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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 10. juni 2011 kl. 10 - 15 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 
 

 

Til stede: 
 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og Personalechef), Jan Pedersen (økonomi-
chef) og Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) 

 

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), Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) 
og Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er) 
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Afbud fra: Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk)  

Gæster: Rektor Ralf Hemmingsen, prorektor Thomas Bjørnholm, Fuldmægtig i 
rektorsekretariatet Anne Holme, Hanne Dorthe Sørensen og Bent Gringer fra 
SCK (Statens Center for Kompetence), Mette Spliid, Henriette Beck Dijkstra 
og Peter Wedel Bay fra HR- og personaleafdelingen 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 
 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 15. april (bilag) 

3. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 27. maj (bilag) 

4. Til drøftelse: 

a. Evaluering af afskedsrunden, herunder det psykiske arbejds- 

Miljø 

b. Videoovervågning i Finderup Lade jf. KUs regler (bilag) 

c. Implementering af Navision Stat og STADS: Den gode tilrettelæg-
gelse, erfaringer og beredskab 

d. Kompetencevurdering og reorganisering (2 bilag) 

e. Mål og strategier for 2012-16 (bilag) 

 

5. Til orientering: 

a. Økonomi og budget  

b. Ophavsret CIP 

c. Fælles e-mail løsning (2 bilag)  

6. Meddelelser 

7. Eventuelt  
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Kl. 11 – 12 
Besøg af rektor og prorektor: Drøftelse af opfølgningsplan pba. Milena Pen-
kowa sagen (bilag) 

 

Kl. 12 – 13 Fælles FSU-frokost i Faculty Lounge 

 

Kl. 13.15 – 15 FSU-tema: Det psykiske arbejdsmiljø  

Rammerne for et godt arbejdsmiljø: 

HR- & Personaleafdelingen præsenterer et oplæg, hvor de gennemgår en 
række af de væsentligste betingelser, der skal være opfyldt på en arbejds-
plads for at sikre arbejdsglæde og gode arbejdsbetingelser.  

Drøftelse af, hvordan vi kan sikre, at disse betingelser generelt er til stedet i 
de enkelte enheder.  

• Oplæg fra SCK v/ direktør Hanne Dorthe Sørensen og chefkonsulent 
Bent Gringer - om kompetencer ifm. arbejdsglæde og omstilling samt 
konflikthåndtering i forbindelse med trivselsproblemer (gode eksem-
pler og input til inspiration)  

• Diskussion af fakultetets opfølgningsprocedurer på trivselsproblemer – 
hvordan sikrer vi en god opfølgning både i den/de berørte enheder og 
den lokale ledelse og i forhold til tillidsrepræsentanter og HR- og Per-
sonaleafdelingen / fakultetets ledelse.  

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt. Kirsten Refsing beklagede den lange dagsorden, 
da der kun var afsat 1 time til ordinært møde. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 15. april 
Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 27. maj 
Referatet blev godkendt. 
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Ad 4)  Til drøftelse: 
a. Evaluering af afskedsrunden, herunder det psykiske arbejdsmiljø: 

Michael Cholewa-Madsen fremviste en Power Point1

På baggrund af besparelsen, hvor HUM skulle reducere omkostninger-
ne med 15 mio. kr., svarende til 10 % på TAP-området, har alle enhe-
der givet tilbagemeldinger.  

, som skulle give 
et øjebliksbillede af, hvordan situationen er pt. Han pointerede, at det 
fremviste materiale ikke er en facitliste, og pga. en stram dagsorden fo-
retog han en hurtig gennemgang af materialet. 

Bl.a. blev reduktionen af 10 % TAP drøftet: 

Generel konsekvens og handling ved TAP-reduktion 

• Reorganisering 

• Bedre ressourceudnyttelse 

• Nedprioriteringer af opgaver 

• Bortfald af opgaver 

• Nedsat serviceniveau 

• Længere sagsbehandlingstid 

• Ny teknologi og investeringer 

• Andet 
Peter Andersen foreslog, at der kunne komme en opsummering af de 
foreløbige tilbagemeldinger fra enhederne. 

Michael Cholewa-Madsen bekræftede, at der vil komme en opsumme-
ring ved årets udgang. 

FSU drøftede kort de forskellige problematikker vedr. udførelsen af de 
administrative opgaver, og hvilken konsekvens det ville få for f.eks. 
VIP og den igangværende strategi.  

Kirsten Refsing svarede, at det er institutterne selv, der disponerer over 
udførelsen af de administrative opgaver og gentog, at det udarbejdede 
materiale var en foreløbig orientering, som ville blive efterfulgt af en 
opfølgning. 

Søren Fransén bad om, at denne udmelding blev formidlet ned i ledel-
sesstrengen, således at alle ville blive orienteret om, at det udarbejdede 
materiale var et øjebliksbillede. 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at den foreløbige evaluering viste at 
processen var forløbet godt, selvom den havde været vel lang, men at 

                                                 
1 Bilag nr. 1: HUM personaletilpasninger 2011 



Side 5 
 

der bl.a. skulle være balance i at få klarhed om f.eks. fratrædelsesord-
ningerne mm. samt de foreløbige konsekvenser og handlinger. 

Henrik Prebensen spurgte til datagrundlaget for evalueringen, og om 
hvorvidt der var foretaget en systematisk dataindsamling. 

Michael Cholewa-Madsen svarede, at dataindsamlingen bl.a. var fore-
taget via drøftelser og input fra administrative chefer, institutadmini-
stratorer og LT.  

Peter Andersen henviste til den formelle proces, i forbindelse med af-
skedigelsesrunden, og påpegede, at der havde været et forsinket og 
uigennemskueligt rammeudspil vedr. det økonomiske grundlag. På et 
tidspunkt accepterede medarbejdersiden, at afskedigelsesforløbet måtte 
køre. Han henviste også til de kommunikationsfejl, der havde været i 
forløbet. 

Kirsten Refsing svarede, at det var korrekt at der havde været nogle 
småfejl i processen, men at den var forløbet lovmæssigt. 

Michael Cholewa-Madsen bekræftede, at det økonomiske materiale, 
der først blev forelagt medarbejdersiden, i forbindelse med udmeldin-
gen om besparelsen på 15 mio. kr., kunne være mere omfattende, men 
at der allerede ugen efter, i henhold til aftale med TR, var udarbejdet et 
fornuftigt økonomisk materiale, som blev udleveret og gennemgået. 

Stine Møller Jørgensen spurgte, om der kunne foretages en systematisk 
evaluering af besparelserne på medarbejdersiden. 

Kirsten Refsing svarede, at alt hvad vi foretager os, koster ressourcer, 
men man kunne måske overveje at sende et spørgeskema rundt. 

Ulf Hedetoft tilføjede, at dette kunne drøftes efter sommerferien. 

Peter Andersen efterlyste flere strategiske planer, og Kirsten Refsing 
bekræftede, at det er vigtigt med planer, såfremt vi kommer i en lig-
nende situation, således at vi har nogle prioriteter, hvilket hun erkendte 
havde manglet. 

Anders Granum Aagaard sagde, at konsekvensen af ikke at have strate-
giske overvejelser havde været, at medarbejdersiden havde opfattet af-
skedigelserne som en grønthøstermetode, hvor f.eks. medarbejdere, 
som havde konflikter med ledelsen, var blevet afskediget. Medarbej-
dersiden har konstateret, at der er et bemærkelsesværdigt sammentræf i 
disse forhold. 

Ulf Hedetoft spurgte, om dette gjaldt Fakultetsservice eller institutter-
ne, hvortil Anders Granum Aagaard svarede, at det gjaldt begge steder. 

Kirsten Refsing svarede, at der blev peget på dem, der ikke var blandt 
de medarbejdere, der allerdårligst kunne undværes, og hun benægtede 
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de forhold, som Andres Granum Aagaard anførte, da afskedigelserne 
udelukkende var foretaget på baggrund af økonomiske betragtninger. 

