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21. SEPTEMBER  2011 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg - temamøde 

Møde afholdt: Fredag, den 16. september 2011 kl. 8.30 – 13.30 

Sted:        Lokale 10.1.4 

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) og Hanne Møller (HR- og Personalechef) 

B-siden: 

Mike Wenøe (karrierevejleder, 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 Formid-
ling), Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Insti-
tut for Engelsk Germansk og Romansk), Erik Tang (gartner, Humanioras Byg-
ningsdrift, TR 3F, TAP), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand 
for FSU, lektor, Tværkulturelle og Regionale Studier) 

 

Afbud fra:  

Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP), 
Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er) 
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FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. august (bilag) 

3. Til drøftelse: 
a. FSUs forretningsorden (bilag) 

b. Reorganisering af ledelse og administration på Fakultetet (bilag) 

c. Strategi 2016 – FSUs sammenskrevne høringssvar (2 bilag) 

Ole Krarup deltager ved dette punkt 

 

4. Til orientering: 
a. Økonomi og budget 

5. Meddelelser 

6. Eventuelt  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. august 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad 3)  Til drøftelse: 
 

a. FSUs forretningsorden: FSU gennemgik forretningsordenen og blev 
enige om enkelte ændringer og præciseringer. Forretningsordenen god-
kendes endeligt på næstkommende møde den 30. september 2011.  

b. Reorganisering af ledelse og administration på Fakultetet: Mail 
vedr. reorganisering af FS fra dekan til FS dateret 9. september 2011 
blev uddelt på mødet. Ulf Hedetoft repeterede den udmeldte reorgani-
sering: 
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Strategienheden (SE) er nu sammensat. Den faste TAP-stab vil bestå af 
Anne Kahr-Højland (chef), Tatjana Crnogorac, Marie Roloff Clausen, 
Birgitte Grundtvig, Carsten Munk Hansen, Dorthe Vejen Hansen, Luise 
Hvidt og Lise Tolstrup. Hertil kommer tre associerede VIP-
medlemmer, nemlig Anne Holmen (Engerom), Klemens Kappel (MEF) 
og Marie-Louise Nosch (SAXO). Strategienheden vil referere til Ulf 
Hedetoft.  
 
Den formelle dato for SEs etablering er 1. oktober; i realiteten må gam-
le opgavers færdiggørelse og eventuelle overdragelse til andre dog ske i 
en løbende proces med inddragelse af såvel de relevante afdelingsche-
fer som de enkelte ansatte selv. 
 
Kommunikationsafdelingen nedlægges og dens ansatte overgår, ligele-
des pr 1. oktober, til hhv. ledelsessekretariatet, uddannelse & studeren-
de og strategienheden som følger: 
 
LEDSEK: Pernille Munch Toldam, Henrik Friis, Karsten Borup, Su-
zanne Løje og Martin Ørsted (Martin vil dog funktionsmæssig service-
re kommunikationsopgaver på tværs af afdelingerne) 
 
Uddannelse & Studerende (U&S): Rie Kjær Poulsen og Morten 
Moesgaard Sørensen 
 
SE: Carsten Munk Hansen og Lise Tolstrup. 
 
Her gælder naturligvis det samme princip om gradvis og inddragende 
overdragelsesforretninger. 
 
FLI nedlægges ligeledes som afdeling. De enkelte enheder under FLI 
vurderes pt. i relation til Fakultetets fremadrettede behov. Både hvad 
dette spørgsmål og fremtidige ændringer inden for U&S angår, vil der 
senere udsendes en mere fyldig redegørelse for planer, forløb og be-
slutninger. Det kan dog allerede nu siges, at IT Media fremover vil få 
Thomas Schlichting som leder og vil komme til at arbejde inden for en 
klarere opgavebeskrivelse end hidtil. 
 
Øvrige personalespørgsmål: 
Hans Christian Køie Poulsen overføres til det kommende økonomicen-
ter, hvor han vil få hovedansvaret for de budgetmæssige dimensioner af 
store projektansøgninger; HC vil desuden stadig være ankermanden 
fsva EU-ansøgninger. 
 
Susanne Kirst tilknyttes LED. SEK. fsva hendes administrative funkti-
oner for FSU. Vedr. hendes øvrige opgaver, forbliver de tilknyttet HR-
og personaleafdelingen. 
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Alle de igangsatte ændringer vil blive evalueret efter ca. 6 måneder un-
der inddragelse af de berørte samarbejdsudvalg. Størrelsen på Strategi-
enheden er dermed heller ikke endeligt fastlagt, da tiden vil vise hvor 
stort et behov, der er for denne enhed. Der er afsat økonomiske midler 
til at støtte projekter i opstartsfasen. SE skal arbejde meget konkret fra 
idé til virkelighed og via erfaringer udvikle sig. 
 
