale 

samarbejdsudvalg. I forlængelse heraf understregede Ulf Hedetoft, at 

det er vigtigt, at diskussioner om opgavebortfald og arbejdspres også 

foregår lokalt (foruden diskussionerne i FAMU og FSU), idet det er hér 

viden om de specifikke arbejdsbetingelser og problemstillinger er.  

Ad Fakultetets APV-opfølgning: Jens Erik Mogensen fortalte, at de tre 

notater vedrørende APV-opfølgningen på fakultetsniveau (videndeling 

vedrørende trivsel i en krisetid, fokus på yngre forskeres position og 

karriere samt beredskab i forbindelse med krænkende adfærd på de 

sociale medier) endnu ikke foreligger. 

I forbindelse med indsatserne omkring trivsel i en krisetid bemærkede 

Jens Erik Mogensen, at det er relevant at medtænke Arbejdstilsynets 

bemærkninger vedrørende VIP- og TAP-gruppens arbejdspres. 

Kommentarer:  

Ulf Hedetoft fortalte, at fakultetet netop nu skal redegøre for status for 

opgavebortfald på baggrund af sidste års besparelser til HSU. 

Kristian Boye Petersen konstaterede i den sammenhæng, at besparelser 

reelt set blev gennemført efter grønthøstningsmetoden, og derfor er det 

vanskeligt at få overblik over opgavebortfaldet generelt samt specifikt 

lokalisere de specifikke opgaver, der ikke længere skal løses.  



 

SIDE 4 AF 6 Ulf Hedetoft fortalte videre, at af hensyn til trivslen og medarbejdernes 

arbejdspres er det vigtig at være bevidst om, at besparelser er lig 

kvalitetsforringelse i opgaveløsningen; specifikt må vi regne med, at en 

krone besparelser er lig en krone opgavebortfald. Den lokale ledelse har 

en vigtig rolle i dialogen med medarbejderne omkring, hvilke opgaver, 

der skal løses samt realisme omkring kvaliteten af opgaveløsningen. 

Ledelsen skal samtidig være tydelige i deres udmeldinger om de 

nødvendige prioriteringer i opgaveløsningen. 

Ulf Hedetoft understregede endvidere vigtigheden af, at ledelsen 

inddrager medarbejderne i diskussionerne om besparelserne og 

besparelsernes konsekvenser. 

Caroline Gjellerod (TR for AC-TAP) spurgte, om FAMU og FSU kan 

nedsætte en APV-følgegruppe, der som en central opgave har til formål 

at følge de trivselsmæssige konsekvenser af de aktuelle og fremtidige 

besparelser. 

FAMU og FSU støttede op om ideen, og det blev aftalt, at TR melder 

ind med medlemmer til arbejdsgruppe, og at de formulerer et 

kommissorium for gruppens arbejde. Peter Wedel Bay vil 

sekretariatsbetjene gruppen. 

 

b. Afrapportering om opgavebortfald (17 bilag) 

Ulf Hedetoft oplyste, at bagrunden for punktet er, at HSU igen har bedt 

om en indrapportering af opgavebortfaldet. Dette skyldes ikke 

utilfredshed med vores afrapportering sidste år, men HSU vil se om der 

er sket noget med hensyn til opgavebortfaldet i løbet af det sidste halve 

år. 

Fire af de seks fakulteter har allerede afrapporteret og afrapporteringerne 

er blevet behandlet i HSU. Men nu skal afrapporteringerne behandles i 

HSU om en uge, dvs. 21. juni 2017. HUM skal afrapportere ift. 

nedskæringerne sidste år. Ikke ift. hvad HUM agter at gøre fremadrettet. 

Derfor bør fokus nu ligge på det opgavebortfald, der er opstået i forhold 

til de medarbejdere, der blev afskediget ifm. nedskæringerne sidste år. 

Der er kommet tilbagemeldinger fra fem institutter. Alle med undtagelse 

af tre institutter lever op til afrapporteringskravene. Undtagelserne er 

IKK, NFI og ENGEROM. Fakultetsservice skal også melde tilbage. Der 

er stadig en uges tid til at komme med bemærkninger til 

afrapporteringen. Med hensyn til Fakultetsservice afrapporterer 

fakultetet det samme som tidligere, da der ikke skal tages stilling til 

fremtidige planer. Afrapporteringen skal indsendes senest tirsdag den 

20/6. 