Michael Cholewa-Madsen var enig i Kirsten Refsings udlægning af 
omstændighederne og sagde, at status i forløbet er, at det er konstateret, 
at det tog lidt for lang tid med en gennemsigtig økonomisk oversigt, og 
at der bør være mere strategi i besparelserne og hyppigere kommunika-
tion. Såfremt nogen måtte havde yderligere spørgsmål efterfølgende, 
tilbød Michael Cholewa-Madsen at stå til rådighed for yderligere afkla-
ring.  

b. Videoovervågning i Finderup Lade jf. KUs regler: 
Hanne Møller informerede om, at Finderup Lade gentagne gange har 
været udsat for indbrud og hærværk. På baggrund af dette forhold har 
driftschef Stig Andersen anmodet om en redegørelse fra Foreningen 
Finderup Lades Venner, således at sagen kan drøftes i FSU. Hanne 
Møller tilføjede, at der foreligger tungtvejende argumenter for at opsæt-
te kamera, og hun uddelte redegørelsen ved mødet, hvor der bl.a. blev 
nævnt, at der det seneste år har været 6 – 7 indbrud, og at foreningen 
foreslår, at der opsættes 2 overvågningskameraer, et til at overvåge om-
rådet ved baren og kassen samt et kamera til at overvåge fagrådslokalet. 
Det tilføjes, at kameraerne ikke vil kunne opfange noget fra de nærlig-
gende fællesarealer.  

Karsten Fledelius mente, at videoovervågningen var berettiget og sag-
de, at han anbefaler det. FSU havde ingen indvendinger, og det blev 
derfor besluttet, jf. KUs retningslinjer for tv-overvågning og brug af 
logfiler ved elektronisk adgangskontrol2

c. Implementering af Navision Stat og STADS: Den gode tilrettelæg-
gelse, erfaringer og beredskab: 

, da udvalget fandt, at betingel-
serne i retningslinjernes punkt 3.1. var opfyldt – idet der er tale om 
indbrud flere gange, at det er forsøgt at løse problemer med mindre 
indgribende midler uden resultat samt at fakultetet har erfaring med at 
videoovervågning kan begrænse både indbrud og hærværk. Betingelsen 
for at iværksætte overvågningen er, at reglerne for overvågning følges 
– herunder at det skal være anmeldt til datatilsynet og at der skal være 
korrekt skiltning og orientering herom. 

Peter Andersen udtrykte bekymring mht. den forestående implemente-
ring af Navision Stat. Han henviste til de dårlige erfaringer medarbej-
dersiden har, i forbindelse med implementeringen af STADS, og efter-
lyste en udmelding med en fremadrettet tankegang, hvor der tages høj-

                                                 
2 
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaandbog
/tvovervaagning/Sider/tvovervaagning.aspx 
 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaandbog/tvovervaagning/Sider/tvovervaagning.aspx�
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaandbog/tvovervaagning/Sider/tvovervaagning.aspx�
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de for at lignende problemer, som dem der har været med STADS, ikke 
gentager sig. 

Michael Cholewa-Madsen sagde at med hensyn til STADS, er læringen 
den, at et projekt på KU-niveau ikke er færdigt, før der er udarbejdet 
videre retningslinjer for implementeringsforløbet på fakultetsniveau. 
Det har desværre vist sig, at der manglede en holdbar udrulningsplan. 
Samtidig har STADS udrulningen pågået på et tidspunkt, hvor fokus 
har været på økonomien, reorganisering af fakultetsservice og STADS, 
som ikke er et effektiviseringsprojekt. STADS har været dyrt ressour-
cemæssigt både på ledelses- og medarbejdersiden. På grund af mange 
sygemeldinger har der også været mange omkostninger på vikarbudget-
tet. 

Michael Cholewa-Madsen oplyste, at han ikke er lige så bekymret, 
hvad angår Navision Stat, dels fordi systemet bliver brugt mange andre 
steder, også udenfor KU, og fordi procesplanlægningen ser ud til at væ-
re rimelig tilrettelagt. 

Jan Pedersen tilføjede, at ØSS, som blev implementeret i 2005, var et 
kæmpe projekt, uagtet dette var ØSS i funktion fra første dag. Denne 
erfaring gør også, at økonomiafdelingen ikke er nervøs for implemente-
ringen af Navision Stat. 

Søren Fransén anbefalede, at universitetsdirektør Jørgen Honoré blev 
projektejer på Navision Stat, da han mener, at der bliver spildt mange 
årsværk pga. ansvarsflugt.  

Kirsten Refsing erkendte, at STADS implementeringen har været en 
katastrofe, men at vi også har lært af det. 

Stine Møller tilføjede, at hun har tillid til gennemførelsen, men henviste 
til den utryghed der kom frem ved seneste fakultetsmøde i forbindelse 
med den nye økonomisøjle og reorganiseringen af økonomimedarbej-
derne. 

Annemarie Jensen påpegede den manglende kommunikation i forbin-
delse med STADS og de mange stressrelaterede sygemeldinger på fa-
kultetsservice. Hun efterlyste samtidig planen for at nedsætte en følge-
gruppe til Navision Stat. 

Jan Pedersen oplyste, at det organisatoriske forløb vil være klart efter 
sommerferien. I uge 24 mødes institutadministratorer med fakultetsdi-
rektøren og ham selv for at drøfte konto- og tidsplan mm. Derefter er 
den ledelsesmæssige udfordring at få kommunikeret forløbet ud i sy-
stemet.  

d. Kompetencevurdering og reorganisering: 
På baggrund af KUs ønske om at styrke økonomifunktionerne, flere års 
revisoranmærkninger, Rigsrevisionens anbefalinger, ministeriets skær-
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pede tilsyn, ny økonomistrategi og implementering af Navision Stat 
samt universitetsdirektørens henvendelse den 13. maj 2011 har HUMs 
direktion, HLT, CIA og FSU drøftet den forestående proces. På bag-
grund af disse drøftelser er der udarbejdet en procesplan. Jan Pedersen 
oplyste, at der er mange følelser på spil hos de implicerede økonomi-
medarbejdere, og at det havde været vanskeligt at planlægge møder, 
hvor alle parter kunne være til stede, men at ledelsen havde prioriteret 
at gennemføre de planlagte møder alligevel.  

Michael Cholewa-Madsen forslog, at FSU bliver følgegruppe på områ-
det, således at organisering på økonomiområdet bliver fast dagsorden-
punkt på de kommende FSU-møder. Han sagde, at den største udfor-
dring lige nu er den forestående kompetencevurdering af økonomimed-
arbejderne. 

Peter Andersen tilføjede, at man som egentlig følgegruppe kunne udpe-
ge 2 – 3 FSU-medlemmer i løbet af efteråret. 

Jan Pedersen tilføjede, at der skal pågå to ting samtidig; kompetence-
evaluering af økonomimedarbejderne og reorganisering af økonomiom-
rådet. Disse to områder bliver drøftet i forskellige fora. HUM foreslår, 
at kompetenceevalueringen bliver en selvevaluering, hvorimod KU øn-
sker, at økonomimedarbejdernes kompetencer skal vurderes.  

Ledelsen på HUM har valgt at basere kompetencevurderin-
gen/selvevalueringen på følgende områder: 

• Økonomistyring (VT10) – budget og regnskab 

• Økonomistyring (VT50) – budget og regnskab 

• Fakturahåndtering – ind/ud 

• Rejseafregning 

• Andet 

Udover selvevalueringen skal der følge et kortfattet CV indeholdende 
uddannelse og joberfaring. 

Ulf Hedetoft oplyste, at de foreløbige tal viser, at økonomicentret skal 
besættes med 25 medarbejdere, men at det skal belyses konkret i for-
hold til opgaverne og funktionerne. Han sagde, at følgende punkter skal 
tages op til overvejelse og drøftes efter sommerferien: 

• Konsekvenser 

• Arbejdsmiljø 

• Samarbejde 

• Trivsel 
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Stine Møller Jørgensen mente, at økonomimedarbejderne måske kunne 
blive bekymrede for, om deres kompetencer slår til. 

Michael Cholewa-Madsen svarede, at det ligger ledelsen meget på sin-
de at fjerne utrygheden, og at HUMs økonomimedarbejdere som ud-
gangspunkt er dygtige og måske kan blive dygtigere via kompetence-
udvikling. I forbindelse med optælling af årsværk er de anvendte res-
sourcer ved udgangen af 2010 opgjort således, at tallet giver ca. 25 per-
soner til økonomcentret og det bedste bud er, at de respektive institutter 
bidrager efter størrelse. 

