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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 11. juni 2010 kl. 10 - 12 

Sted: 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), Ulf Hedetoft (Institutle-
der, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. 
ansatte AC’er), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Germansk og 
Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk 
Metal, TAP), Karl Christian Lammers (lektor, SAXO, suppleant for VIP-
repræsentant), Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk) og 
Peter Birkelund Andersen (lektor, TORS, afdeling for religionsvidenskab) 
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Afbud fra:  

B-siden: Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP, Karsten 
Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstformand for FSU, 
fælles-TR for VIP),  

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

 

Dagsorden 

 

1)   Godkendelse af dagsorden 

2)     Godkendelse af referat fra FSU-møde den 7. maj 2010 (bilag)  

 

3)   Til drøftelse 

      a. Rektors brev af 26. maj: Sparekrav til KU (bilag) 

      b. DVIP og deltidsdirektivet 

      c. Prodekaners forlængelse 

 

4)   Til Orientering 

      a. Økonomi og budget 2010 

      b. Organisationsændringer i Administrationscentret og 

          Driftscentret (bilag) 

       

  5)  Nyt fra andre udvalg: 

          HSU, AR (2 bilag) 

 

  6)  Meddelelser: 

 

  7)  Eventuelt:                                                     
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Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2) Godkendelse af referat fra møde den 7. maj 2010: 
 
FSU kom med en bemærkning om, at det ikke er nok at skrive ”referatet blev 
godkendt med få ændringer” - der skal anføres, hvilke ændringer der evt. har 
været. Derudover blev ordlyden på side 4, 3. sidste afsnit ændret til ”Ulf Hede-
toft gjorde opmærksom på, at eksempelvis SAXO-instituttets justeringer slår 
kraftigst igennem til efteråret”. Referatet blev herefter godkendt 
 

Ad 3) Til drøftelse 

 Rektors brev af 26. maj: Sparekrav til KU: Kirsten Refsing henviste til 
tidligere brev vedr. kvalificeret ansættelsesstop samt det seneste brev af 
26. maj vedr. sparekrav til KU, i forbindelse med regeringens genop-
retningsplan for dansk økonomi, og hun nævnte brevets lidt uklare be-
regning, som gør, at KUs besparelser i 2013 vil beløbe sig til 200-300 
mio.kr., hvilket svarer til, at 400-700 stillinger skal nedlægges over de 
nærmeste år. Det er endnu ikke klart, hvordan besparelserne rammer de 
enkelte universiteter og der er usikkerhed om, hvor mange ekstra mid-
ler universiteterne vil modtage i forbindelse med finanslovsforhandlin-
gerne for 2011 og 2012. KU tegner sig for ca. en tredjedel af universi-
tetssektoren, hvilket samlet set giver den estimerede besparelse på 200-
300 mio. kr. i 2013. Karl Christian Lammers spurgte, om besparelserne 
ville få indflydelse på KUAII Byggeriet, hvortil Kirsten Refsing svare-
de, at det eneste der kunne få indflydelse på byggeriet ville være, så-
fremt der blev vedtaget et nyt bygge- anlægsstop ved næste Finanslov. 
Kirsten Refsing oplyste også, at KUs nye budgetmodel bliver en stærk 
forenkling af den gamle, og at den nye model umiddelbart bliver en 
fordel for HUM, da vi får flere af vores egne STÅ. Jens Erik Mogensen 
spurgte, hvordan det forholder sig med egenkapitalen i forhold til den 
nye budgetmodel, hvortil Kirsten Refsing svarede, at der arbejdes på en 
model, hvor fakulteterne får lov til at beholde deres over- eller under-
skud, som derefter kan videreføres til følgende år. Den nye og mere 
gennemskuelige omkostningsbaserede budgetstyring gør, at fakulteter-
ne får mulighed for at arbejde med flerårige budgetter, hvilket skulle 
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give incitament til opsparing.1 Ulf Hedetoft ville vide, om institutterne 
kunne beholde egne opsparede midler, hvortil Kirsten Refsing svarede, 
at det afhænger af, hvor meget autonomi, der gives på fakultetsniveau, 
men at vi må finde måder at konsolidere os på, når der foreligger noget 
konkret.  