 

SIDE 5 AF 6 Kristian Boye Petersen oplyste, at opgavebortfaldet er en parameter for 

de fremtidige besparelser. Grønthøsterbesparelser rundt i organisationen 

gør opgavebortfald meget svært at identificere. Der er medarbejdere, der 

er væk og opgaver, man prøver at skue ned for. Derfor er det bedst at se 

på det fremtidige arbejde. Og det skal gøres under iagttagelse af, at der 

vil komme kvalitetsforringelser fremover. Der kan ikke spares 30-50 

mio. kr. uden at der vil ske kvalifikationsforringelser. 

Opgavebortfald er nemmere at identificere på VIP-siden end på TAP-

siden – indsnævring af bredden i fagene, mindre holdundervisning, 

lukning af fag, større hold osv. 

På TAP-siden drejer det sig om opgaver, der flyttes fra institutterne til 

fakultetet, f.eks. opgaver som personaleadministration, Absalon-support, 

effektivisering af opgaveløsningen med specialeadministration og –

godkendelse.  

Det samme gælder afrapporteringen fra INSS vedr.opgavebortfald inden 

for områderne forskningsstøtte og eksamensadministration. 

Opgavebortfald kan dog ikke ske uden følgende kvalitetsforringelser på 

de givne områder. Samtidig er der opgaver, som ikke længere varetages 

og igen andre opgaver, hvor man må erkende, at der nu er mindre tid til 

at løse dem. Derfor er det nødvendigt at se på, hvordan den mindre tid 

udnyttes mest hensigtsmæssigt uden at det går for meget ud over de 

studerende. 

Jesper Nielsen nævnte, at færre ressourcer (ansatte) ikke nødvendigvis 

flugter med ledelsens beslutninger om opgavebortfald. Ledelsen skal 

således være opmærksom på, at opgavebortfaldet ikke nødvendigvis 

opvejer de færre arbejdstimer som er til rådighed i en afdeling eller på et 

institut, efter reduktion af medarbejderstab. Ulf Hedetoft svarede, at det 

var en problemstilling som ledelsen i afdelinger og på institutter var 

opmærksom på og at det bør være et særligt fokusområde i de lokale 

LSU. 

I bilagene angives, hvilke tiltag der er iværksat  ift. opgavebortfald. Der 

er dog ikke tale om et 1:1 opgavebortfald, forstået på den måde, at det, 

man mister i arbejdskapacitet, svarer præcist til de opgaver, der falder 

bort. Det må tiden vise. Det er derfor vigtigt at se på Arbejdstilsynets 

anbefalinger i rapporten, hvor der på side 2 står, at det er vigtigt at travle 

arbejdsperioder afløses af roligere perioder, for at undgå stress. Det 

gælder især TAP, hvor der er perioder med spidsbelastning. Den 

anbefaling bør derfor tages meget alvorligt i en tid med opgavebortfald, 

skulle der rundt om i organisationen opstå perioder med for stort 

arbejdspres. 



 

SIDE 6 AF 6 Ledelsen har her et stort ansvar for, at opgaver kan tage længere tid at 

løse end ellers. Hvis der er legalitetsmæssige krav om at løse en opgave 

inden for en bestemt periode, må den eller de opgaver prioriteres, eller 

alternativt helt skæres væk. Om disse nedskæringer rent faktisk svarer til 

de opgaver, der bortfalder, afhænger af, hvordan det ser ud på det 

enkelte institut. 

Derudover skal kvalitetsbegrebet nok også tages op til drøftelse. Mange 

medarbejdere vil jo gerne gøre deres arbejde godt, når man taler om 

sagsbehandling. Det er derfor vigtigt, at den enkelte medarbejder også 

selv er ansvarlig for at prioritere sit arbejde realistisk med en erkendelse 

af, at man måske ikke har mulighed for at gøre sit arbejde helt så 

grundigt som man gerne ville. Det kræver ledelsesopbakning fra den 

nærmeste leder, hvis trivsel og det gode arbejdsliv skal opretholdes. 

