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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 12. marts 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 (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, 
TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP, Peter Bir-
kelund Andersen (Lektor, Afdeling for Religionsvidenskab), Morten Michelsen 
(Lektor - IKK - Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Henrik Prebensen 
(lektor, Engelsk, Germansk, Romansk) 
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Gæster: 

D-VIP: Morten Hjelt, Chresteria Neutzsky-Wulff, Henrik Raabo, Tormod Vin-
sand, Karin Wolgast og Peter Wedel Bay fra HR- og personaleafdelingen 

 

Afbud fra:  

B-siden: Karsten Schröder (Supportkoordinator, ITMEDIA – IT-centeret, sup-
pleant, Dansk Metal), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og For-
midling, næstformand for FSU, fælles-TR for VIP), Karl Christian Lammers 
(lektor, Saxo-instituttet, afd. f. historie), Birthe Nygaard Miller (institutbiblio-
tekar, SAXO, suppleant for TAP-repræsentant, og Sussi Anni Olsen (AC-TAP 
suppleant, Center for sprogteknologi)  

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst og Pia Tchikai (kontorelev) 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2)   Godkendelse af referat fra FSU-møde den 22. januar 2010 (bilag)  

3)   Til Orientering 

      Økonomi og budget 2010 

4)   Til drøftelse: 

      APV for D-VIP. Morten Hjelt, Chresteria Neutzsky-Wulff, Henrik 
      Raabo, Tormod Vinsand, og Karin Wolgast repræsenterer D-VIP og er  

      inviteret kl. 11 (5 bilag) 

 

5)  Nyt fra andre udvalg: 

     HSU, AR og bestyrelsen (bilag/dagsordener) 

      

6)  Meddelelser: 

 

7)  Eventuelt:                                  
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Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2) Godkendelse af referat fra møde den 22. januar 2010: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Ad 3) Til orientering: 
 

• Økonomi og budget: Michael Cholewa-Madsen oplyste, at regnskabet 
for 2009 sluttede med et underskud på 5,5 mio. kr. på trods af, at der 
var budgetteret med et overskud på 1,1 mio. kr. Der er generelt en ten-
dens til, at driftsomkostningerne stiger i sidste kvartal af et år, primært 
fordi fakultetet ikke har en fri overførselsadgang af opsparede midler 
(hvilket ansporer til forbrug), men en sådan stor afvigelse fra Q3 er ik-
ke ønskeligt. KUs samlede regnskab foreligger omkring den 1. april 
2010. Fakultetet har fortsat omkring 12 mio.kr. i umøntede besparelser 
i budgettet for 2010. Efter første budgetgennemgang er der fundet ca. 2 
mio. kr. og Fakultetet vil samlet spare omkring 3,8 mio. kr. på en min-
dre stigning end forventet i de årlige automatiske lønreguleringer. Der 
skal spares 2,5 mio. kr. på de centrale enheder og 5,7 mio. kr. på insti-
tutterne.  

• Annemarie Jensen spurgte, hvordan ledelsen forholder sig til de enhe-
der, der har genereret overskud, hvortil Kirsten Refsing svarede, at Fa-
kultetet følger KU-modellen, således at de enheder der har overskud 
bidrager til at dække underskud andetsteds. Samtidig oplyste Kirsten 
Refsing, at der har været afholdt budgetseminar for rektor, dekaner, di-
rektører og økonomichefer på KU, og at der var enighed om, at der skal 
skabes en mere åben og gennemskuelig budgetmodel samt muligheden 
for at videreføre overskud på fakultetsniveau, hvilket kan give incita-
ment til at opspare. 

• Kirsten Refsing sagde, at KU har opbygget en egenkapital på 450 mio. 
kr. de seneste år. Denne egenkapital er opbygget via overskud fra fa-
kulteter, bl.a. Humaniora. 

• Henrik Prebensen spurgte, om de decentrale besparelser på 5,7 mio. kr. 
var fordelt, hvortil Kirsten Refsing svarede, at der ikke pt. er sat etiket-
te på besparelserne. 
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Punkt 5, 6 og 7 blev herefter fremrykket og behandlet, da repræsentanterne for 
D-VIP var indkaldt som gæster til punkt 4 med starttidspunkt kl. 11. Punkterne 
vil dog refereres kronologisk i nærværende referat. 

 

Ad 4) Til drøftelse 

• APV for D-VIP: Kirsten Refsing henviste til APV-resultaterne for D-
VIP på Det Humanistiske Fakultet, som vi modtog den 17. december 
2009. HR- og personaleafdelingen har efterfølgende udarbejdet et notat 
på baggrund af APV-resultaterne for D-VIP1 Kirsten Refsing sagde, at 
vi må konkludere at APV-resultaterne for D-VIP bevidner, at der er 
langt mere utilfredshed blandt D-VIP end der er blandt fastansatte. 

• Morten Hjelt oplyste, at undersøgelsens resultater ikke var kommet bag 
på D-VIP gruppen, da den generelle opfattelse i denne gruppe bl.a. er: 

1. Mangel på kommunikationen. En D-VIP skal ofte konsultere 
fastansatte for at blive informeret om helt ordinære ting. 

2. D-VIP bruges til at dække et reelt undervisningsbehov 

3. Problemer med ansættelse/overenskomst (DM) 

4. De fleste D-VIP bliver ikke tilbudt MUS  

5. Manglende honorering for udvalgsarbejde 

6. Generel utryghed 

• Kirsten Refsing svarede, at manglende eller utilstrækkelig kommunika-
tion generelt er et udbredt problem på fakultetet. Og det optimale er, at 
der oprettes flere faste stillinger, således at der bliver færre D-VIP. 

 
• Henrik Prebensen oplyste, at der er et stigende behov for vikarer i akut-

te situationer, fordi antallet af studerende er forøget og at DM i årevis 
har kæmpet for at gøre noget for deltidslærerne samt at der ved over-
enskomstforhandlingen 2011 vil komme et krav om etableringen af en 
overenskomst for deltidsansatte 

 
• Morten Hjelt påpegede, at MUS vil være et enormt løft for D-VIP, og 

han anbefalede, at MUS blev en obligatorisk del af ansættelsesforhol-
det, hvortil Hanne Møller svarede, at MUS er obligatorisk for fastansat-
te, men at det jo ikke er til at forestille sig, at fakultetet tager fat i disci-
plinære sanktioner, såfremt der ikke afholdes MUS. MUS er et ”obliga-
torisk tilbud”, som det forventes, at medarbejderne tager imod. 

 

                                                 
1 Bilag til referatet: APV-resultaterne for D-VIP på Det Humanistiske Fakultet 
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• Morten Michelsen bemærkede, at det kan være et tidsmæssigt problem 
for nogle studieledere, hvis de skal tilbyde alle D-VIP en MUS. 

 
• Chresteria Neutzsky-Wulff oplyste, at ledelsen på SAXO har tilbudt D-

VIP at deltage i MUS samt LSU, hvilket hun synes er rigtig godt.  
 
• Morten Hjelt oplyste, at han har været ansat som D-VIP i rigtig mange 

år og han sagde, at han derfor har vænnet sig til at systemet (ledelsen 
og de fastansatte) har en – som han opfatter det - arrogant holdning til 
D-VIP gruppen. Han tilføjede også, at han ikke tror, at denne arrogance 
beror på ond vilje, men at det simpelthen er en dårlig vane.  

 
• Karin Wolgast gav Morten Hjelt ret i denne iagttagelse og gav som ek-

sempel, at der i MUS-skemaerne kunne stå ”gælder alle”, og at ”alle” i 
dette tilfælde var overenskomstansatte med fast stilling, hvilket klart 
viser forskellen på D-VIP gruppen og fastansatte. Derudover ville hun 
nævne Årets Harald som et eksempel på forskelsbehandlingen, da den 
tidligere kun kunne gives til fastansatte. Denne regel er dog lavet om, 
så D-VIP også kan modtage prisen. 

 
• Tormod Vinsand sagde, at han har været ansat i 17 år. For nogle år si-

den blev der ændret i den studieordning, han underviste efter. Dette 
havde store konsekvenser for hans ansættelsesforhold, uden at han var 
blevet varslet og informeret om dette forhold.  

 
• Søren Fransén foreslog, at FSU kommer med en henstilling om, at D-

VIP skal deltage i MUS og LSU. Derudover kunne FSU også komme 
med en henstilling om, at D-VIP sidestilles med fastansatte i sociale 
henseender.  

 
• Anders Granum foreslog, at man laver en velkomstpakke eller et intro-

duktionsforløb for alle nyansatte – herunder også D-VIP. 
 

• Ulf Hedetoft opsummerede de forskellige udmeldinger og konkludere-
de, at der tilsyneladende er 3 meget mangelfulde områder: 

 
1. Manglende synlighed af D-VIP i dagligdagen. Det er ikke D-

VIP, som ledelsen ser på gangene. Fysisk usynlighed giver også 
mental usynlighed. Selvrepræsentation og selvforvaltning kunne 
være en idè, f.eks. repræsentation i LSU. 

2. Dialog – Vi skal tænke over, hvordan vi får en bedre dialog. 
3. Planlægning  

 
• Ulf Hedetoft tilføjede, at det måske er en meget god idé, at D-VIP af-

lønnes ved mødedeltagelse eller MUS, og han sagde også at det er vig-
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tigt, at man på institutniveau prøver at nedbring antallet af D-VIP, 
selvom der ikke er garanti for, at det er de ansatte D-VIP, der får de fa-
ste stillinger, der opslås.   

 
• Henrik Prebensen oplyste, at det ikke er muligt at D-VIP får betaling 

for mødedeltagelse.  
 

• Chresteria Neutzsky-Wulff oplyste, at D-VIP på Århus Universitet 
sammen med deres HR-afdeling lige har udarbejdet en ønskeliste over 
tiltag, der kan forbedre D-VIPernes arbejdsmiljø. Dette er en model, 
som kan bruges her på HUM. Det fik Henrik Prebersen til at foreslå, at 
D-VIP på HUM laver en ønskeliste sammen med fakultetets HR- og 
Personaleafdeling. 

 
• Hanne Møller svarede, at det giver mest mening at lave handleplaner 

lokalt og bagefter samle de lokale planer i en afrapportering til FSU. 
Arbejdet kan sagtens starte med, at der bliver udarbejdet en ønskeliste, 
som derefter kan drøftes lokalt. Hanne Møller lovede at HR- og perso-
naleafdelingen vil foranledige, at D-VIP bliver indkaldt til et dialog-
møde og afdelingen vil sørge for at de lokale SU herefter bliver inddra-
get i det videre forløb. 

 
 
• Kirsten Refsing konkluderede, at emnet skal på dagsordenen ved første 

efterårsmøde i FSU, hvor der forhåbentligt er fundet løsninger på de 
ønsker, som D-VIP’erne fremsætter. Samtidig sagde Kirsten Refsing, at 
hun gerne vil have studielederne inddraget i processen mht. D-VIPs øn-
skelister. 

 
• Michael Cholewa-Madsen afsluttede punktet ved at tilkendegive, at han 

synes, det lød som en god idé, at arbejdet starter med et oplæg til øn-
skeliste, der lægger op til en diskussion ude i de lokale SU, hvorefter de 
lokale SU tilrettelægger den videre proces og herefter afrapportere til 
FSU. 

 

 

Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 

 

• HSU: Kirsten Refsing orienterede om status for tilpasninger på de fa-
kulteter, hvor der er indstillet medarbejdere til afsked og frivillige afta-
ler.  
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Derudover nævnte Kirsten Refsing, at besættelsen af prorektorstillingen 
ivrigt var blevet diskuteret på HSU-mødet den 24. februar, og at B-
siden havde ment, at KU, på baggrund af den økonomiske situation, 
burde undlade at genbesætte prorektorstillingen.   
HSU havde drøftet forslag til tre retningslinjer vedr. pædagogisk kom-
petenceudvikling (adjunktpædagogikum, undervisningsportofolio og 
kompetenceudvikling til ph.d. vejledere), og Kirsten Refsing nævnte 
også status for seniorbonusordningen på KU 2009 og tilføjede, at der 
havde været bekymring, om hvorvidt informationen vedr. valgmulig-
heder var klar og tydelig. HR og Organisation vil derfor følge op på om 
denne information er tilstrækkelig. 

 
• AR: Kirsten Refsing oplyste, at ARs tema ved mødet den 2. marts var 

forskeruddannelsesprogrammer og økonomiske og administrative per-
spektiver i ph.d.-ordningen. 

 
 

Ad 6) Meddelelser: 

• Michael Cholewa-Madsen meddelte at status for KUA2 er således, at 
byggeriet står færdigt ultimo 2012 og at starten på flytningen er plan-
lagt til januar 2013. Selve flytningen er en større logistisk opgave og 
der skal udarbejdes en nødplan, såfremt byggeriet bliver forsinket. Da 
flytningen er planlagt til at starte i januar måned, kommer der udfor-
dringer i forbindelse med afholdelse af eksamen, som man planlægger 
at afholde i de gamle bygninger. Semesterstart 2013 skal pågå i KUA2. 
Michael Cholewa-Madsen meddelte også, at der er opsat mock ups for 
KUA2s kontorer, og disse kan besigtiges via aftale med Søren Höffner. 
Der er også etableret prøveeksemplarer af hhv. 1 og 2 mandskontorer. 

• Kirsten Refsing meddelte, at der er arbejdet meget med akkreditering, 
særligt i forbindelse med småfagene, som ikke hænger så godt sammen 
økonomisk. Koreansk er netop blevet afvist af akkrediteringsrådet, 
hvorefter fakultetet har gjort indsigelser, da dette fag er en stor del af 
Asiensatsningen. Såfremt koreansk ikke går igennem, vil det dog fort-
sætte som fag f.eks. under studieordningen for Asienstudier2. Kirsten 
Refsing sagde, at der er afsat et særligt tilskud til drift af småfagene på 
10 mio. kr. årligt, men hun har ikke har kunnet få en opgørelse på, 
hvorledes disse midler er udmøntet. Humaniora har 19 småfag,  

• Kirsten Refsing meddelte, at der afholdes TAP-dialogmøde den 24. 
marts kl. 13 – 15 og at nærmere information om lokale mm. vil blive 
annonceret. 

                                                 
2 Koreastudier har efterfølgende fået betinget positiv akkreditering 
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Ad 7) Eventuelt: 

• Søren Fransèn henviste til den nyligt afholdte nytårskur og sagde, at 
han havde talt med Kommunikationsafdelingen om det ville være en 
god idé at foreslå, at vi fremtidigt skulle starte den årlige nytårskur med 
et oplæg fra hvert institut. Disse oplæg kunne evt. medvirke til at flere 
ville finde nytårskuren interessant. Kirsten Refsing svarede, at ledelsen 
har besluttet at nytårskuren skal fastholdes som et tilbagevendende ar-
rangement, og hun synes, at det er fint med idéer, der evt. kan trække 
flere deltagere til.  

 

 
 
Mødet sluttede kl. 12 
 