Mike Wenøe spurgte, hvornår alle ville være informeret om deres evt. 
nye opgaver og nye chefer, og hvad der skal ske med HUMnyt. Ulf 
Hedetoft svarede, at skæringstidspunktet er den 1. oktober. Rutinemæs-
sige kommunikationsopgaver, herunder HUMnyt knyttes til LEDSEK, 
uddannelseskommunikation hører til i U&S og Humanist bliver til i 
samarbejde i LEDSEK og SE. LEDSEK repræsenterer også kommuni-
kationsopgaver udadtil. FLI skal ikke være selvstændig afdeling mere, 
så der skal kigges på de respektive områder. Nogen vil muligvis få brug 
for nye og udvidede funktioner. Der ventes på en redegørelse fra ar-
bejdsgruppen, som har arbejdet med snitfladerne i Ph.d. skolen og 
Ph.d.-centret. IT-media skal være mere synligt, funktionelt og økono-
misk indbringende via tjenesteydelser ud ad huset og evt. nyansættelser 
kan måske blive aktuelt i IT-media. Læringsenheden bliver afviklet og 
pædagogisk diadaktiske processer vil blive et indsatsområde. Reorgani-
seringen betyder ikke personalereduktioner, men hvis medarbejdere 
forlader HUM, vil genbesættelse af en given stilling blive taget op til 
overvejelse. Snitflader for U & S og vejledningen af de studerende blev 
drøftet og det blev oplyst, at der kunne blive tale om at flytte medarbej-
dere.  

 
Ulf Hedetoft oplyste endvidere, at HUMs nye stabschef Kristian Boye 
Petersen, som har en midlertidig funktion i stedet for en fakultetsdirek-
tør, desværre var forhindret i at deltage i mødet. KBP vil være tilknyttet 
HUM frem til nytår, hvor hans funktion primært vil henføre til eksterne 
repræsentationer, FSU, SUFS, direktionen, Campus KUA2 og KUA3.  
 
Direktionen består af dekanatet, institutlederne og stabschefen og mø-
deaktiviteten er hver 14. dag. Direktionen er ledelsesorgan for hele fa-
kultetet, hvor beslutninger træffes og formidles. Dette skulle give en 
hurtigere og mere smidig kommunikation.  
 
USK (udvidet studielederkreds) er fakultetets fælles ledelsesforum på 
uddannelsesområdet, der med fokus på dialog og drøftelser sikrer 
sammenhæng, koordination og deling af information på tværs af fakul-
tetet på uddannelsesområdet. Studielederkredsen holder møde hver an-
den uge.  
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Humrådet er det centrale koordineringsorgan for alle humanioras fag-
råd. Det samles cirka en gang om måneden, som regel dagen før et mø-
de i Akademisk Råd. Ole Krarup er sekretær. 
 
FSU drøftede endvidere udspil til den kommende Finanslov, STÅ-
regnskab, taxameter- og småfagsbevillinger. 
 

c. Strategi 2016: Ulf Hedetoft orienterede kort om KUs koncept for den 
overordnede strategi og oplyste, at Ole Krarup har inkluderet FSUs 
kommenteringer i det samlede svar fra fakultetet. FSU drøftede de ind-
komne kommenteringer og kom med ændringsforlag, som Ole Krarup 
udsender til 2. høringsrunde mandag den 19. september. Direktionen 
godkender efterfølgende fakultetets høringssvar den 26. september, 
som indsendes til rektorsekretariatet inden den 30. september. 
 

Ad 4)  Til orientering: 
a. Økonomi og budget: Ulf Hedetoft orienterede om hovedpunkterne. 

 
Økonomicentret: Den konkrete plan for økonomicentret foreligger i novem-
ber måned. Bemandingen i ØC bliver 22 medarbejdere, hvoraf 10 medarbejde-
re kommer fra FS og de resterende 12 medarbejdere kommer fra institutterne. 
ØC placeres på 2. sal mellem trappe 18 og 19. Der har været afholdt løbende 
møder med ØCs kommende medarbejdere, og der er generelt en god stemning 
og positiv opbakning fra alle mht. det økonomifaglige samarbejde. Der bliver 2 
hovedspor i ØC; regnskab og budget som hver skal have en områdeleder.  
 
Primo 2013 skal ØSS erstattes af Navision Stat, og det kan muligvis komme på 
tale, at der skal tilføjes ekstra ressourcer økonomisk og bemandingsmæssigt i 
den forbindelse, men der foreligger ingen konkrete planer p.t. ØC skal også stå 
for styringen af studienævnsøkonomien og eksternt finansieret projekter. I ØC 
vil der være flere medarbejdere til eksterne projekter, hvilket giver et kvalitets-
løft også i forbindelse med budgetvejledning til forskere. 
 
Institutterne skal kunne håndtere og overholde deres egne budgetter (budget-
lægning). Såfremt nogle institutter ikke har de fornødne kompetencer til bud-
getlægning, vil ØC være behjælpelig, men der skal være en forståelse for op-
bygning og rådgivning i budgetlægning på institutterne. ØC er et driftscenter 
og vil også forestå intern og ekstern fakturering.  
 
Der er overvejelser omkring fremtidige Q-processer, så de ikke kun bliver en 
kontrolforanstaltning, men også en læreproces.  
 
Budget 2012: Ulf Hedetoft forklarede, at KUs økonomi har en manko på 175 
mio. kr., som man regner med kan blive udlignet via globaliseringsmidler og et 
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evt. træk på 120 mio. kr. på egenkapitalen, som er på ca. 700 mio. kr. Mankoen 
skyldes et fald i bevillinger. 
Bygningstaksameteret på 30 mio. kr. bliver decentraliseret, hvilket betyder at 
HUM får mere råderet og derved evt. kan spare ved, at vi fortætter os. 
 
Den interne budgetfordeling: Det er meningen, at justeringen af budgetmo-
dellen skal sikre en mere direkte tilførsel af økonomiske midler til institutterne 
og give en større gennemskuelighed. Solidaritetspuljen gøres dermed overlø-
dig.  
 
Den tredje type små fag: Der er afsat 22,5 mio. kr. (trin 1 + 2), og der skal 
kigges på de øvrige små fag og deres arbejdsvilkår. Der er afsat ekstra midler 
til ENGEROM, som ellers ville komme ud med underskud og hensigten er, at 
ingen fag skal komme ud med et underskud eller stå ringere end i 2010. Alle 
fag vil derfor være på samme niveau som i 2010 eller de vil være bedre stillet. 
Processen er langt fra færdig, da der også skal ses på andre mindre fag, som 
ikke er bæredygtige. 
 
FSU drøftede herefter de mulige konsekvenser af den kommende regerings-
dannelse, finanslovsudspil 2012, publiceringsstrategi og fakultetets økonomi-
ske ressource i forbindelse med bedømmelse af doktordisputatser.  
 
 

 
5. Meddelelser: 

Hanne Møller meddelte, at første møde er afholdt i arbejdsgruppen, der 
skal erfaringsopsamle fra afskedigelsesrunden og sætte fokus på trivsel. 
Der vil blive sendt en indbydelse ud til alle om at deltage i fokusgruppe-
interview eller muligheden for at sende deres input pr. mail. De ledere 
de har deltaget i afskedsrunden vil ligeledes blive interviewet. Gruppen 
har besluttet, at de ikke vil tage kontakt til de afskedigede medarbejder, 
men at dette punkt kan dækkes af TR, som ifm processen har haft me-
gen kontakt til de berørte medarbejdere. 

Ingolf Thuesen tilføjede, at undersøgelsen især skal handle om, hvordan 
vi kommer videre efter en afskedigelsesrunde. 

 

Ulf Hedetoft meddelte, at der var lavet en større rapport om stress og 
stresshåndtering på KU. HSU har drøftet rapporten og påpeget en meto-
defejl, da det ikke var helt klart, hvilken ledelse der blev refereret til 
mht. mistillid til ledelsen. Rapporten er ikke offentlig endnu. På HUM 
har vi tidligere udarbejdet en folder om stress (værd at vide – om stress), 
som kan læses på hjemmesiden på;  

http://hr.hum.ku.dk/uploads/Stressfakultetspjece2.pdf/ 

http://hr.hum.ku.dk/uploads/Stressfakultetspjece2.pdf/�
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Ulf Hedetoft oplyste, at der vil komme nye VIP-stillingsopslag som føl-
ge af småfagsbevillingen. Stillingsopslagene vil blive drøftet i de lokale 
SU, og for at sikre at det bliver gjort, vil Ulf Hedetoft sørge for at pro-
cessen bliver drøftet ved næstkommende direktionsmøde. 

 

Henrik Prebensen spurgte, hvor på hjemmesiden han kunne finde HUMs 
forskellige politikker. Hanne Møller ville undersøge, om de evt. ikke 
ligger tilgængeligt nok. 

 

6. Eventuelt: 
Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 12.30 og blev efterfulgt af fælles frokost 

 


	Til stede:

