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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: Tirsdag, den 10. januar 2012 kl. 10 - 11 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 
 

 

Til stede: 
A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), Finn 
Hauberg Mortensen (institutleder, Institut for Nordiske Studier og Sprogviden-
skab), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier), Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Kristian Boye Petersen 
(stabschef) 

 

B-siden: 

Karsten Fledelius (lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Mike 
Wenøe (karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er), Annemarie 
Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, 
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Søren Fransén (fuldmægtig, 
Studiekontoret, TR 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) og Mette Christensen 
(HR- og personaleafdelingen, HK-suppleant) 
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Gæst: 

Annette Moe (studiechef) 

 

Afbud fra:  

Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk 
Metal, TAP) og Steen Linke (medieproducer, IT-MEDIA, suppleant for Anders 
Granum Aagaard)  

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 
Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 9. december 2011 (bilag) 

3) Orientering fra ledelsen: 

a.   Planerne for omorganisering af det studieadministrative område (bilag) 

4)  Eventuelt:       

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt, efter at Ulf Hedetoft havde tilføjet at punkt 3. a, 
udover orientering fra ledelsen, også er et punkt til drøftelse. 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 9. december 2011: 
Referatet blev godkendt 

Ad 3) Til drøftelse: 
a. Planerne for omorganisering af det studieadministrative område: 

Ulf Hedetoft opsummerede baggrunden og det historiske forløb bag planerne 
for omorganisering af det studieadministrative område, som har pågået det 
meste af efteråret 2011 med udgangspunkt i notat af 7. september 2011 om 
organisering af studieadministrative opgaver. Der har været drøftelser, ufor-
melle samtaler og høringer på institutterne og i studieadministrationen, mht. 
snitflader og formål med omorganiseringen. Høringsfasen blev afsluttet medio 
oktober 2011 og pba. processen er der udarbejdet notatet ”Omorganisering af 
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U&S den 2. januar 20121

Rationaliteten ligger som udgangspunkt i Competence House rapporten fra 
2009, generelle overvejelser om at effektivisere administrationen og nærheds-
princippet ved at styrke det decentrale niveau på fakultetet.  Der er tale om en 
rimelig begrænset ændring, hvor 6 årsværk fra fakultetsservice decentraliseres. 

, som skitserer de områder, der skal ligge hhv. cen-
tralt og decentralt på fakultetet. 

Den videre procesplan er, at der umiddelbart efter FSU-mødet bliver afholdt 
møde i fakultetsservices´ SU (SUFS). Den 11. og 12. januar fremlægges de 
videre planer for TR og de medarbejdere, der bliver berørt af decentraliserin-
gen. Realistisk set vil ændringerne træde i kraft i løbet af forårssemestret og 
ikke som tidligere antaget den 1. februar. Det er vigtigt, at ændringerne sker 
simultant. Den endelige plan vil foreligge indenfor et par uger. 

Medarbejdersiden havde følgende kommentarer og spørgsmål til ledelsen: 

• Der ønskes en forklaring på, hvad formålet er med omorganiseringen 
og det blev pointeret, at rationalitet og nærhedsprincippet kan være i 
modstrid med hinanden. Mht. nærhedsprincippet blev der nævnt, at alle 
studerende også har tilvalgsfag, hvilket betyder, at de skal rundt på 
mange forskellige institutter får at få vejledning – derfor er det vigtigt 
med en meget klar formulering af formålet med decentraliseringen. 

• Mht. f.eks. optag af studerende på KA-uddannelsen – er det inkl. full 
degree – som ligger på institutterne? 

• Det er uhensigtsmæssigt at adskille vejledning og sagsbehandling – og 
hvordan får vi sikret at alle er informeret. 

• Har man overvejet det økonomiske perspektiv i forbindelse med, at der 
ændres på det forhold, at én person i fakultetsservice har kendskab til 
f.eks. lovgivning og deltager i div. informationsmøder mm. Dette de-
centraliseres nu på 6 personer, som kun har kendskab til en delmængde 
at disse områder og som derfor skal oplæres. 