Annemarie Jensen og Ragnhild F. Wangen overrakte efterfølgende re-
ferenten et bilag3

 

, som de ønskede blev vedlagt referatet. 

e. Mål og strategier for 2012-16 
Bilaget ”Forslag til Det Humanistiske Fakultets input til strategi”4

• Sprogpolitik på KU 

 date-
ret 6. april 2011 indeholder følgende input fra HUM, som er indrappor-
teret til KU: 

• Digitalisering i forskning og undervisning 

• KU og omverdenen 

• Internationalisering ude og hjemme 

• Læring i uddannelserne 

• KU kultur 
Peter Andersen spurgte ind til afgangskrav om 2. fremmedsprog, hvor 
alle studerende forudsættes at kunne fungere godt på både dansk og en-
gelsk og derved også kunne modtage undervisning på engelsk. 

Kirsten Refsing svarede, at Jens Erik Mogensen arbejder på et notat, 
som vil blive bilagt HUMs indrapportering til KU. 

 

Ad 5)  Til orientering: 
a. Økonomi og budget 

Udsættes til næste FSU-møde den 19. august 2011 pga. tidsnød 

 

b. Ophavsret CIP 
Udsættes til næste FSU-møde den 19. august 2011 pga. tidsnød 

                                                 
3 Bilag nr. 2 - Spørgsmål fra Annemarie Jensen og Ragnhild F. Wangen 
4 Bilag nr. 3 – Forslag til Det Humanistiske Fakultets input til strategi 
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c. Fælles e-mail løsning: 
Som en del af it-strategiens implementering skal alle medarbejdere på 
KU inden udgangen af 2012 skifte til en ny e-mail-løsning (KUmail). 

 

FSU berørte kort nedenstående syv punkter, som efterfølgende er besvaret af 
it-chef Jakob G.L. Jørgensen og it-koordinator Karsten Schröder:  

 
 

• Ændring af e-mail adresse ønskes ikke 
Dette vil heller ikke ske for e-mailadresser tilknyttet hovedansættelses-
sted (f.eks. brugernavn@hum.ku.dk). Det er dog uklart, hvordan perso-
ner med flere adresser flere steder på universitetet håndteres. 
 

• Skal kunne fungere på linux, mac og pc 
Ingen problemer med postfunktion. Kalenderfunktion kan dog være be-
grænset til anvendelse via webadgang. Pt. findes en bug i Outlook til 
Mac, som kan give problemer med dobbeltbooking ifm. private aftaler - 
er meldt til Apple/MS. Problemet eksisterer ikke, hvis Mac-Mail an-
vendes.   
 

• Ved udlicitering, fx af spam, hvad så med datasikkerheden 
KIT har lovet at tegne aftaler, der overholder gældende regler for data-
sikkerhed. HUMIT mener dog, at SPAM-/virusscanning på sigt bør 
kunne holdes indenfor rammerne af KU; men det er ikke en mulighed i 
KIT for nærværende.   
  

• Store mail [BlueWhale] 
BlueWhale er et system, der trækker store attachments ud af mails og 
placerer dem på servere, hvorfra de store filer kan tilgås på anden måde 
(f.eks. via browser). Umiddelbart sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Klient 
kræver at der anvendes windows/outlook.  
 

• Er forholdene for emeritusser blevet ringere end nu 
Nej; men modsat nu får systemerne via scanpas information om, hvor-
når folk aftræder. Derfor skal emeritusser godkendes inden postadgang 
videreføres. 
 

• Alle mails skal flyttes med over 
Alle relevante mails skal flyttes med over, og alle relevante mails vil 
blive flyttet med over. Dette vil ske med brugernes vurdering af, hvad 

mailto:brugernavn@hum.ku.dk�
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der er relevant og efterfølgende medvirken. Vi sigter ikke efter at flytte 
død data med over. 
 

• Fint hvis der kunne være mulighed for aliasser, som man selv kun-
ne etablere 
HUMIT's holdning er, at jo mere frihed, der er på sådanne punkter, des 
sværere vil det være at sikre entydighed over længere perioder, herun-
der vil regelbestemte frihedsgrader også være unødigt administrativt 
belastende. Som udgangspunkt er det HUMITs holdning, at nye medar-
bejdere får tildelt adresser svarende til deres KU-brugernavn (se min 
afsenderadresse samt Karstens modtageadresse). 
Funktionspostkasser vil følge en defineret standard. 
HUMIT vil ikke initiere en løsning a la den efterspurgte, men vil natur-
ligvis ikke bekæmpe en sådan, hvis KIT mener at kunne administrere 
den i systemet. Der ændres ikke på eksisterende adresser for eksiste-
rende medarbejdere.  
 

6. Meddelelser: 
Intet til dette punkt. 

 

7. Eventuelt: 
Søren Fransén ønskede, at der fremtidigt kommer nummer på bilagene, 
hvilket blev aftalt. 

 

Kl. 11 – 12 
Besøg af rektor og prorektor: Drøftelse af opfølgningsplan pba. Mi-
lena Penkowa sagen 
Sagen om Milena Penkowa har stillet KU overfor en række udfordrin-
ger vedr. vores systemer og arbejdsgange på forskellige områder. 
Blandt andet derfor har rektor og prorektor taget initiativ til en opfølg-
ningsplan. 
  
Initiativerne i opfølgningsplanen vil hver især blive drøftet i de relevan-
te fora og sammenhænge i organisationen, og rektor ser også et behov 
for at drøfte bredere, hvad vi kan lære af sagen, hvilket er grunden til 
besøget i FSU. Han mener, det er nyttigt at have en drøftelse i FSU, 
som både handler om den konkrete og den lidt bredere opfølgning på 
sagen. 
 
Rektor og prorektor gav en opridsning af det lange og komplicerede 
forløb i Milena Penkowa sagen og gennemgik de fem vigtige indsats-
områder, som KUs ledelse peger på her og nu: 
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1. KU skal forbedre varetagelsen af de studerendes tarv, hvis de bli-

ver involveret i en sag eller konflikt på KU. Der etableres derfor 
en studenter-ombudsmand5

2. Hvad angår indstillinger til priser og lignende skal et fagkyndigt 
forum/udvalg fremover altid afgive en begrundet og underskrevet 
indstilling inden sagen sendes videre i det akademiske ledelsessy-
stem, med mindre det strider mod de regler, der gælder for den 
pågældende pris. I sådanne indstillingssager skal det også sikres, 
at foreliggende oplysninger om relevante personalemæssige for-
hold (som skal behandles fortroligt) indgår eksplicit i sagsbe-
handlingen på en sådan måde, at det ikke går ud over den enkeltes 
retsstilling 

. 

3. Det er KUs ansvar, at personer under forskeruddannelse får kend-
skab til grundlæggende regler og fremgangsmåder i relation til 
forskningsetik, god videnskabelig praksis, datahåndtering/-
opbevaring, dokumentationskrav, forfatterskaber og ved mistanke 
om uregelmæssigheder/uredelighed. Der skal foretages en gen-
nemgang og eventuel justering af eksisterende ph.d.-kurser for at 
sikre, at ovenstående med sikkerhed indgår som en fast del af for-
skeruddannelsen. Muligheden for etablering af et særligt organ til 
at rådgive ph.d.-studerende og varetage deres interesser vil blive 
vurderet. 

4. Vedrørende regnskab ved forskerbevillinger skal det sikres, at der 
– også i praksis – er en adskillelse mellem forskeren og den regn-
skabsmedarbejder, der varetager bilagskontrol mv. Regnskabs-
medarbejderen skal således altid referere til en overordnet i den 
administrative streng. 

5. Der skal foretages en grundig gennemgang af KUs regelsæt vedr. 
videnskabelig praksis og mistanke om uredelighed. Det skal her-
under sikres, at opgavefordelingen mellem Praksisudvalg og le-
delsesstreng bliver tydeliggjort, således at KU bedst muligt kan 
håndtere anmeldelser om mistanke om dårlig videnskabelig prak-
sis eller uredelighed. Repræsentanter for det videnskabelige per-
sonale vil blive inddraget i processen. Herunder vil repræsentan-
ter for den gruppe af forskere, der har underskrevet de åbne breve 
til bestyrelsen, blive inddraget i arbejdet. 

 
Derefter var ordet frit. 
 
Karsten Fledelius påpegede, at vi alle er ambassadører for KU, og at 
han er forarget over den behandling, den studerende har været udsat 
for. Han ville vide, hvordan dette kunne ske. 