 DVIP og deltidsdirektivet: Henrik Prebensen sagde, at eksterne lekto-
rer, hvis kontrakt udløber inden sommer, skal søge deres stilling igen, 
og kun kan forvente at blive ansat på kontrakt med udløb 1. februar 
2011, hvilket stiller dem i en prekær situation. Han ville derfor gerne 
vide, om fakultetet vil overveje nogle løsninger, der kunne skabe tryg-
hed for vores eksterne lektorer. Kirsten Refsing svarede, at deltidsun-
dervisere står i en skrøbelig situation, og at det er svært at tilgodese de 
eksterne lektorer på dette område pt. pga. den økonomiske situation, 
som fordrer, at vi sparer, men der vil selvfølgelig blive taget de hensyn, 
der er mulige. 

Prodekaners forlængelse: Kirsten Refsing sagde, at hendes udmelding 
vedr. den nye ledelsesstruktur i dekanatet fra efteråret 2011 er en be-
slutning, der er taget i forlængelse af, at vi skal spare. Derfor er det 
nødvendigt også at reducere udgifterne i ledelsesstrengen. Da Kirsten 
Refsing blev ansat som dekan for 3 år, siden var det hende, der valgte 
at ansætte 2 prodekaner og hun sagde, at hendes vurdering er, at der har 
været brug for 2 prodekaner i den 5-årige periode, der blev indgået. og 
som ophører i slutningen af 2011. Anders Granum Aagaard spurgte, 
hvilke konsekvenser det har for arbejdet, at udmeldingen vedr. prode-
kanerne kommer nu, hvortil Kirsten Refsing svarede, at det ikke har 
nogen betydning i det fremtidige arbejde de næste 1,5 år. Henrik Pre-
bensen spurgte, om man forestiller sig at genindføre den gamle model 
fra før Kisten Refsings tid. Kirsten Refsing svarede, at hun som dekan 
ville spille en mere aktiv rolle inden for uddannelse og forskning, når 
der kun er 1 prodekan ved udgangen af  2011. Hendes rolle vil være  
afhængig af hvilken profil den fremtidige prodekan kommer til at have. 
Søren Fransèn spurgte, hvad de nuværende prodekaners løn er. Da man 
kun havde et cirka beløb, blev prodekanernes løn efterfølgende under-
søgt.2 

 
 
Ad 4) Til orientering: 
 

 Økonomi og budget: Kirsten Refsing sagde, at man afventer udmelding 
fra bestyrelsens kommende møde mandag den 14. juni 2010, hvor der 
efterfølgende skulle komme noget konkret vedr. KUs strategi i forbin-

                                                 
1 Behandlet på bestyrelsesmødet den 14. juni 2010 
2 Prodekanerne er ansat på åremål og lønnen årligt (inkl. åremålstillæg og pension) er på ca.  
   895.000 kr. 
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delse med besparelserne. I mellemtiden planlægger fakultetet at afholde 
et dialogmøde den 18. juni, hvor det vil blive udmeldt, hvad der er 
kommet ud af bestyrelsesmødet samt svare på spørgsmål. Michael Cho-
lewa-Madsen tilføjede, at dialogmødet skulle betragtes som et tiltag for 
at undgå unødvendig bekymring på fakultetet og at det derfor ikke 
skulle opfattes som et krise- eller besparelsesmøde – måske ville det fo-
restående dialogmøde også bare blive en gentagelse af tidligere drøftel-
ser.3 Søren Fransèn sagde, at det er rigtig godt med et dialogmøde, da 
mange på fakultetet er ængstelige, så det er fint at vi får udmeldt, at fa-
kultet afventer de ting, der er ude af egen kontrol. Henrik Prebensen 
spurgte, hvordan Q1 ser ud, hvortil Michael Cholewa-Madsen svarede, 
at Q1 ser fortrøstningsfuld ud og balancerer nogenlunde. Kirsten Ref-
sing bad om at få Q1 regnskabet uploaded i punkt.ku, hvilket Susanne 
Kirst sørger for. 

 

Organisationsændringer i Administrationscentret og Driftscentret: 
Michael Cholewa-Madsen sagde, at han havde brugt de første måneder 
på dialog med medarbejdere og chefer og på baggrund af denne dialog, 
er den nye organisation dannet. Administrations- og Driftscentret SU 
har afholdt møde den 31. maj, hvor også FSU var inviteret. Umiddel-
bart efter dette møde blev de berørte medarbejdere orienteret om orga-
nisationsændringen. Michael Cholewa-Madsen fremhævede følgende 
fokuspunkter i forbindelse med fusionen: 
 
 Medarbejdere: Arbejde med strategisk udvikling 
 Ledelse: Klare referencelinjer 
 Økonomi: Bruge ressourcerne så hensigtsmæssigt som muligt 
 Kultur: Eliminere sårbarheden pga. manglende back-up på 
          arbejdsområder 
 
Ovenstående er alle områder, som vi kan præge og udvikle indenfor 
rammerne af vores institution. 
 
Ulf Hedetoft sagde, at han synes organisationsplanen ser rigtig god ud, 
og han spurgte samtidig om, hvordan der skal arbejdes videre med af-
delingen for Forskning, Læring og Innovation, hvad grunden er til at 
Ph.d. er lagt ind under HR- og personale og slutteligt konstaterede han, 
at IT ligger lidt spredt. 
 

                                                 
3 Planen om et dialogmøde blev aflyst. Rektor og Universitetsdirektøren udsendte en oriente- 
   rende mail den 14. juni, samme dag som bestyrelsen havde holdt møde og dekanen skrev  
   endvidere et uddybende brev i HUM-Nyt d. 18. juni. Bilag til referatet: mail 14. juni og brev  
   15. juni. 
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Michael Cholewa-Madsen svarede, at han synes, det var gode spørgs-
mål og sagde, at samling og effektivisering af personaleopgaver bety-
der, at HR- og personaleafdelingen bliver udvidet til også at omfatte 
ansættelse og indskrivning af Ph.d.er. Dette betyder, at Ph.d.-centret fu-
sionerer med HR og personaleafdelingen. Det andet område vedr. Ph.d. 
hører naturligt ind under Forskning, Læring og Innovation, hvor de 
primære arbejdsområder gælder forskeruddannelser, programmer og 
skoledelen. Det er også her, vi skal dygtiggøre os i at rekvirere eksterne 
økonomiske midler. Vi skal samtidig servicere forskerne og her kom-
mer IT-Media på banen ved f.eks. at understøtte forskerne ved konfe-
rencer, podcast mm. Michael Cholewa-Madsen oplyst også, at det for-
ventes at ledelsesprofilen i afdelingen for Forskning, Læring og Inno-
vations er på plads til efteråret. 
 
Henrik Prebensen sagde, at han synes organisationsplanen ser meget 
overskuelig ud, men han synes, der mangler en præcisering af kom-
mandovejen for Fakultetsservice og institutterne. Michael Cholewa-
Madsen gav Henrik Prebensen ret i hans observation og tilføjede, at 
grænsefladen til institutterne bliver det næste, der skal arbejdes med. 
Arbejdet med kommandovejen/grænsefladen pågår allerede på økono-
miområdet, hvor 6 arbejdsgrupper er godt i gang med bl.a. at udarbejde 
arbejdsgange og standardiseringer, hvilket er en spændende proces.  
 
Anders Granum Aagaard tilføjede, at han synes, det giver rigtig god 
mening at have IT-Media med i afdelingen for Forskning, Læring og 
Innovation, da både it-strategien og den administrative it skal under-
støtte den forskningsbaserede it. 
 
Jens Erik Mogensen sagde tillykke med Fakultetsservice og tilføjede, at 
det er et skridt videre og nævnte som eksempel Ph.d.-området, som han 
mente var samlet de rigtige to steder. Han udtrykte samtidig ønske om, 
at man hurtigt fik tænkt institutterne ind i den nye organisationsplan, 
for at undgå en ”dem/os” kultur, som erfaringsmæssigt kan give dob-
beltarbejde. 
 
Annemarie Jensen spurgte til it-afdelingen og spurgte, om der kommer 
flere resurser til dette område og henledte opmærksomheden på det 
personalemæssige gennemtræk og problematikken vedr. Koncern-it, 
som går èn vej og institutterne, der går en anden vej. 
 
Michael Cholewa-Madsen erkendte, at han har en kæmpe udfordring 
vedr. it og sagde, at vicedirektør i Koncern-it Bo Bendsen har været på 
HUM, hvor samtlige systemer og udfordringer blev drøftet. Planen er, 
at Bo Bendsen vil arbejde videre med vores udfordringer, og at vi skal 
mødes igen til efteråret. 
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Søren Fransèn sagde, at han ofte bliver spurgt, hvorfor vores systemer 
er så langsomme, og han tilføjede, at der må være en forklaring, som 
man evt. kunne melde ud til brugerne, således at de ved, hvad de kan 
forvente; om det bliver bedre om et år eller tidligere.  
 
Michael Cholewa-Madsen svarede, at der er nogle tiltag på vej, f.eks. 
ny server og styreprogrammer, men der vil komme et notat fra Bo 
Bendsen. Han sagde yderligere, at én af vores store udfordringer er 
STADS, som er et stort arbejde/udfordring for alle de medarbejdere, 
der sidder og arbejder med det. Derfor er det vigtigt, at vi alle er op-
mærksomme på det og støtter vores kollegaer i dette arbejde. 
 
 

Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 

 

 AR: Kirsten Refsing henviste til temaet for AR den 1. juni samt det ud-
sendte notat fra Uddannelsesstrategisk Sekretariat dateret den 25. maj 
2010 vedr. småfag på KU og sagde, at det er et udmærket notat, som 
beskriver småfagsordningen og den årlige bevilling på ca. 10 mio. kr. 
til en række små fag på HUM. Ordningen er aldrig blevet klart define-
ret fra politisk/ministerielt hold. KUs 22 småfag er alle placeret på Det 
Humanistiske Fakultet – de fleste er på Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier og SAXO-Instituttet. Det fremgår af finanslovsfor-
slaget for 2010, at småfagsordningen skal revideres, og bestyrelsen vil 
behandle området på deres møde den 14. juni, som er samme dag, hvor 
de skal drøfte KUs besparelser. 

 
 

 HSU: Kirsten Refsing gennemgik HSUs dagsorden fra den 19. maj 
2010 og fremhævede punktet vedr. opsigelse af rammeaftale om frivil-
lig fratræden samt indførelse af kvalificeret ansættelsesstop og disposi-
tionsbegrænsning, hvor UBST har meddelt KU, at der ikke er hjemmel 
til at etablere fratrædelsesordninger, der går ud over ”Rammer for fra-
trædelsesaftaler og uansøgt afsked”. Budgetprocessen 2011 blev drøftet 
og status for rektors høring fra den 7. december 2009 om medarbejder-
inddragelse var udsendt en gang mere, hvilket havde givet en god svar-
procent. Arbejdsskadestatistikken for 2009 viste, at omfanget af skader 
heldigvis var faldet i forhold til 2008. Der vil komme et notat vedr. til-
lidsrepræsentanters arbejdsvilkår på KU. 
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Ad 6) Meddelelser:  

 Kirsten Refsing meddelte, at der for nyligt er underskrevet en kontrakt 
med Jens Kramer Mikkelsen i forbindelse med projektet Ørestad City 
of Light, hvor der satses på energibesparende lys. Klimaministeriet er 
gjort opmærksom på projektet. 

 

Ad 7) Eventuelt: 

 Faculty Lounge blev det navn, der vandt i forbindelse med navngivning 
af vores lounge i den nye kantine. 

 

Mødet sluttede kl. 11:40 