• Følgende punkter giver anledning til bekymring: koordination af over-
ordnede funktioner og overholdelse af tidsfrister. Nærhedsprincippet i 
studenterservice, som oprindeligt skulle være døgnbemandet, hvad bli-
ver åbningstiden hhv. centralt og på institutterne, og hvad er tanken 
med et centralt torv på KUA2? 

• Det politiske signal, om at styrke institutterne, kan vise sig at give flere 
omkostninger i administration, og er der tilstrækkelig ressourcer på in-
stitutterne til at løse opgaverne? 

• Der var bekymring i forbindelse med den foreløbige proces, hvor med-
arbejderne ikke følte sig hørt og taget med på råd i forbindelse med 
omorganiseringen. Udmeldingen om skæringsdatoen 1. februar 2012 

                                                 
1 Bilag 1 til referatet 
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havde skabt frustration hos medarbejderne, da de i øvrigt ikke følte sig 
informeret om detaljerne. En informationsoversigt over videre proces 
blev efterlyst samt information om, hvordan man finder frem til hvilke 
medarbejdere, der skal flyttes. 

Ulf Hedetoft svarede følgende: 

Omorganiseringen er ikke et politisk signal, og der er ingen forhånds- 
prioritering af institutterne. Ved institutrunden i sommeren 2011 blev 
der orienteret om, at en omorganisering af studieadministrationen var 
under overvejelse. Økonomien vil kun blive indirekte påvirket af om-
organiseringen via de arbejdseffektiviseringer og afskaffelse af dob-
beltfunktioner, som den tilsigter. Herved kan der frisættes arbejdskraft 
til andre opgaver, men først på mellemlangt sigt. For at omorganiserin-
gen skal kunne fungere, forudsætter det alles medvirken og et omfat-
tende samarbejde på tværs af fakultetsservice og institutter, bl.a. for 
fleksibelt at udnytte områder, hvor spidsbelastinger og deadlines ikke 
falder sammen på tværs af funktionsområder. 

Det giver stadig god mening med en one-stop-shop/reception på 
KUA2, men via grundige drøftelser skal vi sammen finde ud af ud-
formningen og funktionaliteten. 

Vedr. rammefunktioner vil disse blive opretholdt centralt, og det giver 
god mening, at vejledningen foregår på instituttet, hvor vejleder og den 
studerende er. Koordinationen i den forbindelse er vigtig. Ophævelse af 
dem/os kulturen omfatter også etablering af netværk med kontinuerlig 
kommunikation. 

Ulf Hedetoft anerkendte, at en omorganisering kunne give anledning til 
frustration og tilføjede, at det næste skridt i processen er at gå i dialog 
med de medarbejdere, der sidder med de arbejdsopgaver, der bliver be-
rørt af omorganiseringen. Indenfor 2 uger vil der foreligge en yderlige-
re procesplan. 

Jens Erik Mogensen pointerede, at vi skal lægge dem/os kulturen bag 
os og at omorganiseringen skal ses som en overordnet opfølgning på 
Competence House rapporten samt det formål at arbejdsopgaverne skal 
ligge der, hvor de ligger bedst og mest hensigtsmæssigt. Han sagde og-
så, at det er vigtigt med hensynstagen til de medarbejdere, der skal flyt-
te, og at ledelsen derfor skal have udførlige samtaler med både medar-
bejdere og TR. 

Ingolf Thuesen bemærkede, at høring og analyse er to forskellige ting 
og henviste til at direktionen og institutlederne havde været sammen 
om beslutningerne, i forbindelse med omorganiseringen, og at institut-
terne gerne vil have studieadministrationen tæt på instituttet.  

Ad 4) Eventuelt: 
Intet til dette punkt                                                          Mødet sluttede kl. 11 


	Til stede:
	bilag_omorganisering_januar_2012.pdf
	Baggrund