                                                 
5 ”Studenter-ombudsmand” er efterfølgende blevet ændret, således at arbejdstitlen vil være  
    studenter-ambassadør 
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Rektor svarede, at han først var blevet orienteret om den studerendes 
forhold senere i forløbet – efter prisuddelingen. Den studerende havde 
sendt sin klage til juridisk sekretariat, hvorefter der var sendt en kvitte-
ring med meddelelsen om, at sagen skulle under retslig behandling. 
Den studerende havde ikke direkte bedt om hjælp, men anført noget om 
en forvaltningsattitude.  
 
Henrik Prebensen påpegede, at mange mennesker har interesseret sig 
for, om KU har et system, der skaber motiver for sager af den slags, da 
dette kan være vigtigt i vores relation til omverdenen, og han ville vide, 
om der ligger strukturelle forhold til grund for sagen. 
 
Rektor svarede, at man skal være forsigtig med, hvad der signaleres, da 
man som forsker har et markant ansvar. Grundholdningen er, at der føl-
ger ansvar med forskningsfriheden, og motiver for sager af den slags 
kan f.eks. opstå på baggrund af eksterne bevillinger og de kan måske 
være persontyperelateret. 
 
Søren Fransén spurgte, hvorfor man vælger at kalde den studerendes 
problem for et studenterproblem, da han jo også var en ansat medarbej-
der. 
 
Rektor svarede, at der er to spor: Der er studerende i almindelighed og 
studentermedhjælpere. Ansatte har deres tillidsrepræsentant og stude-
rende befinder sig i et limbo. 
 
Karsten Fledelius anførte, at der er en svaghed ved heltedyrkelse, og at 
vi skal lære at brande os selv.  
 
Rektor sagde, at KU ofte kritiseres for ikke at rose sig selv, vores atti-
tude er mere forsigtig og konservativ. Vi skal selv sørge for at signalere 
det gode ved KU. 
 
Ulf Hedetoft var bekymret for den politiske indikation og forespurgte, 
om der er noget under opsejling, og hvilke mulige, evt. langvarige kon-
sekvenser, der kan drages politisk på baggrund af den aktuelle situation. 
 
Rektor svarede, at der stadig forhandles om en uvildig undersøgelse, 
hvilket oppositionen har krævet. Han mente, at såfremt sagerne blev 
udredt på en ordentlig måde, ville der ikke være langsigtede konse-
kvenser. 
 
  

Kl. 12 – 13 Fælles FSU-frokost i Faculty Lounge 
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Kl. 13.15 – 15 FSU-tema: Det psykiske arbejdsmiljø - Rammerne for et godt 
arbejdsmiljø: 

 

Kirsten Refsing indledte punktet med at byde Hanne Dorthe Sørensen 
og Bent Gringer fra SCK velkommen og takkede dem og HR- og per-
sonaleafdelingen for at bidrage med oplæg til FSUs årlige tema. 

Peter Wedel Bay gennemgik en Power Point ”Oplæg til FSU om ar-
bejdsglæde og trivsel – hvad skal der blandt andet til”6

Hovedpunkterne i oplægget: 

 Overvejelserne i 
oplægget er fra en kortlægning af trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, 
som er hentet fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmil-
jø) – deres parametre er blandt andet kendt fra konceptet for APV (ar-
bejdspladsvurdering). 

• Arbejdsbetingelser 

• Tiltro til ledelsen 

• Arbejdsglæde 

• En medarbejder og en arbejdsplads - en simpel model 

• Styr på Stress – de første erfaringer 
 

Henrik Prebensen mente, at det ikke er nok, kun at svare på de angivne lukke-
de spørgsmål i oplægget, men at der også burde svares kvalitativt, således at 
der også blev spurgt om, ”hvordan……?” Samtidig mente han, at det er vigtigt 
at have fokus på gensidig respekt – specielt når der opstår uenighed – og om 
hvorvidt ledelsen handler i medarbejdernes interesse, bør ”interesse” defineres. 

Kirsten Refsing henviste til spørgsmålene vedr. arbejdsbetingelser, og om 
hvorvidt ledelsen passer godt på medarbejderne. Hun mente, at de angivne 
forhold var et samspil mellem ledelsen og medarbejderne til gensidig arbejds-
glæde, da den store sammenhæng bør indgå, f.eks. oplever hun sin egen missi-
on, som medvirkende til at uddanne unge mennesker til en god plads i samfun-
det. Hun ville derfor påpege, at der mangler noget i konteksten. 

Peter Wedel Bay svarede, at konteksten er et oplæg til debat og at vi alle har et 
ansvar, f.eks. hvis nogen bliver mobbet.  

                                                 
6 Bilag nr. 4 - Oplæg til FSU om arbejdsglæde og trivsel – hvad skal der blandt andet til? 
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Ulf Hedetoft anførte, at den interpersonelle kommunikation burde være med i 
debatten f.eks. i forbindelse med mobning, bør sagens substans indkredses: 
”føler du dig mobbet”? eller ”bliver du mobbet”? 

 

Henrik Prebensen påpegede, at APV foregår anonymt og sagde, at man måske 
kunne anvende spørgsmålene ved MUS, som er en fortrolig samtale. 

Michael Cholewa-Madsen henviste til spørgsmålet vedr. tillid og sagde, at til-
lidsspørgsmålet er større end kun tillid mellem ledelse og medarbejdere. Nøg-
leordet er mistillid – måske en organisatorisk mistillid mellem de forskellige 
niveauer – KU – FAK, FAK – institutter osv. Han mente, at vi selv er med til 
at vedligeholde denne mistillid, og at han selv er blevet opmærksom på, at han 
skal have fokus på dette forhold. 

Karsten Fledelius omtalte HUMs AI-seminar i 2010, som han syntes var væl-
dig godt med gode løsningsorienteret redskaber. 

Hanne Møller konstaterede, at AI-projektet desværre var blevet bremset pga. 
afskedsrunden, men at det bør tages op igen. 

 

Oplæg fra SCK: 
Hanne Dorthe Sørensen takkede for invitationen. 

Hun præsenterede sig selv og Bent Gringer som oplægsholdere med 3 kasket-
ter: 

• De er repræsentanter for SCK (Statens Center for Kompetenceudvik-
ling), som er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde 
- Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) – 
SCK er således et fælles videns- og rådgivningscenter. I SCK er der af-
sat økonomiske midler til statslige arbejdspladser med særlige behov, 
og udfordringen er at spørge, hvad kæmper I med, og hvor vil I hen? 

 
• SCK er også en arbejdsplads i staten, som det seneste år har været 

igennem en omstrukturering, da SCK har mistet 20 % af sine økonomi-
ske ressourcer. Denne reduktion har medført, at SCKs arbejdsområde 
er halveret, således at området omhandlende ”kvalitet” i staten ikke 
længere hører til Centret. SCK har været i en presset omstillingsperio-
de. Bent Gringer er TR for SCKs AC´er, og har derfor også været aktiv 
i omstillingsprocessen med denne funktion. 

 
• Hanne Dorthe Sørensen og Bent Gringer har en personlig interesse i 

omstillingsprocesser, da de har beskæftiget sig med området i mange år 
i forbindelse med forandringsledelse og erhvervsforskning.   
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Hanne Dorthe Sørensen sagde, at de ville forelægge SCKs case for FSU for at 
synliggøre, hvor de har haft problemer, og hvordan de har løst dem. SCK er en 
forholdsvis lille arbejdsplads sammenlignet med HUM, men i en omstillingsfa-
se er det almen menneskelige forhold, der viser sig. 

 

Hanne Dorthe Sørensen og Bent Gringer gennemgik deres Power Point: Kom-
petencer ifm arbejdsglæde og omstilling7

 

 og uddybede de overordnede emner: 

• Konflikter bygger ofte på modstand 

• Hvordan reduceres konflikter om og modstand mod organisatoriske 
forandringer? 

• Omstilling og energi 

• Derailers: Flight, fight eller freeze 

• Nogle vigtige ”kompetencer til omstilling” hos lederne 

• Fire barrierer for læring og forandring 

• Nogle vigtige ”kompetencer til omstilling” hos medarbejderne 
 

Bent Gringer sagde bl.a., at SCK havde haft stor glæde af ”konfliktmo-
dellen – modstand mod noget” (se bilag 5), da den giver god mening 
ved organisatoriske forandringer. I SCKs tilfælde drejede det sig om, at 
de skulle miste 20 % af deres økonomiske ressourcer, hvilke indebar, at 
SCKK mistede et K, som stod for ”kvalitet”.  I forbindelse med at re-
ducere konflikter og modstand mod organisatoriske forandringer skaber 
det energi hos medarbejderne, hvis de får fortalt, hvorfor en omstilling 
giver mening. 

Hanne Dorthe Sørensen gennemgik de forskellige energiniveauer i for-
bindelse med omstilling samt nogle vigtige ledelseskompetencer i om-
stillingsprocesser. Hun fremhævede, at det er vigtigt som leder at kunne 
tolerere uvidenhed om, hvad der sker i fremtiden. En leder bør have 5 – 
10 % mere is i maven end medarbejderne, da ledere skal kunne tolerere 
uforudsigelighed og en fremtid, der måske er ukontrollerbar. Bent 
Gringer tilføjede, at de positive følelser hos medarbejderne kan opbyg-
ges, når lederne bevarer optimismen og anviser vejen. Såfremt de posi-
tive følelser hos medarbejderne bliver afsporet, kan der opstå 3 menne-
skelige tilstande: flygt, kæmp elle frys (se bilag 5). Vedr. de ledelses-
mæssige kompetencer fremhævede Bent Gringer vigtigheden af at gå 
fra at være storytellers til storylisteners. 

                                                 
7 Bilag nr. 5 – Kompetencer ifm arbejdsglæde og omstilling 
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Henrik Prebensen sagde, at ikke alle kompetencer kan udvikles på et 
kursus, men at vi skal være opmærksomme på den sociale kapital, hvor 
vi kan bruge hinanden. Han forespurgte, hvorledes SCK evt. kunne bi-
stå HUM i kompetenceudvikling i forbindelse med hjælp til sociale 
kompetencer, herunder udvikling og læring. 

 

Bent Gringer svarede, at kompetenceudviklingen skal indgå i kontek-
sten, og at SCK kan sparre med HUM vedr. dette. Han tilføjede, at 
SCKs søsterorgan, Samarbejdssekretariatet, også kunne være en mulig-
hed, men at det nok ikke ville blive aktuelt for HUM. 

Ulf Hedetoft var enig og tilføjede, at vi kunne bruge div. organer til 
denne udvikling – også FSU. 

Hanne Dorthe Sørensen påpegede, at LSU også er et godt forum. 

Søren Fransén mente, at der skulle skabes en fælles forståelse, således 
at alle er klædt på til at kunne håndtere konflikter, og måske ville det 
være en god idé at overveje at have en konsulent til at planlægge møder 
med udgangspunkt i AI, og han sagde, at HR- og personaleafdelingen 
bør være tovholder på de aktuelle problemer og evt. iværksætter støtte 
til lederne. 

Hanne Møller svarede, at der er tiltag i gang med organisationspsyko-
log Berit Sander, og at HR- og personaleafdelingen vender tilbage vedr. 
dette. 

Da tiden var udløbet takkede Kirsten Refsing af og sagde, at det havde 
været et rigtig godt oplæg med nogle vigtige emner, som hun ville an-
befale FSU at arbejder videre med. 

 

Mødet sluttede kl. 15 
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HUM Personaletilpasninger 2011  

F Ø L G E S K R I V E L S E   18. MAJ 2011 

 

Den vedlagte power point om ”HUM Personaletilpasninger 2011”, ved fa-
kultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen, er udarbejdet i maj 2011 ud fra 
de tilbagemeldinger, som institutledere, institutadministratorer og admini-
strative chefer gav i perioden marts til maj om konsekvenserne af, at der i 
januar 2011 blev gennemført personaletilpasninger, svarende til 10 %, på 
TAP-området på fakultetet. 

Følgende seks enheder gav tilbagemeldinger enten ved at udfylde en side i 
den fremsendte power point eller ved at fremsende korte beskrivelser sva-
rende hertil:  

• Ledelsessekretariat, HR- og personale, Økonomi, Kommunikation, 
FLI og NFI  

De andre 10 enheder indsendte i nogle tilfælde længere redegørelser om 
konsekvenserne af personaletilpasninger. Det drejer sig om:  

• Uddannelse & Studerende, Campusservice, HUMIT, CST, SAXO, 
MEF, IKK, Engerom, ToRS og INSS 

De længere redegørelser har dannet grundlag for de sammenfatninger, po-
wer pointen angiver som konsekvenserne af personaletilpasningerne i de 
pågældende enheder.  

Konsekvenserne af personaletilpasningerne er i power pointen opgjort i an-
tallet af berørte stillinger og ikke i årsværk.  

Power pointen forelægges direktionen d. 23. maj, HUMLT d. 24. maj, CIA 
d. 25. maj og FSU d. 10. juni, hvorved der er mulighed for at korrigere 
sammenfatningerne af tilbagemeldingerne.  



HUM Personaletilpasninger 2011

Det Humanistiske Fakultet
Dias 1

Fakultetsdirektør
Michael Cholewa-Madsen
Maj 2011



HUMs økonomi 2011 og 2012: Sparekrav

• 15 mio. kr. på fastlønbudgettet (dialogmøde november 2010)
• ca. 35 fuldtidsstillinger

• Fordeling (dekanbeslutning januar 2011)
• 50 % Fakultetsservice
• 50 % Institutter

Det Humanistiske Fakultet
Dias 2



Nedskæringer: Stillinger og personer

• 9 nedlagte (vakante) stillinger
• 9 frivillige fratrædelser
• 7 medarbejdere på nedsat tid
• 3 omplacerede medarbejdere
• 15 afskedigede medarbejdere

I alt 43 stillinger berørt af nedskæringerne

Det Humanistiske Fakultet
Dias 3

Hertil kommer 13 frivillige fratrædelser – primært VIP –
der skal erstattes og derfor ikke tæller i nedskæringerne



Nedskæringer: VIP

• 1 nedlagt (vakant) stilling (IKK)
• 1 frivillig fratræden (ENGEROM)
• 2 medarbejdere på nedsat tid (INSS & ENGEROM)

I alt 4 VIP-stillinger berørt af nedskæringerne

Det Humanistiske Fakultet
Dias 4



Nedskæringer: TAP

• 7 nedlagte (vakante) stillinger
• 8 frivillige fratrædelser
• 5 medarbejdere på nedsat tid
• 3 omplacerede medarbejdere
• 15 afskedigede medarbejdere
• 1 øvrige (studievejledning i Uddannelse & Studerende)

I alt 39 TAP-stillinger berørt af nedskæringerne

Det Humanistiske Fakultet
Dias 5

I alt 39 TAP-stillinger berørt af nedskæringerne



Nedskæringer: berørte TAP-stillinger fordelt på enheder

Institutter
•INSS 3
•MEF 3
•SAXO 3
•TORS 4
•Engerom 2

Fakultetsservice
•Sekretariat 1
•Personale 1
•Økonomi 1
•IT 4
•Drift 5

Det Humanistiske Fakultet
Dias 6

•Engerom 2
•IKK 2
•NFI 2
•CST 0

I alt 19

•Drift 5
•Kommunikation 3
•U&S 4
•FLI 1 

I alt 20



10 % reduktion af TAP: Konsekvens

• Nedskæringerne medfører en reduktion af TAP på ca. 10 %

• Konsekvens og handling
• Reorganisering
• Bedre ressourceudnyttelse
• Nedprioriteringer af opgaver
• Bortfald af opgaver
• Nedsat serviceniveau

Det Humanistiske Fakultet
Dias 7

• Nedsat serviceniveau
• Længere sagsbehandlingstid
• Ny teknologi og investeringer
• Andet



INSS

Reduktion på 3 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Ændret varetagelse af opgaver i økonomi- og studieenheder, 

stærkt begrænsede muligheder for at foretage økonomiske 
konsekvensberegninger, større pres på medarbejdere i 
studieadministrationen

• Færre og kortere møder, mødereferater skrives på bærbar pc

Det Humanistiske Fakultet
Dias 8

• Færre og kortere møder, mødereferater skrives på bærbar pc
• Fokus på at eliminere dobbeltarbejde
• Udarbejdelse af årshjul for alle enheder for at synliggøre 

periodiske arbejdsbelastninger og forbedre planlægning
• Lukkedag i administrationen om fredagen



MEF

Reduktion på 3 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Dele af AV-support bortfalder eller overføres til andre 

medarbejdere. Der er igangsat proces om bortfald, 
rationalisering og omorganisering af opgaver, samt udarbejdelse 
af plan for administrative opgaver og senere implementering

• Begrænset åbningstid, inkl. telefontid for studerende, delvist 

Det Humanistiske Fakultet
Dias 9

• Begrænset åbningstid, inkl. telefontid for studerende, delvist 
også for VIP. Implementering af telefonsvarer

• Ingen varetagelse af printopgaver og tilsvarende serviceopgaver 
for VIP. Studerende henvises til hjemmesider for oplysninger, 
før der bedes om hjælp

• Træffetid for studievejledning indskrænkes og afløses delvist af 
mailbesvarelser. Ikke-lovpligtige samtaler reduceres

• Serviceniveauet på kommunikationsområdet nedsættes
• Omplacering af opgaver inden for studieadministrationen



SAXO

Reduktion på 3 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Der er iværksat en proces, der gennemgår de administrative 

arbejdsgange og organisatoriske strukturer for at finde 
effektiviseringsmuligheder

• Grundet reduktion på biblioteksområdet skal samarbejdet med 
KB via KUBIS øges. Der skal afsættes ressourcer ifm. 

Det Humanistiske Fakultet
Dias 10

KB via KUBIS øges. Der skal afsættes ressourcer ifm. 
oprettelsen af videncenter i KUA2

• Øget pres på økonomisektionen: to medarbejdere mindre til at 
dække opgaver i relation til daglig drift (faktura, rejser mv.) 

• Større belastning af tilbageværende medarbejdere, der 
varetager flere opgaver og pålægges skærpede krav til 
økonomistyring – udfordringer, som på sigt skal løses

• Generel konsekvens: langsommere sagsbehandling og mindsket 
kvalitet



TORS

Reduktion på 4 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Genovervejelse og nedprioritering af opgaver i studie- og 

eksamensadministration 
• Receptionsopgaver og varetagelse af praktiske behov i 

instituttets satellitafdelinger bortfalder, lige så servicering af 
medarbejdere ifm. AV-udstyr 

Det Humanistiske Fakultet
Dias 11

medarbejdere ifm. AV-udstyr 
• Indkøb af varer reallokeres 
• Langsommere sagsbehandling og mindre rettidighed i 

studieadministrationen
• Øget samarbejde med KB via KUBIS er en nødvendighed
• Der skal afsættes ressourcer til at forberede etableringen af 

videncenter i KUA2



Engerom

Reduktion på 1 TAP stilling + 1 nedsat tid

Konsekvens og handling
• Begrænsning af daglige administrative ledelsesfunktioner 
• Omfordeling af opgaver. Mindre biblioteksservice og 

studievejledning. Opbremsning i international vejledning
• Aflysning af institutadministrators deltagelse i 

projektlederuddannelse 

Det Humanistiske Fakultet
Dias 12

projektlederuddannelse 
• Færre nyhedsbreve og mindre frekvent hjemmesideopdatering
• Øget samarbejde med KB via KUBIS
• Konsekvens: lavere serviceniveau
• Prioriteringer: fokus på økonomistyring, studieplanlægning, 

forskerservicering, akkreditering, teamdannelse og oprustning i 
studieadministration, mere målrettet skemaplanlægning, 
oprustning af journalisering, videreudvikling af 
ledelsesinformation (STÅ, økonomi, studieplanlægning mv.)



IKK

Reduktion på 2 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Konsekvenser: Opgavebortfald, reorganisering og reallokering
• Bortfald: Receptionsfunktioner, hovedtelefonnummer og 

instituttets mailadresse, vedligeholdelse af kopi- og 
printfaciliteter, fælles opgavemodtagelse, husning af eksterne 
arrangementer og undervisningsaktiviteter (herunder 

Det Humanistiske Fakultet
Dias 13

arrangementer og undervisningsaktiviteter (herunder 
folkeuniversitetet) 

• Reorganisering: lokaleallokering, møbler, indkøb, post, 
bogpakker, lokalebooking, opgaveudlevering og  
opgavemodtagelse placeres hos tilbageværende medarbejdere

• Reallokering: ADK-administration og adgangsforhold (herunder 
nøgleadministration og -deposita), kopi- , print- og IT-opgaver, 
bygningsdrift og vedligeholdelse i KG, kompendiesalg, 
kopikortsalg

• IKK bliver et mere lukket og mindre udadvendt og 
serviceorienteret institut



NFI

Reduktion på 1 TAP stilling + 1 nedsat tid

Konsekvens og handling
• På NFI er den ene af instituttets to fotografer fratrådt. Det 

betyder en fremtidig nedprioritering af analog fotografering til 
fordel for digital fotografering 

• En FU-TAP går på nedsat tid. Det betyder at der pålægges nogle 
af instituttets VIP’er en større konsultationsbyrde

Det Humanistiske Fakultet
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af instituttets VIP’er en større konsultationsbyrde



CST

Reduktion på 1 stilling (er medtaget under HUMIT)

Konsekvens og handling
• De fleste opgaver overtages af HUMIT. Nogle overdrages til 

brugere. Andre er uafklarede og overtages evt. af CST eller 
løses i samarbejde med HUMIT

• Opgaver HUMIT overtager:
• Installering og vedligeholdelse af LINUX-servere, SAMBA, 

Det Humanistiske Fakultet
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• Installering og vedligeholdelse af LINUX-servere, SAMBA, 
Microstoft, server-backup, maskinservice, vejledning og 
brugersupport og hosting  

• Opgaver HUMIT ikke direkte overtager: 
• Opsætning og vedligeholdelse af maskinel i mødelokale og 

kontorer
• Indkøb af software, forbrugsstoffer, udarbejdelse af budget 

for IT, software og licensadministration, IT-strategi, 
produktion og salg af cd’er, rapport om IT-sikkerhed

• Uafklarede opgaver:
• Administration af forskellige projektdomæner



Ledelsessekretariat

Reduktion på 1 TAP stilling

Konsekvens og handling
• Ingen betjening af flere råd og udvalg eller deltagelse i flere 

arbejdsgrupper, før eksisterende er afsluttet eller nedlagt
• Øget samarbejde med Kommunikationsafdelingen ifm. 

kommunikationsopgaver og med FLI-afdelingen og 
Økonomiafdelingen ifm. udviklingsopgaver, særligt 

Det Humanistiske Fakultet
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Økonomiafdelingen ifm. udviklingsopgaver, særligt 
Ledelsesinformation



Personale

Reduktion på 1 TAP stilling

Konsekvens og handling
• Længere sagsbehandlingstid på bl.a. ph.d-halvårsrapporter, 

forlængelser og anden administrativ sagsbehandling på ph.d-
området 

Det Humanistiske Fakultet
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Økonomi

Reduktion på 1 TAP stilling

Konsekvens og handling
• Indkøbsfunktionen fordeles på tre personer
• De indkøb, Økonomiafdelingen har varetaget, bliver mere 

standardiserede
• Controllerfunktionen i forhold til institutterne varetages af 

økonomichefen

Det Humanistiske Fakultet
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økonomichefen



IT

Reduktion på 4 TAP stillinger

Konsekvens og handling
• Reduktion i slutbrugersupport med længere svartider i helpdesk 

som konsekvens
• Reduceret åbningstid
• Højere grad af standardisering af IT-drift
• Begrænsning af nærhedsprincippet

Det Humanistiske Fakultet
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• Begrænsning af nærhedsprincippet
• Varetagelse af færre individuelle ønsker 
• Bortfald af lokal it-support kan medføre krav om lokal løsning af 

opgaver, der ikke er strengt IT-relaterede

• Reduktion af engagement i KIT/Nørregade 



Campusservice

Reduktion på 4 TAP stillinger + 1 nedsat tid

Konsekvens og handling
• Oprydningen på fakultetet, som betjentene foretager, vil i fremtiden mod 

betaling blive varetaget af vores kantine leverandør Forenede Kantiner
• Oplæring af betjent til snerydning med reduceret betjening i betjentstuen 

til følge, samt større brug af eksterne leverandører til 
belægningsarbejder

Det Humanistiske Fakultet
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belægningsarbejder
• Reduktion i Forkontoret, bl.a. i form af centralisering af omstilling og 

med nedsat ad hoc service og lokalebooking til følge 
• Reduceret service i forhold til Folkeuniversitetet, samt reduceret 

