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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 19. august 2011 kl. 10 - 12 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 
 

 

Til stede: 
A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Finn Hauberg Mortensen (institutle-
der, institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Ingolf Thuesen (institut-
leder, institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Hanne Møller (HR- 
og Personalechef) 

B-siden: 

Stine Møller Jørgensen (fuldmægtig FLI, Ph.d.-skolen, TR-suppleant for adm. 
Ansatte AC´er), Henrik Prebensen (lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk, fælles-TR suppleant for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, 
Erkendelse og Formidling), Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-
TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Anders 
Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP), Erik 
Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Peter B. Andersen 
(fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Tværkulturelle og Regionale 
Studier), og Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte 
AC’er) 

 



Side 2 
 

Afbud fra: Jens Erik Mogensen (prodekan)  

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 
 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. juni (referat + 

 bilag nr. 1 - 5) 

3. Til drøftelse: 
a. Evaluering af besparelserne på medarbejdersiden (bilag) 

b. Organisering på økonomiområdet, herunder; konsekvenser, ar-
bejdsmiljø, samarbejde og trivsel 

c. FSU-tema den 10. juni: Det psykiske arbejdsmiljø - rammerne for 
et godt arbejdsmiljø, evt. drøftelse af opfølgning/sparring med SCK 

d. Ophavsret CIP (3 bilag) 

e. Høring om KUs strategiplan frem til 20161

4. Til orientering: 

  

a. Planer for reorganisering af ledelse og administration på Fakultetet  

b. Økonomi og budget (bilag) 

5. Meddelelser 

6. Eventuelt  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Strategiplanen offentliggjort mandag den 15. august 2011 på bl.a. KUnet: 
https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaStrategi2016/Sider/Strategi2016.aspx  
 

https://intranet.ku.dk/nyheder/TemaStrategi2016/Sider/Strategi2016.aspx�
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Ulf Hedetoft åbnede mødet med at byde nye udvalgsmedlemmer velkommen, 
hvorefter FSU foretog en præsentationsrunde. Samarbejdsaftalen 20112

 

 blev 
uddelt sammen med Forretningsorden for FSU, som skal drøftes og justeres 
ved næste FSU-møde den 16. september. Ulf Hedetoft opfordrede alle til at 
læse det uddelte materiale grundigt igennem med henblik på senere drøftelse af 
udvalgskonstruktion og mere effektive møder. Han foreslog også, at referater-
ne fremtidigt blev kortere og ikke så detaljeorienteret. 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. juni 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad 3)  Til drøftelse: 
 

a. Evaluering af besparelserne på medarbejdersiden: Ved FSU-mødet 
den 10. juni gav medarbejdersiden udtryk for, at de ønskede en mere 
systematisk erfaringsopsamling omkring afskedigelsesrunden. Det blev 
derfor foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe til denne erfaringsopsam-
ling. FSU besluttede, at arbejdsgruppen blev repræsenteret med Hanne 
Møller og Ingolf Thuesen fra ledelsessiden og Annemarie Jensen og 
Søren Fransén fra medarbejdersiden. Arbejdsgruppen har frie hænder 
til at arbejde med opsamlingen, som skal udmøntes i en rapport mht. 
proces, konsekvenser og fremadrettede anbefalinger. Det blev anbefalet 
at bruge netværk, bl.a. LIFE og evt. fagforeninger. 

Ulf Hedetoft påpegede, at de største udfordringer ligger i at opretholde 
en god dialogproces og indkredse, hvad der er bedst samarbejdsmæs-
sigt, både mht. proceslængde og kommunikation, da de regelfastsatte 
forhold ikke kan diskuteres. FSU var enige om, at en god dialogproces 
bl.a. fordrer et gennemskueligt økonomisk oplæg og overordnede pej-
lemærker. 

Hanne Møller tager initiativ til arbejdsgruppens første møde. Deadline 
for afrapportering blev fastsat til primo november, således at rapporten 
kan drøftes i FSU i december. 

