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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 15. maj 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 27. marts 2009 (bilag) 

 

3) Til drøftelse: 

a.   Professorplan (bilag)  
b.   FSU´s afrapportering om MUS og kompetenceudvikling for 2008 (2 bilag) 
c.   Budgetmodel 2010 forskning – notatudkast (bilag) 
 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   TAP-oversigt/hovedområder (bilag) 

b.   Status for strategier – HUM21 (bilag) 

c.   Afrapportering om sygesamtaler – udkast til sagsnotat (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.  
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra 27. marts 2009: 

 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 3) Til drøftelse:  
 

 Professorplan: Kirsten Refsing forklarede, at idéen bag Professor-
planen er at rette op på fakultetets forholdsmæssige lave professor-
bemanding samt at professorrollen skal drøftes. Hidtil har virkelig-
heden været, at mange lektorers højdepunkt i karrieren har været 
lektoratet og ikke et professorat. Dette bevirker, at fakultetet har 
vanskeligheder med at fastholde dygtige forskere på grund af 
manglende avancementsmuligheder, fakultetets dygtige forskere 
har svært ved at gøre sig gældende i internationalt samarbejde og 
ved internationale ansøgninger, hvis de ikke har en professortitel, 
og fakultetet har svært ved at tiltrække gode forskere udefra pga. 
manglende professoropslag. For at afhjælpe nogle af disse proble-
mer har dekanatet derfor foreslået en ny professorplan. Henrik Pre-
bensen sagde, at én af årsagerne til at vores dygtige forskere måske 
kan have svært ved at gøre sig gældende i internationalt samarbejde 
er, at deres stillingsbetegnelser ikke svarer til deres funktioner og 
vedr. udfordringen i at tiltrække forskere udefra, mente Henrik Pre-
bensen, at lønnen kunne have en betydning, da vi ikke er konkur-
rencedygtige på dette område. Kirsten Refsing svarede, at der er 
mange forskere, der rejser fra fakultetet primært pga. de manglende 
avancementsmuligheder, og at der i den forbindelse har været drøf-
telser om Den Norske Model1, som er mere fleksibel.  KU har ikke 
kunnet få tilladelse til at indføre en sådan model, og dekanatet har 
derfor besluttet, at professorplanen sættes i værk hurtigst muligt og 
løber frem til den 31. december 2011. Henrik Prebensen ville vide, 
hvordan professorplanen skal finansieres. Kim Brinckmann svare-
de, at professorplanen i første omgang indbefatter 15 ekstra profes-

                                                 
1 http://hum.ku.dk/omfakultetet/ledelse/direktionen/dialogmoeder/storm__de110407-
lotte.ppt#256,1,Forskningskvalitet  - udenlandske modeller 
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soransættelser fordelt over 3 år inklusiv de 3 professorater (m/k) der 
forventes hjemtaget via KU`s ligestillingsprofessorater2. Kirsten 
Refsing tilføjede, at finansieringen og beregningerne holdes inden-
for VIP-regnskabet. Ulf Hedetoft sagde, at mulighederne for at søge 
eksterne midler bliver større, når man har en professortitel og vedr. 
professorlønninger sagde han, at professorlønninger i f.eks. USA 
ikke nødvendigvis er større end i Danmark. Jens Erik Mogensen 
gav udtryk for, at professorplanen er et godt initiativ og at den skal 
udmeldes via en klar kommunikationsstrategi internt på fakultetet. 
Birthe Nygaard Miller spurgte om administrationen er klædt på til 
at ansætte alle de nye professorer, hvortil Hanne Møller svarede, at 
HR- og personaleafdelingen er opmærksomme på udfordringen. Ulf 
Hedetoft ville vide, hvordan opslagene skulle håndteres, hvortil 
Kirsten Refsing svarede, at det skulle koordineres således, at der 
blev opslået nogle stykker ad gangen, så annonceringen samtidig 
kunne blive en profilering af fakultetet. 