åbningstid
• Reduktion af AV med 50 % kræver omorganisering i samarbejde med FLI
• Teknisk Service må i højere grad agere som ”brandslukker” og ikke som 

”planlagt vedligehold” 
• Vanskeligere at håndtere lovpligtige rapporter i tide: energi, autorisation, 

brand, møder mm. Længere ventetid på reparationer og andre ydelser



Kommunikation

Reduktion på 2 TAP stillinger + 1 nedsat tid

Konsekvens og handling
• Manglende udvikling af digitale formidlingsprojekter som fx 

dialektkort, katatool, studiestreger mm.
• Ingen eller meget mindre ambitiøs Kulturnat
• Ingen eller meget sporadisk fotodækning af begivenheder på 

institutter og fakultet

Det Humanistiske Fakultet
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institutter og fakultet
• Langsommere implementering af KUnet
• Færre udgivelser af humanist: fra 4 foråret 2010 til 2 i foråret 

2011
• Mindre hjælp til individuelle forskere, der vil have opbygget 

hjemmesider
• Der skrives ikke pressemeddelelser af alle nye ph.d.-

afhandlinger



Uddannelse & Studerende

Reduktion på 3 TAP stillinger + 1 nedsat tid

Konsekvens og handling
• Intern omorganisering mhp. bedre sammenhæng i 

opgaveløsning, samling af eksamens- og 
undervisningsadministrative medarbejdere i ét område, på sigt 
overvejelse om centralisering af ERASMUS-koordinering og 
gentænkning af studieadministration, pt. spredt på syv enheder

Det Humanistiske Fakultet
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• Udfordringer: IT-udstyr, rettidighed, intranet/internet, 
projekttrængsel, serviceforringelser for studerende

• Tilpasninger: én samlet adgang for telefon- og 
webhenvendelser, mere massevejledning, opgradering af 
I&SS/primær front office og nedgradering af vejledning, samling 
af telefoner i Call Center, ingen vejledning mellem 
ansøgningsfrister og svarfrister, bedre overblik over frister, 
optimeret kommunikation, bedre årshjul/workflow, større 
gennemsigtighed i processer: U&S melder ud hvornår man får 
svar



Forskning, Læring og Innovation

Reduktion på 1 TAP stilling

Konsekvens og handling
• In-house bidrag til de universitetspædagogiske indsatser, 

herunder kurser og udviklingsarbejder, reduceres

Det Humanistiske Fakultet
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Evaluering

• Den formelle proces er forløbet OK
• Processen var for langstrakt
• Problem at fratrædelsesordninger som mulighed er ikke en 

rettighed
• Ledelsens tavshedspligt begrænser information og 

handlemuligheder
• Tidligere beslutning omkring fordeling af besparelser
• Fritstilling kunne anvendes mere

Det Humanistiske Fakultet
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• Fritstilling kunne anvendes mere
• Passende afstemt kommunikation

• Processen fortsætter med at afstemme ressourcer og 
opgaver, men nu skal vi også huske at stå sammen og se 
fremad.



Bilag ifm. punkt 4d 
 
Spørgsmål til reorganisering af økonomifunktionerne 
 
 
 
-       Selvevaluering, hvordan skal dette opfattes? 
- Vil det være muligt at være deltidsansat dels i et kommende center dels på et 

institut? I det mindste til det nye økonomisystem er implementeret. 
- Er det muligt med en gradvis opstart? F.eks. at samle eksterne projekter over 

sommeren og siden samle andre opgaver og være endelig på plads i 2012 
- Er der udarbejdet en projektplan ifm. omlægningen? 
- Er er  udarbejdet beregninger på hvad opstart af et sådan center koster? Hvor 

meget skal hver enhed (institut) bidrage med? 
- Hvem vil få tildelt overhead fremadrettet? 
- Hvem formodes at varetage øvrige driftsopgaver? F.eks Scanpas, 

studienævnsøkonomi, indkøb, timeregnskab for D-TAP og D-VIP 
- Hvem formodes at blive planlægger? Adminstrator el. andre 
- Er der planlagt at ansætte mellemledere? Skal de rekrutteres internt el. eksternt? 



FORSLAG TIL DET HUMANISTISKE FAKULTETS INPUT TIL STRATEGI 

6.4.2011 

 

1. SPROGPOLITIK PÅ KU1

Følger op på sprogpolitik og parallelsprogs politik fra Destination 2012 (kap. 14 og 19). I 
denne strategiperiode bør KU fokusere på: 

 

- Dansk for udenlandske studerende og ansatte 
- Akademisk dansk for tosprogede elever og nordiske studerende 
- Styrkelse af alle ansattes og studerendes engelskkompetencer 
- Afgangskrav om 2. fremmedsprog: alle studerende forudsættes at kunne fungere 

godt på både dansk og engelsk, men derudover skal de, inden de kan få en 
kandidatgrad, have lært endnu et fremmedsprog, gerne uden for de angelsaksiske 
sprog. Alle uddannelser skal give plads til at de studerende kan tilegne sig eller 
udbygge deres færdigheder i et tredje sprog ud over engelsk og dansk. 

Herved understøttes også punkt 4, internationalisering. 

 

2. DIGITALISERING I FORSKNING OG UNDERVISNING 

Der bør udvikles flere oversættelsesværktøjer til brug for gennemførelse af politikken om 
parallelsproglighed.  

Der bør satses på digitale infrastrukturer, også på de tørre fag, til udvikling af nye 
forsknings- og undervisningsværktøjer og muligheder. 

 

3. KU OG OMVERDENEN 

I universitetets omverdensopfattelse bør der lægges mere vægt på samarbejdet med den 
offentlige sektor (gymnasier, professionshøjskoler, biblioteker, museer, arkiver m.fl.). 
Samarbejdet kan gennem aftagerpaneler bruges til at skaffe praktikpladser til studerende, 
samfinansiere ph.d. kandidater, og gensidig berigende udveksling af fagligheder og 
kompetencer. 

I den forbindelse er det nødvendigt at udvide KUs relevans-begreb, så også andre værdier 
end vækst og indtjening anerkendes som vigtige for et menneskeligt liv. 

 
                                                           
1 Uddybes i bilag 1. 



 

4. INTERNATIONALISERING UDE OG HJEMME 

For at fremme mulighederne for at danske studerende kan gøre et ophold ved et 
udenlandsk universitet til en del af deres uddannelse, bør der laves flere gensidige 
”pakkeløsninger” i samarbejde med udenlandske universiteter, så studerende ikke skal 
bruge for megen tid på planlægning, boligsøgning, bureaukratiske procedurer og 
meritoverførsler o. lign. 

Sprogstrategien i punkt 1 skal understøtte lysten til studier i udlandet. 

 

5. LÆRING I UDDANNELSERNE 

Der er brug for en afklaring af studieledernes og studienævnenes rolle i forhold til 
undervisningens indhold og form. 

Studerende bør inddrages mere aktivt i planlægningen af uddannelserne. 

Mere målrettet arbejde med hvordan uddannelsernes forskningsbasering kan udmøntes 
konkret. 

En stor del af læringen skal være problembaseret og virkelighedsnært. Initiativet ”Den 
Gode Uddannelse” skal blive en fast bestanddel af KU’s uddannelser. 

 

6. KU KULTUR 

Der skal arbejdes alvorligt med at skabe en fælles KU kultur, som alle medarbejdere og 
studerende har lyst til at værne om og være stolte af. Det er en forudsætning for at blive et 
fremragende universitet, at der skabes en fornemmelse af, at det er noget værd at tilhøre 
KU-familien, og at der er værdi i at alle kan og vil bevæge sig samme vej på samme tid, 
når det er nødvendigt. 

 

Bilag 1: Uddybning af sprogstrategien. 



   

Oplæg til FSU om arbejdsglæde og trivsel – hvad 
skal der blandt andet til.
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Oversigt

• Arbejdsbetingelser
• Tiltro til ledelsen 
• Arbejdsglæde
• En medarbejder og en arbejdsplads – en simpel model
• Styr på Stress – de første erfaringer



   

   

Der er mange udlægninger af det gode arbejdsmiljø og mange
forskellige perspektiver på, hvad der bidrager til trivsel på en
arbejdsplads. 

Ligeledes kan der være mange forskellige udlægninger af, hvor
det er gået galt, hvis noget ikke fungerer.

Overvejelserne her er hentet NFA’ kortlægning af trivsel og det
psykiske arbejdsmiljø.

NFA er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Deres parametre er blandt andet kendt fra APV
(Arbejdspladsvurdering). 



   

   

Arbejdsbetingelser

• Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?
• Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads?

• Er der klare mål for dit eget arbejde?
• Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 
• Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet?

• Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen 
højt?

• Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til 
dine problemer med arbejdet?

• Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste 
overordnede?



   

   

Arbejdsbetingelser

• Får du på din arbejdsplads information om for eksempel 
vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?

• Får du al de information, du behøver for at klare dit arbejde 
godt?

• Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din 
arbejdsplads?



   

   

Tiltro til ledelsen

• Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
• Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke 

arbejde?

• Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
• Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?



   

   

Arbejdsglæde

Handler overordnet om, at du 

• Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde?

• Kræver dit arbejde, at du er initiativrig?

• Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

• Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

• Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning 
for dig?



   

   

En simpel model der er god at have i baghovedet



   

   

Forsigtige erfaringer fra Styr på Stress (KU projekt)

• Den ’nye universitetslov’ – et paradigmeskifte som blandt 
andet har betydet: 
• En forøget betydning af forskellen mellem OS og DEM 

(medarbejdere over for ledelse og medarbejdergrupper 
indbyrdes)

• En ledelse, som endnu ikke har udkrystalliseret sig –
hvad er det for en ledelse – det er en hverken / eller 
ledelse (professionel, men alligevel ikke)

• Vrede over ledelse: tjener de vores interesser? 
• Fravær af aktiv ledelse: der sker for lidt i forbindelse 

med at håndtere konflikter og afværge stress.
• Ledelsen er ikke klædt på til personaleledelse.
• Ledelsen kan ikke prioritere og fordele arbejdsopgaver –

selvom der er stort behov. 
• Manglende anerkendelse for stor arbejdsbyrde og stor 

arbejdsindsats.
• Manglende fokus på trivsel fra ledelsens side.  



   

   

• Øget individualitet – manglende sammenhold; vi står 
ikke sammen om at komme igennem kriserne.

• Finansieringskrav: skabe konkurrence, som går ud over 
sammenhold. 

• Øget arbejdsbyrde – som altid ender med at gå ud over 
tid til forskning

• Kvantitet frem for kvalitet inden for kerneydelserne: 
man kan ikke længere være stolt over sit arbejde. 

• Generelt trænge kår, som let giver anledning til 
konflikter – også mellem VIP og TAP



   

   

Stress – deldefinition fra Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur

• Mennesker oplever stress, når de opfatter, at der er en 
ubalance mellem de krav, der stilles til dem, og de 
ressourcer de har til rådighed til at leve op til disse krav. 

• Selv om oplevelsen af stress er psykisk, påvirker stress 
også menneskers fysiske sundhed.

• Fælles faktorer for arbejdsrelateret stress er bl.a. mangel på 
kontrol over arbejdet, uhensigtsmæssige krav til 
medarbejderne, og manglende opbakning fra kolleger og 
ledelse.

• Mennesker reagerer forskelligt på de samme 
omstændigheder. Nogle mennesker håndterer store krav 
bedre end andre. Det er den enkeltes subjektive vurdering 
af sin egen situation, der er afgørende. Det er ikke muligt 
ud fra selve situationen alene at bestemme, hvor meget 
stress den kan udløse.



   

   

Stress – parametre fra APV

• Kommer du bagud med dit arbejde?
• Har du tid nok til dine arbejdsopgaver?
• Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?
• Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen?
• Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det 

går ud over privatlivet?
• Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går 

ud over privatlivet?
• Hvor tit har du følt dig udkørt?
• Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet?
• Hvor tit har du været stresset?
• Hvor tit har du været irritabel?



Kompetencer ifm 
arbejdsglæde og omstilling

Fakultets-SU, Det Humanistiske Fakultet, KU
10. juni 2011

Hanne Dorthe Sørensen, direktør (hds@kompetenceudvikling.dk)
Bent Gringer, chefkonsulent (bgi@kompetenceudvikling.dk)



Konflikter bygger ofte på modstand 

• forståelsesmæssigt niveau: ”Jeg forstår det ikke” (baggrund, 
formål, perspektiv, konsekvenser, uenighed)

• følelsesmæssigt niveau (fysiologisk-emotionelt niveau): ”Jeg kan 
ikke lide dét” (tab, frygt, overvældelse)

• dybt person-orienteret niveau: ”Jeg kan ikke lide dig” (dårlige 
erfaringer med dig eller ledelsen i organisationen, uenighed om 
værdier og antagelser, mistillid)

Efter erhvervspsykolog Ejnar Bryld
www.ejnar-bryld.dk

Niveau 1
Manglende forståelse

og mening

Niveau 2
Tab af tryghed 
eller andet tab

Niveau 3
Mistillid



Hvordan reducere konflikter om og mod-
stand mod organisatoriske forandringer? 

Niveau 1
Information

Kommunikation
Skab mening

Skab motivation

Niveau 3
Vær ord- og vedholdende

Nedsæt styregruppe med ledere 
OG medarbejdere

Lav en ”kontrakt” om de værdier 
og den adfærd, som skal 

præge processen

Niveau 2
Lyt til rektioner

Lav dialog-værksteder
Inviter til involvering

Vind-vind forhandling
Nye kompetencer

Efter erhvervspsykolog Ejnar Bryld www.ejnar-bryld.dk



Omstilling og energi

Vred
Frustreret
Anspændt
Defensiv
Ængstelig
Bekymret

Energisk
I kontakt
Udfordret
Optimistisk
I harmoni
Passioneret

Udmattet
Udbrændt
Besejret
Håbløs
Trist
Bedrøvet

Ubekymret
Fredfyldt
Lettet
Afstresset
Afslappet
Ufokuseret 
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Højt energiniveau

Lavt energiniveau

Negativ 
energi

Positiv 
energi

Negative følelser 
(overlevelse)

Positive følelser 
(muligheder)
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Derailers: Flight, fight eller freeze

Flight:
• omskiftelig, skeptisk, forsigtig, reserveret, modstræbende

Fight:
• arrogant, uforpligtet, dramatisk, excentrisk

Freeze:
• nøjeregnende, afhængig

Psykolog Joan Jakobsen 
i ”Offentlig Ledelse” 02-11



Nogle vigtige ”kompetencer til 
omstilling” hos lederne
Direktøren siger:
• evne til at tolerere og navigere ift. uvished - ikke kun personlighed, 

men adfærd
• evnen til at fastholde optimisme og skabe positiv energi 
• evnen til at fastholde autencitet

TR siger:
• Du vil os det godt - ikke kun mele din egen kage. Fra storytellers til 

storylisteners 
• Du har styr på det - ordentlig, behersket administration, ryd 

forhindringer af vejen, så jeg kan komme til at lave mit "rigtige" 
arbejde ! 

• Du kan finde en vej og sætte en kurs mod en solopgang !



Fire barrierer for læring og forandring

3.

ikke at gøre 
hvad vi siger

Tænke

Gøre

Se Sige
4.

ikke at se hvad 
vi gør
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ikke at erkende 
hvad vi ser
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ikke at sige 
hvad vi tænker
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Nogle vigtige ”kompetencer til 
omstilling” hos medarbejderne…
Direktøren siger:
• evne til at tage (med)ansvar, hvor man gives indflydelse. Især hvis 

man har bedt om indflydelse.
• evne til at acceptere, at der er en tid til drøftelse og en ”tid til at gå”
• villighed til at hjælpe ledelsen med at lede – early warning, bakke op 

om projektet

TR siger:
• ”Managing oneself” (Peter Drucker): Hvordan kan jeg skabe værdi 

med mine lyster, evner og talenter - for min arbejdsplads, mine 
kunder/brugere og mig selv 

• levere godt følgeskab - den spejlede version af godt lederskab 
• levere godt kollegaskab - gøre de andre bedre, gøre (lærings)miljøet 

bedre, se sig selv - og alle de andre - som en del af den lidt større 
sammenhæng.
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