                                                 
2 
http://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/documents/Rammer_for_SU/Pu
blikationer/SU-aftalen2011.pdf 
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b. Organisering på økonomiområdet, herunder; konsekvenser, ar-
bejdsmiljø, samarbejde og trivsel: Da relevante økonomimedarbejde-
re var forhindret i at deltage ved mødet, orienterede Ulf Hedetoft om 
punktet og han oplyste, at samlokaliteterne for økonomimedarbejderne 
næsten er på plads på 2. sal ved trappe 18. Den faktiske flytning kom-
mer til at foregå i løbet af efteråret, og det er vigtigt at denne flytning 
sker homogent, så alle flytter ind på samme tid. Som udgangspunkt 
følger opgaverne medarbejderne ved flytningen, hvorefter det skal re-
vurderes, om noget kan gøres bedre. Det nye økonomicenter er et 
driftscenter, og det politiske, udviklingsmæssige og strategiske vil sta-
dig høre til på institutterne. Dette medfører, at der skal være mindst 1 
fuldtidsansat medarbejder med økonomikompetencer på hvert institut, 
hvilket evt. kunne være en institutadministrator. Alle økonomimedar-
bejdere, der skal flyttes, er blevet informeret om dette, og der bliver af-
sat økonomiske midler til kompetenceudvikling. Det forventes først, at 
de faktiske rationaliseringsgevinster vil fremgå efter ca. 1 års drift i 
økonomicentret. 
Det blev besluttet, at HR- og personaleafdelingen v/Peter Wedel Bay 
undersøger forholdene på institutterne via interviews med både ledere 
og medarbejdere og derved indkredser, hvor vi skal være opmærksom-
me i forhold til det miljømæssige, herunder samarbejde og trivsel, såle-
des at centraliseringen bliver en god proces. Der etableres en følge-
gruppe bestående af Ragnhild F. Wangen og Peter B. Andersen, som 
vil udarbejde spørgsmålene i samarbejde med Peter Wedel Bay og Jan 
Pedersen. 

c. FSU-tema den 10. juni: Det psykiske arbejdsmiljø – rammerne for 
et godt arbejdsmiljø, evt. drøftelser af opfølgning/sparring med 
SCK: Ulf Hedetoft henviste til de 5 vigtige punkter, som blev berørt 
ved temadagen: 
1. Arbejdsbetingelser 
2. Tiltro til ledelsen 
3. Arbejdsglæde 
4. En medarbejder og en arbejdsplads  
5. Styr på stress 
Han sagde, at det er vigtigt at vi har meget fokus på at alle er velinfor-
meret og at vi samarbejder mod bedre trivsel. Anders Granum Aagaard 
påpegede, at gode arbejdsbetingelser også giver stor produktivitet. 

FSU drøftede mytedannelser og rygter, som opstår, når kommunikatio-
nen ikke er optimal, og medarbejderne er utrygge ved forandringer. 

Karsten Fledelius og Ingolf Thuesen roste institutbesøgene som deka-
natet havde foretaget. Ulf Hedetoft beklagede, at det ikke havde været 
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muligt at foretage lignende besøg i Fakultetsservices´ afdelinger endnu, 
da der havde været andre udfordringer, som havde forhindret dette. 
Dette vil dog ske snarest. 

 

d. Ophavsret CIP: Hanne Møller orienterede om, at CIP er en særlig en-
hed på fakultetet, da det også er en virksomhed med ansatte forskere, 
som har ophavsret på egne værker. Dette forhold gør, at de almindelige 
juridiske aspekter på HUM ikke gælder på CIP, da CIP har forskinings-
rettighederne, hvilket fremgår af tillægskontrakten til forskernes ansæt-
telseskontrakt. Disse regler skal FSU forholde sig til.  
Peter B. Andersen påpegede, at det er problematisk at forskerne mister 
deres forskningsrettigheder. Hanne Møller svarede, at det er oplagt at 
forelægge denne problemstilling for dem, der har ekspertisen på områ-
det. Nu er FSU orienteret og måske har Jens Erik Mogensen kendskab 
til evt. drøftelser, der har været vedr. afgivelse af forskningsrettigheder. 
Hanne Møller giver en tilbagemelding til CIP, som afventer FSUs ud-
spil. Henrik Prebensen ville drøfte problemstillingen med ULAB, andre 
fakulteter og fagforeningen og vende tilbage til Hanne Møller med be-
mærkninger. 