Går vi ned i kvalitet, skal det være bevidst, og vi skal klart melde ud i 

organisationen og til de studerende, at kvaliteten nedsættes og at ting 

tager tid. 

Det er derfor i første omgang vigtigt, at vi får afrapporteret 

nedskæringerne i forhold til sidste år til HSU, men det er også noget vi 

skal have fokus på fremadrettet. Det er derfor noget der fortsat vil blive 

taget op til diskussion. 

Opfølgning: 

Ulf Hedetoft, Jens Erik Mogensen og Jesper Hede vil udarbejde et 

udkast til input til HSU til en hurtig e-mail-høring i FAMU/FSU sent 

tirsdag, da det skal indsendes allersenest torsdag den 21. juni 2017.Der 

vil forventelig være tale om en ret overordnet tilbagemelding. 

c. Sygefraværsstatistik (2 bilag) 

Sygefraværsstatistikken ser ikke foruroligende ud, men ligger 

nogenlunde gennemsnitligt. Der blev spurgt til årsagen til de længere 

sygefraværsperioder, hvortil Henriette Beck Dijkstra svarede, at det 

kunne man ikke sige med nøjagtighed, men at en del længere sygefravær 

ofte skyldes stress eller alvorlig sygdom. Jens Erik Mogensen 

supplerede med at sige, at der i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg 

også var blevet spurgt ind til stress, og at Hanne Møller havde oplyst, at 

der ikke er mange stresssygemeldinger på fakultetet. Længerevarende 

sygefravær skyldes ofte anden type alvorlig sygdom. 

Sygefraværstallene tages til efterretning. 

 



 

SIDE 7 AF 6 3) Orientering fra ledelsen 

a. Lønudvikling og den økonomiske situation samt 

implementeringskadencerne for sparekataloget (5 bilag) 

Med hensyn til anbefaling til besparelserne på HUM har man forsøgt at 

udarbejde et implementeringskatalog, som siger noget om, hvordan man 

agter at implementere de enkelte besparelsestiltag. De følger de fire 

områder vi hele tiden har haft, men nu med en konkretisering af, hvornår 

og hvordan vi vil gennemføre reduktionerne.  

Derudover er der et generelt spørgsmål, der knytter sig til 

normfastsættelse. Dette skal drøftes nærmere til efteråret, hvor der 

nedsættes en arbejdsgruppe, der igen skal se på muligheden for 

harmonisering af lokale normer. 

Men der er et punkt vedr. en ny norm for nye ph.d-studerende, som Ulf 

Hedetoft vil tage op. Det er en norm, der udelukkende gælder for nye 

ph.d-studerende, der starter til september 2017. Den vil ikke gælde for 

de, der allerede er indskrevne.  

Peter B. Andersen udtrykte bekymring for gruppens forberedelsestid og 

arbejdsbelastning. Der er lavet en landsdækkende undersøgelse, der 

viser, at KU ligger markant over gennemsnittet ved at tildele 6,5 timers 

forberedelsesnorm. 

Ulf Hedetoft oplyste, at Julie Sommerlund har lavet en stikprøvekontrol, 

der viser, at de institutter, der har en lavere forberedelsesnorm (under 

6,5 timer) er de ph.d.-studerende mere tilfredse. Men de foretager også 

kun generel undervisning. Højere forberedelsestid kan være med til at 

øge presset, da det kan give indtryk af, at der er høje krav til 

underviseren, hvis der er høj forberedelsestid. 

Vi vil ende ud med en samlet afsætning på 4,5 timer pr. 

konfrontationstime. Ulf Hedetoft oplyste, at man ønsker denne norm 

gennemført fra efteråret 2017. 

De øvrige sparetiltag forestiller Ulf Hedetoft sig først bliver 

implementerbare på økonomisiden i 2020. Men tiltaget om reduktion af 

forberedelsesnormen bør implementeres nu, hvis det skal give noget på 

økonomisiden nu.  

Derefter gennemgik Ulf Hedetoft bilaget om Anbefalinger om 

besparelser på Humaniora frem mod 2020. 

 



 

SIDE 8 AF 6 - Område prøveformer og censur 

 Fjernelse af intern censur kan gøres ved at tilføje en allonge og 

skrive, at det er den måde censur fremover foregår på uden at 

hver enkelt studieordning skal åbnes. Ændringen kan træde i 

kraft pr. 1/9-2018. 

 Reduktion af bedømmelsestid på specialer - Nedsættelse af 

bedømmelsesnormen sker primært under henvisning til 

opgavebortfald, idet den skriftlige specialeudtalelse er faldet 

bort. Det drejer sig dels om censorernes tid, dels om VIP’ernes. 

Hvis VIP'ernes bedømmelsestid skal reduceres, kommer dette på 

et senere tidspunkt. Men det er besluttet ikke at røre ved 

vejledningstiden, efter at forslaget har været i høring. I 

censorcirkulæret står, at der skal ske en drøftelse med den faglige 

organisation mht. censornormen. 

 Reduktion af bedømmelsestid på specialer på BA: Det er det 

samme som punktet ovenfor. 

 Reduktion af ekstern bedømmelse på det centrale fag til 

minimumskravet kræver en åbning af studieordningerne, før det 

kan realiseres. Forventes at blive implementeret i september 

2019. Studienævnene skal overveje, hvor det fagligt giver bedst 

mening at undvære ekstern censur 

 Fjernelse af ekstern censur på tilvalg på skriftlige prøver kræver 

også studieordningsændringer. Forventes først implementeret 

omkring 1/9-19. 

 Reduktion af forberedelsesnormen for ph.d-studerende kræver 

ændring af normaftalen før forventet implementering pr. 1/9-17. 

 Harmonisering af lokale normaftaler – normaftalen skal 

forhandles med tillidsværket. Forventes effektueret efteråret 18. 

 Justering af censortidsnormer skal forhandles som en del af 

normaftalen i samarbejde med tillidsværket. 

 

De tre sidstnævnte punkter skal også ses i forlængelse af de 

besparelser, som allerede er foreslået og er ved at blive 

implementeret på antallet af prøveformer. Udgangspunktet var, at 

HUM havde over 400 prøveformer på fakultetet, men det er nu 

reduceret til 8 arketyper med en række varianter. Fakultetsledelsen 

har bedt hvert institut angive ønsker til, hvilke prøveformer de 

ønsker inden for en maksramme på 20 inkl. varianter. Dermed har vi 

i udgangspunktet samlet set 77 prøveformer, inkl. Varianterne. Tallet 

forventes dog at kunne nedbringes yderligere. 

 

  

-  Område tilvalg og reduceret valgfrihed 

 Konsekvent omlægning til 15 ECTS-points-kurser kræver en 

åbning af studieordningerne og vil medføre, at de nye 

studieordninger først kan træde i kraft efteråret 2018 eller foråret 

2019. 



 

SIDE 9 AF 6  Fakultetsfælles ramme for 30 ECTS-point ikke-samunderviste 

tilvalgspakker på maks. 25 /BA og 15/KA: Der hvor der er tale 

om samundervisning, vil der ikke ske nogen ændringer. Der hvor 

der ikke er tale om samundervisning, begrænses tilvalgspakkerne 

til 30 ECTS i den samlede pakke. Man vil sikre, at der kommer 

nok studerende til kurserne og dermed øge antallet af studerende 

og reducere antallet af tilvalgspakker. Dette berører ikke sidefag. 

De nye studieordninger forventes at træde i kraft pr. 1/9 2019. 

 Udbud af 15 ECTS-point BA-tilvalg med fokus på hhv. 

faglighed og praksis og projektorienteret forløb gælder den del af 

tilvalgene, der kan ligge på 6. semester. Hvis de studerende 

vælger en tilvalgsmulighed på 15 ECTS, giver det god mening at 

koble det sammen med noget, der har tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Forventes effektueret omkring 1/9-19. 

 Reduktion af valgfrihed – her ønsker man at reducere antallet af 

emnekurser, hvor der hidtil har været rigtig mange kurser at 

vælge imellem. Grundreglen er, at der skal være tilmeldt min. 20 

studerende for at et kursus gennemføres. Denne grundregel kan 

dog afviges, hvis faget er lille. I så fald er kravet, at fagområdet 

ikke må oprette mere end maks. 2 emnekurser. Dette er for at 

sikre, at der ikke er et udbud af kandidatuddannelser, som vil 

være udelukket fra at oprette emnekurser pga. lille antal 

kursustilmeldte studerende. Tiltaget gælder ikke 

grenfagsspecialiseringer. Implementeres fra efteråret 2018 og 

forventer at give en besparelse på kr. 500.000. 

 Øget samlæsning: Efter analyse og kortlægning af 

samlæsningspotentialet på de enkelte institutter og på tværs af 

institutterne fastlægges en procesplan for identifikation og 

udmøntning af tiltaget, der forventes at give en besparelse på kr. 

500.000. Forventes at kunne træde i kraft pr. 1/9-19. 

 

- Område: Administration  

 Studieadministration – effektiviseringer punkt 1-3: Her er man 

bevidst meget vag, fordi der er mange enkeltstående punkter, der 

krævede meget eftersyn og tjek til at man kan effektuere tiltaget 

som det var. Ulf Hedetoft vil hellere finde store ting, som man 

kan arbejde med. Punkterne i skemaet er pmærksomhedspunkter. 

Det er uklart, hvor meget der spares på de store KU-

omorganiseringer, som Tør drift og HR-organiseringen. Det skal 

først dokumenteres. Der vil være en mulig besparelse på ca. 1 

mio. på driften.  

 

 Kommunikation –Det er hensigten, at samle alle 

kommunikationsopgaverne et sted på fakultetet. De store linjer 

omkring kommunikation er ikke helt på plads, men i løbet af 

efteråret vil der blive udarbejdet et katalog. Det står Jesper Hede 

for i samarbejde med kommunikationsafdelingen i 



 

SIDE 10 AF 6 Ledelsessekretariatet. Her skal det blive klart, hvor mange 

medarbejdere man flytter fra institutterne til fakultetet og hvilke 

enkeltopgaver kan mere hensigtsmæssigt stadig ligge på 

institutterne. F.eks. kan nyhedsbrevene ligge centralt men med 

input fra institutterne. Det skal dog først analyseres, hvordan 

organiseringen sker bedst muligt, og hvordan den fordeles bedst. 

Der er stor forskel på, hvordan kommunikationsopgaverne er 

fordelt på institutterne. Nogle steder er det kun 10 % af en 

medarbejders opgaver og andre steder er det en fuldtidsopgave. 

Caroline Gjellerod udtrykte glæde over oversigtsarket over 

sparetiltag, fordi det giver en overskuelighed over tiltagene og de 

dertil hørende besparelser. Det er godt, at man går gradvist frem på 

et område som kommunikation. Og når der alligevel skal nedsættes 

en trivselsgruppe, er det vigtigt at koble den på overflytningen af 

kommunikation, så det sikres at den sker godt og hensigtsmæssigt, 

så vi sikrer trivslen for de medarbejdere det vil komme til at berøre. 

Ulf Hedetoft svarede, at man p.t. ikke forventer at flytte mere end i 

alt 2-3 medarbejdere fra institutterne, og sandsynligvis dem, der har 

siddet længst og mest med kommunikationsopgaver. Resten af de 

medarbejdere der p.t. arbejder med kommunikation på institutterne, 

vil blive frigjort fra den opgave. Med det skal drøftes med 

institutterne, både hvad angår organiseringen og opgaver. På sigt vil 

man så se på, hvor mange ressourcer der er råd til. 

 Forskningsstøtte: Her foreligger der også næsten en plan for det 

videre forløb. Her forklarede Ulf Hedetoft at man forestiller sig, 

at man i stedet for at samle medarbejderne kan etablere en større 

deling af ressourcer til forskningsstøtte, sådan at man f.eks. har 

en deltidsmedarbejder, der 100 % betjener flere institutter. Det 

vil give vis form for professionalisering og en standardisering af 

formen. Her er det muligt at samle forskningsstøtte for to 

institutter ad gangen. Dette skal først afklares med 

institutledelsen og medarbejderne. Det er planen, at tiltaget skal 

træde i kraft hurtigst muligt. Om tre år vil man så se på 

ressourcerne og hvad der er råd til. ToRS og ENGEROM er 

allerede gået i gang med tiltaget. De øvrige går i gang så hurtigt 

som muligt med start til efteråret. 

 

Organisatorisk sammenlægning af institutbiblioteker 

 Sammenlægningen af institutbibliotekerne betyder nedsættelse af 

betjeningssteder fra 8 til 5. P.t. har vi 16-17 bibliotekarer på hele 

fakultetet. Der røres ikke ved bogsamlingerne og videncentrene. 

Hvis muligt skal der laves en aftale med KB om overtagelse af 

alle backoffice funktioner og biblioteksserviceringer. Frontoffice 

service af VIP og studerende kan de måske også komme til at 

overtage, men i så fald på vores betingelser med hensyn til 
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en rimelig aftale, beholder fakultetet bibliotekerne, men med 

færre medarbejdere. 

Flere af værkerne digitaliseres, og fakultetet giver penge til 

oprydning i kælderen. 

Der tales om en halvering af bemandingen, men det vil blive 

gjort lempeligt og vil blive udsat mest muligt. Flere af de 

nuværende bibliotekarer er allerede ansat på KB, herunder 

bibliotekarerne på ToRS. 

KBs forslag til overtagelse vil blive forlagt FSU og AR inden der 

træffes en endelig beslutning. 

Der regnes med en besparelse på kr. 2,3 mio. 

 

 b) Fusionsaftale mellem NFI og INSS 

En fusionsaftale meget lig den, der findes i bilaget – sagsnotat af 16. maj 

2017, forventes fremsendt sendt til rektor senest den 15/6-17. Ud over 

dette dokument er der en del bilag til dokumentet, som vil indgå i den 

endelige godkendelse. Det, der indgår i bilagene, vil have samme status 

som det, der står i hoveddokumentet. 

Der er stort set enighed imellem de to institutter. 

Der vil være en bevillingsbesparelse fra kr. 23 mio. til kr. 14 mio. Claus 

Povlsen spurgte, om NFI stadig har sikret en øremærket 

fakultetsbevilling på kr. 14 mio. på længere sigt, for det fremgår ikke 

helt klart af dokumentet. Bekymringen går på, at bevillingen på sigt vil 

komme til at indgå i INSS' samlede økonomi og dermed bliver usynlig 

over tid. Hertil foreslog Ulf Hedetoft at man kunne tilføje en uddybelse 

til hoveddokumentets punkt 6 der udtrykker at fakultetsbevillingen også 

fremover vil gå til aktiviteter som bevillingen aktuelt bruges til på 

NFI.Claus Povlsen udtrykte tilfredshed med denne løsning. 

Dokumentet sendes til godkendelse via Jesper Hede og Henriette Beck 

Dijkstra.  

I starten var der en del utilfredshed med fusionen, men det ser nu ud til, 

at medarbejderne er mere positive. 

Med hensyn til de efterladte lokaler, så har Dansk Ordblindeinstitut 

henvendt sig og vist interesse for lejemålet. 

Fusionen træder i kraft pr. 1/9-17. 
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Det er nu afklaret, at PWB fortætter som sekretær for FAMU. Som led i 

den nye HR-organisation vil han endvidere skulle betjene FAMU, 

herunder APV, på JUR og TEO. PWB sidder fysisk i Sønder Campus-

teamet i HR-centeret. 

Med hensyn til HR-organiseringen, så er det nye HR-center forankret 

under SAMF. Team Sønder Campus sidder i KUA 3 i den del, der 

hedder 5C på 1. sal. 

Der blev spurgt til HR-organiseringen, og det blev oplyst, at man i HR-

centeret nu så småt er ved at få lidt styr på arbejdsopgavefordelingen. 

Rekruttering og ansættelse samt personaleadministration ligger i HR-

team Sønder Campus, mens ph.d. og Det Rummelige arbejdsmarked 

samt et par andre opgaver ligger i Team City Campus på 

Kommunehospitalet. 

Med hensyn til ph.d.-skolen er to medarbejdere samt ph.d.-skoleleder 

Sune Auken overført til Afdelingen for Strategi og Forskningsstøtte, 

mens resten er flyttet til HR-centeret.  

5) Eventuelt 

Intet. 

Næste FSU-møde er ikke booket endnu. Der mangler at blive booket en 

ny FSU-møderække. HBD videregiver til SKI om dette. 

 