 
 FSUs afrapportering om MUS og kompetenceudvikling for 2008: 

I forbindelse med LSU´ernes indsendte rapporter vedr. MUS og 
kompetenceudvikling for 2008, havde FSU sekretariatet udarbejdet 
en samlet oversigt fra LSU´erne3. På baggrund af denne oversigt 
blev der udarbejdet en endelig afrapportering og konklusion fra 
FSU4. Henrik Prebensen bemærkede, at antallet af afholdte MUS 
ikke så ud til at være optimal for SAXO, TORS og Driftscentret5 
samt at den kvalitative indsats for TAP på IKK, måske blev svigtet. 
Hanne Møller svarede, at vedr. kompetenceudviklingskurser, kom 
de fleste ansøgninger fra TAP på IKK. Ulf Hedetoft sagde, at de re-
lativt få MUS på SAXO skyldes, at planlægningen af MUS på SA-
XO i 2008 ikke havde kunnet tage højde for kravet om obligatorisk 
MUS for alle. Anders Granum Aagaard sagde, at FSU bør holde øje 
med afholdte MUS i 2009, og efterlyste en disciplinær konsekvens, 
såfremt man ikke får afholdt MUS. Henrik Prebensen mente, at der 
bør kigges på MUS-skemaerne og foreslog, at man evt. kunne finde 
en metode til at anonymisere udviklingsplanerne, så de gode ek-
sempler kunne udveksles institutterne imellem. Hanne Møller sag-

                                                 
2 Via ”Ligestillingsprofessoraterne” gives der for hver ansættelse af 2 kvindelige professorer 
pr. år et professorat m/k. Planen løber i årene 2008-13 (5 år), og finansieringen løber i konse-
kvens heraf til 2018. Hvert af de optjente professorater finansieres via en central pulje med 
800.000 kr. pr. år i 5 år (4 mio. kr. i alt) – uanset om vi ansætter en ”billigere” professor. I 
fakultetets udviklingskontrakt er satset på kvindelige professorater (min. 2 pr. år i årene 2008-
10). Dette kan give 3 gratis professorater i 5 år. Dekanen vil anvende midlerne til opfyldelse af 
den samlede professorplan. 
3 Bilag 1 
4 Bilag 2 
5 Tallene i Driftscentrets afrapportering er efterfølgende ændret, da der var opgivet misvisende 
tal. 
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de, at der havde været afholdt fokusgruppeinterview, i forbindelse 
med afrapporteringen af MUS-afholdelse og kompetenceudvikling 
2008. HUM var repræsenteret med: 

 
TAP-leder .............. HR- og personalechef Hanne Møller 

      VIP-leder ............... Institutleder Jens Erik Mogensen 
TAP-medarbejder... E-læringskonsulent Anders Granum Aagaard  

      VIP-medarbejder.... Lektor Karsten Fledelius 
 

Jens Erik Mogensen sagde, at VIP interviewene bl.a. havde vist, at 
der var enighed om, at TAP og VIP skemaerne burde være differen-
tieret samt at MUS bør uddelegeres til flere ledere, så hver leder 
holdt sig indenfor anbefalingen på 10-15 MUS pr. leder. I den for-
bindelse skal lederbegrebet defineres i forhold til medarbejderen. 
VIP interviewene havde også vist, at der var enighed om at kaden-
cen i MUS evt. kunne forlænges, således at MUS med VIP blev af-
holdt hvert 2. år. Anders Granum Aagaard orienterede om TAP in-
terviewene og sagde, at skemaet ikke er populært blandt TAP, da 
skemaet tager det personlige fra MUS, hvilket HR og Organisation 
allerede er ved at justere på. Anders Granum Aagaard sagde, at han 
synes, at MUS med VIP hvert 2. år ikke var en god idé, og at man 
hellere skulle arbejde på at uddelegere MUS. Karsten Fledelius 
mente, at det ikke var optimalt at uddelere MUS for langt ned i det 
hierarkiske system, da det er lederen, der har overblikket. Ulf Hede-
toft sagde, at det er nogle meget relevante spørgsmål, der stilles til 
MUS-konceptet, og at det ikke er optimalt for én leder at afholde 
100 MUS. På SAXO-instituttet er der udarbejdet en strategi med 
grupperinger og et mere simpelt skema, som er målrettet de forskel-
lige faggrupper og som åbner op for fri diskussion. Jens Erik Mo-
gensen kunne oplyse, at han havde løst problemet vedr. uddelege-
ring af MUS i 2008 ved at få alle til at lave referater. Såfremt han 
selv skulle følge op på noget fra en MUS, var dette markeret med 
gult. Denne opfølgning kunne f.eks. have noget at gøre med en gi-
ven beføjelse. Hanne Møller foreslog, at HUM kunne udarbejde et 
erfaringskatalog, f.eks. kunne i-lederkredsen stå for denne erfa-
ringsopsamling. Kirsten Refsing synes, det var en god idé og anbe-
falede, at dette blev drøftet på et i-ledermøde, når HSU-rapporten 
vedr. MUS og kompetenceudvikling var offentliggjort. Birthe Ny-
gaard Miller sagde, at der også burde være erfaringsudveksling på 
medarbejdersiden. Kim Brinckmann tilføjede, at MUS er en god 
ting på mange områder, bl.a. er MUS med til at vise noget om or-
ganisationen og strukturen, og det bør være interessant at have 
MUS med sin daglige leder, så denne streng skal respekteres. Så-
fremt en leder afholder MUS med 100 medarbejdere, bør der kigges 
på dette forhold i ledelsesgruppen. Søren Fransén spurgte, hvornår 
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der er deadline for MUS, hvortil Kim Brinckmann svarede, at MUS 
skal være afsluttet ved udgangen af maj måned 2009 

 
 Budgetmodel 2010 forskning: Mette Thunø var forhindret i at del-

tage i mødet. Kirsten Refsing orienterede om notatudkastet dateret 
5. maj 2009 om revideret budgetmodel til fordeling af forsknings-
midler på HUM. Notatet er udarbejdet med reference til Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsens (FI) bibliometrimodel, som har gi-
vet anledning til enkelte rettelser i vores interne model. Ulf Hede-
toft sagde, at der er enkelte interessante ændringer i notatet, bl.a. at 
doktordisputatser er nedsat i point, og han spurgte om denne point-
forringelse er en bureaukratisk nedprioritering. Kirsten Refsing sva-
rede, at FI-modellen ikke har bedømt kategorien højere, og at HUM 
prøver at tilnærme sig FIs model. Karsten Fledelius spurgte, om der 
er noget til hinder for, at HUM f.eks. går op på 81 point for doktor-
disputatser, hvortil Kirsten Refsing svarede, at Forskningsudvalget 
må kigge på dette. Herefter fulgte en drøftelse af hvis værker, der 
kunne medtælles i HUMs model. FSU blev enige om at godkende 
udkastet under forudsætning af, at Forskningsudvalget igen drøfter 
pointtallet for doktordisputatser samt at Forskningsudvalget disku-
terer tilknytningen af emeritus-professorer og adjungerede profes-
sorer, herunder registreringen af deres forskning i hhv. HUMs mo-
del og FIs model.  

 
 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

 TAP-oversigt/hovedområder: Kim Brinckmann orienterede om 
baggrunden for TAP-oversigten og sagde, at KU har lavet en TAP-
mapping for ca. 1,5 år siden. I år er der udarbejdet en TAP-oversigt 
for Fakultetet. I TAP-oversigten er der også medregnet D-TAP, 
som er opgjort til 84,4 årsværk (21,5 mio. kr.), hvilket er en stor 
andel, som det vil være interessant at kigge på. Andre steder i over-
sigten figurerer ”nøglefunktioner”, hvor man derimod kan undersø-
ge, om der er nok ansatte i disse funktioner. Det vigtigste TAP-
område, som der skal ses på i forbindelse med Q1 er i kategorien 
”øvrige”, som indbefatter D-TAP. Det skal undersøges, hvordan 
TAP-ressourcerne bliver anvendt centralt på fakultetet, og hvordan 
de bliver anvendt på institutterne. Man kan bl.a. bruge oversigten til 
at se på, om tingene er organiseret fornuftigt. Kim Brinckmann for-
klarede også, at fakultetet har budgetteret med et overskud på 7 
mio. kr. i 2009, men at der i årets første 4 måneder kun er indløbet 
19,5% af de forventede eksterne bevillinger, hvorfor det er et op-
mærksomhedspunkt på de kommende bilaterale møder med institut-
terne. Fakultetet brugte mange penge på driftsområdet i 2008, bl.a. i 
forbindelse med udskiftning af div. print- og kopimaskiner. Dette 
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bevirker, at besparelsesområderne i 2009 bliver på driftsudgifter og 
TAP-løn. Kim Brinckmann sagde også, at fakultetet ikke er i krise, 
men at budgettet for 2009 skal holdes.  

 
 Status for strategier – HUM 21: Kirsten Refsing sagde, at HUM21 

styregruppen ikke havde holdt møde endnu vedr. evalueringsrap-
porten, og FSU besluttede derfor at udsætte punktet til næste FSU-
møde den 12. juni.  

 
 Afrapportering om sygesamtaler: Hanne Møller orienterede om 

udkast til sagsnotat vedr. administration af sygefraværssamtaler da-
teret den 22. april. Baggrunden for notatet er, at HSU den 10. de-
cember 2008 har aftalt nye fælles KU-retningslinjer6 for sygefra-
vær, hvilket bevirker, at fakultetet skal justere de lokale regler på 
området, så de er i overensstemmelse med KU´s retningslinjer. 
Hanne Mølle forklarede, at konsekvensen ved ophævelse af fakulte-
tets lokale regler vil være, at der i visse tilfælde foretages en hurti-
gere reaktion ved spredt sygefravær, og at det derfor er vigtigt at 
finde en modus, hvor vi ikke indkalder uhensigtsmæssigt til syge-
fraværssamtaler. Oplægget vedr. administration af sygefraværssam-
taler skal derfor ses som et forsøg på at finde retningslinjer med et 
fornuftigt snit. Henrik Prebensen sagde, at medarbejdersiden er enig 
med HR- og personaleafdelingen i at samtaler, ved hyppigt syge-
fravær, forankres på fakultetsniveau og afholdes efter indstilling fra 
den lokale leder samt at det er vigtigt, at være opmærksom på med-
arbejdernes behov, da dette evt. kan afkorte sygefraværet. Hanne 
Møller sagde, at den optimale løsningsmodel ikke er fundet p.t., 
men at HR- og personaleafdelingen kunne forestille sig en ændring 
der bevirker, at sygefraværssamtaler i særlige tilfælde kan foretages 
på fakultetsniveau. Ulf Hedetoft sagde, at det også er vigtigt, hvor-
dan reglerne udmeldes til de ansatte. 

 
Ad 5) Fra B-siden:  

 
 HSU: Henrik Prebensen fremhævede, at HSU havde drøftet  

UBSTs notat af 2. april 2009 vedr. universiteternes frihedsgrader, 
hvoraf det fremgår, at der er 5 temaer, vi skal forholde os til i for-
bindelse med evalueringen af Universitetsloven. En arbejdsgruppe 
under HSU laver et høringssvar. 

 
 Bestyrelsen: Intet til dette punkt. 

 

                                                 
6 http://personalepolitik.ku.dk/pph/dokumenter/retningslinjerforsygefravr.pdf/ 
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  Akademisk Råd: I forbindelse med valget 2009 kunne dekanen op-

lyse, at der var kommet nye medlemmer i AR, og at mødet den 5. 
maj bl.a. blev brugt til at lære hinanden at kende og drøfte det frem-
tidige arbejde i rådet. 

 
 

Ad 6) Meddelelser:  
 

 I henhold til den generelle KUBIS-aftale er der nedsat et kompeten-
cepolitisk udvalg for KUBIS 

 
 
Ad 7) Eventuelt: 
 

 Jens Erik Mogensen henviste til FSU-mødet den 5. marts 2009, 
hvor adgang til og lancering af specialer blev drøftet, og han sagde, 
at han var gået videre med Birthe Millers oplevelse af, at det er me-
get vanskeligt for publikum at søge specialer fra Det Humanistiske 
Fakultet i REX, hvis man ikke kender forfatter og titel, og f.eks. vil 
se afleverede specialer for et fag. Jens Erik Mogensens tilbagemel-
ding var, at han havde fået oplyst, at søgesystemet ikke var kompli-
ceret. Birthe Miller svarede, at der ikke er søgeproblemer for fag-
folk såsom bibliotekarer, men at problemet udelukkende 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.   

 
 

 
Mødet sluttede kl. 12.00 
/SKI 