e. Høring om KUs strategiplan frem til 2016: Ulf Hedetoft oplyste, at 
svarfristen til KU er den 30. september og at direktionen skal sende et 
samlet svar fra fakultetet. Deadline for FSUs vedkommende blev fast-
sat til den 8. september, hvor hhv. VIP og TAP skal sende deres respek-
tive svar til Ulf Hedetoft og Susanne Kirst, som udarbejder et samlet 
høringssvar fra FSU, der skal drøftes ved FSUs temamøde den 16. sep-
tember.  
Ulf Hedetoft pointerede, at alle punkterne i Strategi 2016 er vigtige, 
men han syntes især, at punkt 3.3. kræver FSUs særlige opmærksom-
hed: ”Københavns Universitet skal styrke det interne samarbejde og 
oplevelsen af en fælles identitet og arbejdsopgave”. Herunder; ar-
bejdsmiljø, god ledelse, medinddragelse, helhedstænkning, organisati-
onsudvikling, fælles mål og tænkning. Vi skal også være opmærksom-
me på, at det er en KU-strategi og at HUM senere vil skulle tage stil-
ling til sin egen udmøntning. 

FSU drøftede kort sprogpolitik, satsning på parallelsproglighed og in-
tegration af et 3.-sprog, hvilket trænger sig på i en globaliseret verden 
samt overvejelser om, hvorvidt krav om tilegnelse af 3. sprog ville have 
konsekvenser på tilegnelsen af den øvrige faglighed. 

Søren Fransén spurgte til detaljeringsgraden af FSUs kommentering, 
hvortil Ulf Hedetoft anbefalede en anvendelig og forståelig kommente-
ring på de udsendte skemaer, som var kort og klar, da det ville blive en 
del af en større sammenskrivningsøvelse.  
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Ad 4)  Til orientering: 
Planer for reorganisering af ledelse og administration på Fakultetet: 
Ulf Hedetoft orienterede om de planlagte reorganiseringstiltag i Fakultets-
service, som han understregede havde til hensigt at optimere Fakultetsser-
vices´ effektivitet og indre sammenhæng som en serviceorganisation, der 
så rationelt som muligt understøtter fakultetets kerneydelser. Disse tiltag 
er en beslutning taget på baggrund af for meget splittelse, for mange pla-
ner og forvirring omkring beslutninger samt hvilken ledelsesstreng, der 
tog hvilke beslutninger. Hensigten er at integrere de forskellige niveauer i 
den faktiske fakultetsledelse, som får beslutningsmyndigheden, og særin-
teresser justeres derved under hensyntagen til hele fakultetet på et kvalita-
tivt fagligt grundlag. 
 
Reorganiseringen i Fakultetsservice: 

 
• Der oprettes en strategisk enhed med direkte reference til dekanatet. 

Den kommer til at bestå af 6-8 TAP-medarbejdere rekrutteret fra den 
allerede ansatte stab i Fakultetsservice suppleret med 2-3 associerede-
VIP fra institutområdet. Den vil blive ledet af Anne Kahr-Højland, den 
nuværende chef for FLI. 

• Det indebærer samtidig, at FLI som afdeling nedlægges. FLIs forskelli-
ge enheder vil snarest blive analyseret nærmere med henblik på deres 
fremtidige status og udviklingspotentiale ift fakultetets mål og strategi-
er. 

