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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. juni 2009 kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og personale-
chef), Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO), Jens Erik Mogensen (Institutleder, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk) og Kim Brinckmann (fakultetsdi-
rektør) 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, 
suppleant for TAP-repræsentant, Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse 
og Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR 
for adm. ansatte AC’er), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, 
Dansk Metal, TAP), Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk), Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk og Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP) 
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Afbud fra:  

B-siden: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi)  

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 15. maj 2009 (3 bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Status for strategier – HUM21 (2 bilag) 

c.   Afrapportering om sygesamtaler (bilag) 

d.   Fakultetsaftale – KUs strategiske handleplan for 2008-2012 (bilag) 

e.   Økonomi – Q1 (bilag) 

 

5)  Fra B-siden: 

 a.  Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd (bilag/dagsorden)   

  

6)  Meddelelser: 

7)  Eventuelt:                                  
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Referat: 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. Mødedatoen for næste FSU-møde blev ændret til 
fredag den 14. august 2009. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra 27. marts 2009: 

 
Referatet blev godkendt efter rettelse af ordlyden på side 4 vedr. VIP-MUS på 
SAXO: ” Ulf Hedetoft sagde, at de relativt få MUS på SAXO skyldes, at plan-
lægningen af MUS på SAXO i 2008 ikke havde kunnet tage højde for kravet 
om obligatorisk MUS for alle” og ordlyden på side 8 under punktet Eventuelt 
blev rettet til: ”…… Jens Erik Mogensens tilbagemelding var, at han havde 
fået oplyst, at søgesystemet ikke var kompliceret. Birthe Miller svarede, at der 
ikke er søgeproblemer for fagfolk såsom bibliotekarer, men at problemet ude-
lukkende opstår, når publikum skal søge, og at en hjælpetekst derfor ville være 
en fordel. Samtidig oplyste Birthe Miller, at problemet måske bliver løst, når 
den nye søgeside er klar den 20. juni”. 
 
 
Ad 3) Til drøftelse:  Intet til dette punkt 
 
 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

 Status for strategier – HUM 21: Peter Wedel Bay var inviteret til 
dette punkt og han forklarede, at inspirationshæftet indeholdende 
erfaringer med HUM21 var videresendt til Kommunikationsafde-
lingen, så de kan udarbejde layoutet. Kirsten Refsing forklarede, at 
Fakultetet har en aftale med SCKK om at udarbejde et inspirations-
hæfte og en evalueringsrapport samt at vi har forpligtet os til at hol-
de et formidlingsseminar hos SCKK og fortælle om vores projekt. 
Peter Wedel Bay oplyste, at dette formidlingsseminar er planlagt til 
afholdelse i september 2009, og at alle er velkomne til at tilmelde 
sig. Hanne Møller sagde, at rapporten er offentlig og at vi skal vi-
densdele, da læringen i processen kan have interesse for omverden. 
Kim Brinckmann syntes, at det er et godt inspirationshæfte og en 
god rapport og han mente, at SCKK får et brugbart produkt fra vo-
res projekt. Den næste udfordring er at arbejde videre med strategi-
kortet, konkrete projekter og initiativer. På trods af at rapporten in-
deholder meget tekst, syntes Kim Brinckmann, at rapporten er vel-
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egnet til offentliggørelse. Efter en del drøftelse af konkrete formule-
ringer i rapporten, besluttede FSU, at alle der har kommentarer og 
rettelser til rapporten skal sende disse forslag til Peter Wedel Bay i 
HR- og personaleafdelingen senest den 19. juni 2009, kl. 12, da 
rapporten skal sendes til SCKK ultimo juni 2009. Henrik Prebensen 
mente, at titlen ”Inspirationshæfte” kunne være misvisende og han 
foreslog, at Mette Thunø kunne skrive et forklarende forord til hæf-
tet. 

 
 

 Afrapportering om sygesamtaler: Henrik Prebensen sagde, at B-
siden, efter drøftelse af punktet, var kommet frem til at det burde 
tilstræbes, at sygesamtalerne ikke i så høj grad havde fundament i 
regler og jura, men at sygesamtalerne også havde en social og psy-
kologisk funktion, hvor der blev vist mere empati. Kirsten Refsing 
forslog, at Henrik Prebensen`s efterlysning blev tilføjet som en ind-
ledning i notatet. Hanne Møller forklarede, at det fremgår af ind-
kaldelsesbrevet, at sygesamtalen også har en social og psykologisk 
karakter. Anders Granum Aagaard mente, at der er forskel på syg-
dom, da det kan være af fysisk eller psykisk karakter, hvilket giver 
to forskellige situationer, at en lille smule hård præcisering af regler 
kan være overvældende for en person med f.eks. stressrelateret 
sygdom, og at det fordrer specielle kompetencer at afholde sådanne 
sygesamtaler. Han kendte til eksempler, hvor medarbejdere havde 
oplevet sygesamtalen som et overgreb, og han mente, at det optima-
le ville være, hvis der var en psykolog tilknytte HR- og personale-
afdelingen til at varetage disse samtaler. Søren Fransén kom med et 
eksempel, hvor han måtte hente den stressramte, da hun forlod sy-
gesamtalen pga. manglende overskud til at rumme alle de regler, 
hun blev præsenteret for, og han kendte til flere lignende eksem-
pler. Kirsten Refsing medgav, at de mange regler kunne komme til 
at skygge for empatien, men at det kan afhjælpes ved at have fokus 
på den medmenneskelige side af sygesamtalerne. Jens Erik Mogen-
sen mente, at vi skal skelne mellem vores arbejdsfunktioner og te-
rapi, og henviste til KUs eksisterende ordning om psykologisk råd-
givning hos Prescriba1. Ulf Hedetoft tilsluttede sig Jens Erik Mo-
gensen`s betragtning og tilføjede, at løsningen på de uheldige ople-
velser ved sygesamtalerne måske kunne afhjælpes ved mere fleksi-
bilitet, og at man kunne ”bløde lidt op” i ordvalget, da eksempelvis 
meddelelsen om at udarbejde en konkret handlingsplan, måske kan 
virke skræmmende på nogen. Kim Brinckmann frarådede, at der 
blev inddraget flere instanser i sygesamtalerne end de tilbud som 
KU har etableret, og han sagde, at vi selv må blive bedre til at hånd-

                                                 
1 www.arbejdsmiljo.ku.dk 
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tere samtalerne, som skal have karakter af en afhjælpende omsorgs-
samtale, hvor der er dialog mellem den sygemeldte og arbejdsplad-
sen. Det er kontakten, der er det vigtige, og det kan være en fordel 
at have sin tillidsrepræsentant med som bisidder. Hanne Møller for-
klarede, at medarbejderen selv skal foreslå at tillidsrepræsentanten 
deltager, men at HR- og personaleafdelingen opfordrer til dette og 
tilføjede, at det er HSU, der har pålagt os den skitserede form for 
sygesamtaler, og at vi er forpligtede til at stramme op i henhold til 
dette. Søren Fransén foreslog, at medarbejdere der har været til sy-
gesamtaler kunne evaluere disse, hvortil Kirsten Refsing svarede, at 
tillidsrepræsentanterne måske var de bedste til at indsamle disse 
evalueringer. Karsten Fledelius sagde, at vi måske skulle have fo-
kus på forebyggelse, så medarbejderne ikke knækker og sygemel-
der sig. Vi kunne forebygge ved at skabe et åbent og empatisk miljø 
og huske at anerkende hinanden i hverdagen. Ulf Hedetoft tilføjede, 
at han synes dette var en meget vigtig del af diskussionen og at det 
er vigtigt, at vi holder øje med hinanden; om vi har for lidt eller for 
meget at lave, om vi har de rigtige arbejdsopgaver og at det er et le-
delsesansvar at have fokus på medarbejdernes trivsel. Hanne Møller 
afsluttede punktet med at foreslå, at HR- og personaleafdelingen 
arbejder på at ”bløde op” i formuleringen af notatet, og at den nye 
formulering vil blive præsenteret ved næste FSU-møde. 

 
 
 Fakultetsaftale – KUs strategiske handleplan for 2008-2012: Kim 

Brinckmann orienterede om Fakultetsaftalen og forklarede, at der er 
indgået en kontrakt mellem KU og fakulteterne, samt at aftalen er 
til orientering, da vi ikke længere har nogen indflydelse på dens ud-
formning. Lisbeth Falster henviste til side 6 i Fakultetsaftalen: ”Fa-
kultetet vil i 2008 stræbe efter at ansætte 23% flere VIP´ere med 
seneste ansættelsesland udenfor Danmark i forhold til antal nyan-
satte VIP´ere på fakultetet, i 2009 at ansætte 24% flere og i 2010 at 
forhøje tallet til 25%”. Lisbet Falster Jakobsen tilføjede, at udlæn-
dinge er længe om at lære det danske sprog og administrative ar-
bejdsgange samt at vores egne færdiguddannede postdoc`er og 
ph.d`er har svært ved at få en fast stilling. Kirsten Refsing svarede, 
at der er jobs alle steder i verden, og at etableringen af CIP (Center 
for internationalisering og parallelsproglighed) er oprettet for at 
forbedre internationaliseringen. 

 
 

 Økonomi – Q1: Kim Brinckmann orienterede om det udsendte brev 
fra Rektor dateret den 14. maj 2009 vedr. resultatprognosen for 
2009 ved Q1. Han fremhævede anmodningen om, at fakulteterne 
skal holde de prognosticerede resultater ved Q1 resten af året. Dette 
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betyder, at Humaniora skal tilvejebringe et overskud på 7 mio. kr. 
Dette er nødvendigt, da KU samlet set kan risikere et underskud, 
som er 60 mio. kr. større end det budgetterede underskud, da ind-
rapporteringerne har vist et samlet underskud på 145 mio. kr. Prog-
nosen for Humaniora ved Q1 giver et overskud på 231.000 kr., 
hvilket skyldes, at eksterne bevillinger kommer successivt samt 
omkostninger i driftsafdelingen. Humaniora forventer herefter et 
overskud på 6.769 mio. kr. Der er stor forskel på fakulteterne. 
F.eks. har SAMF  fået lov til at budgettere med et underskud på 
8.381 mio. kr. pga. indflytningen på Kommunehospitalet. NAT har 
et underskud på 30.096 mio. kr., da afskedigelserne og frivillige af-
trædelsesordninger stadig giver omkostninger, men dette forventes 
at være i balance i 2010 budgettet. Humaniora foretager en let op-
bremsning, og har ikke nogen økonomisk krise, men der skal findes 
økonomiske midler på driftsområdet og D-TAP, så vi kan leve op 
til rektors anvisninger. Dette bevirker, at der skal realiseres 4-
500.000 kr. pr. stort institut og 2 – 3 mio. kr. på centrale områder. 
Ulf Hedetoft sagde at det er et problem, at vi skal være i økonomisk 
balance og bidrage til andre fakulteters økonomi, da vi har behov 
for investeringer. Kim Brinckmann svarede, at budgetmodellen ik-
ke er optimal, da vi ikke kan råde over vores overskud, hvilket be-
virker, at der ikke er incitament til opsparing, og at vi derfor til-
stræber at gå i balance på budgettet. 

 
 

Ad 5) Fra B-siden:  
 
 

 HSU: Henrik Prebensen orienterede om HSUs drøftelser i forbin-
delse med status for arbejdet med Personalepolitisk Håndbog, og 
han fremhævede bl.a. seniorpolitikken, hvor kammeradvokaten skal 
komme med en redegørelse vedr. de juridiske vilkår for ophævelse 
af 2-års grænsen, som betyder, at der ikke længere skal vurderes i 
forhold til alder men i forhold til duelighed, herunder underviserens 
pædagogiske indsats, i forbindelse med en seniorordning.    

 
 
 Bestyrelsen:.Ingen mødeaktivitet siden sidste FSU-møde. 
 

 
 Akademisk Råd: Kirsten Refsing orienterede om AR mødetema: 

Forskningstrategi 
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Ad 6) Meddelelser:  
 
Kim Brinckmann oplyste, at licitationen vedrørende kantinen er forlænget og 
at første møde vedr. udbud er afholdt. Der er mange overvejelser i forbindelse 
med kvalitet og pris, som berører både studerende og ansatte, derfor skal der 
etableres et repræsentativt kantineudvalg. 
 
 
Ad 7) Eventuelt: 
 
Intet til dette punkt. 
 

 
 

 
Mødet sluttede kl. 12.00 
/SKI 