• Ressourcepersonerne på kommunikationsområdet vil blive koblet tætte-
re sammen med de afdelinger, der trækker mest på de ansatte i afdelin-
gen. Derved opnås en mere operationel sammenknytning af formid-
lings- og kommunikationskompetencerne med de sagsforhold, der 
kommunikeres om hhv. lægges webstrategier for. Som konsekvens bli-
ver de nuværende ansatte i kommunikationsafdelingen fordelt på hhv. 
Ledelsessekretariatet, U & S og Strategienheden. Kommunikation som 
selvstændig afdeling nedlægges i samme proces. 

• U & S vil nøje blive gennemgået med henblik på at identificere de 
bedst mulige snitflader og samarbejdsordninger mellem, på den ene 
side, U & S og institutterne og, på den anden, afdelingerne inden for 
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FS.  Det vil ske i tæt dialog mellem de involverede parter. Der er ikke 
pt taget stilling til, i hvilket omfang denne proces vi føre til ændrede 
funktionsbeskrivelser og evt. omplacering af medarbejdere, men det vil 
under alle omstændigheder være i begrænset omfang. 

• Andre Fakultetsservices´ afdelinger vil ikke blive berørt, selv om det 
ikke kan udelukkes, at de her skitserede ændringer i et længere per-
spektiv også vil have afledte konsekvenser andre steder i organisatio-
nen. 

FUR og studielederkredsen (samlet fremtidig betegnelse: USK) skal le-
des af dekanatet og have mindst et møde pr. måned og bl.a. drøfte nye 
uddannelsesinitiativer, relationer til omverdenen og hvordan vi kvali-
tetssikrer vores uddannelser. Vi skal lette det tværgående samarbejde 
mellem institutterne og etablere klare aftaleskabeloner. Det udadvendte 
samarbejde skal styrkes og vi skal bygge bro med vigtige udefra kom-
mende sparringspartnere. 

Anders Granum Aagaard spurgte, hvordan vi skal sikre at driften bliver 
opretholdt i overgangsperioden. Ulf Hedetoft svarede, at intet er æn-
dret, før noget bliver meldt ud, og at vi pt. opererer i et mellemstadium. 
Ændringerne forventes at være på plads inden for ca. 1½ måned. Søren 
Fransén var bekymret for, hvordan man ville sikre fagligheden i opga-
vevaretagelsen og påpegede, at en stor del af opgaverne i U & S er på-
lagte opgaver fra KU eller Staten, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at fag-
lighed og effektivitet på netop dette felt skulle drøftes ved det kom-
mende direktionsmøde. 

Karsten Fledelius spurgte, om der er behov for en ny fakultetsdirektør. 
Ulf Hedetoft svarede, at KU nok vil bede HUM om at ansætte en ny 
fakultetsdirektør. Indtil der er en afklaring omkring dette, låner HUM 
en person i 3 – 5 måneder fra indre by til at udfylde rollen, da vi har 
vigtige eksterne administrative relationer med stor mødeaktivitet, f.eks. 
KUA2 byggeriet. 

 

a. Økonomi og budget: Ulf Hedetoft gennemgik kort prognosen for Q2, 
som HUM indmeldte til KU den 9. august. Q2 viser, at HUM går i ba-
lance, som det ser ud nu, da ordinær virksomhed viser en resultatfor-
bedring på ca. 7 mio. kr. i forhold til Q1, der viste et underskud på ca. 
7. mio. kr. Han meddelte, at han havde været til møde med universi-
tetsdirektøren den 18. august, hvor prognosen og andre økonomiske 
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forhold blev drøftet og dette møde havde været kort og tilfredsstillende. 
Ulf Hedetoft oplyste, at der lægges op til at professorplanen færdiggø-
res indenfor et år og at arbejdsnormsforhandlingerne forventes at være 
færdige ved udgangen af september måned. 

 
5. Meddelelser: 

Intet til dette punkt 

 

6. Eventuelt: 
Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 12.15 

 


	Til stede:

