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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 27. maj 2011 kl. 9 - 10 

Sted:        Lokale 19.1.1 

Referent:            Susanne Kirst 

 

 

Til stede: 

 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og Personalechef), Jens Erik Mogensen (In-
stitutleder, Institut for Engelsk Germansk og Romansk) og Ulf Hedetoft (Insti-
tutleder, SAXO) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, 
Dansk Metal, TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, 
TAP), Peter B. Andersen (lektor, Tværkulturelle og Regionale Studier, næst-
formand for FSU), 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: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk), Jette Kristiansen (fuldmægtig, Studiekontoret, TR-suppleant for adm. 
ansatte AC´er), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, 
fælles-TR for VIP)  

Gæster: Thorkild Damsgaard, Louise Jæger og Jan Pedersen 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Til drøftelse: 

Reorganiseringen af økonomisøjlen (4 bilag) 

3. Eventuelt 

 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Reorganiseringen af økonomisøjlen:  

Kirsten Refsing indledte mødet med at henvise til brevet fra universitetsdirek-
tør Jørgen Honoré, som var sendt til Humaniora den 13. maj 2011. Brevet om-
handlede organisering og kompetencer på økonomiområdet samt tidsfrister på, 
hvornår de forskellige tiltag skal være iværksat. 

 

Michael Cholewa-Madsen opsummerede, hvad der ligger til grund for Jørgen 
Honorés henvendelse: 

Pba. flere års revisoranmærkninger har KU ønsket at styrke økonomifunktio-
nerne. 

Den aktuelle sag med Milena Penkowa har yderligere bidraget til kritik fra 
revisorerne og skærpet tilsyn fra ministeriet. 

KU ønsker at styrke økonomifunktionerne med udgangspunkt i organisering af 
området, kompetenceafklaring, strategi og Navision Stat projektet. 

De seneste års udvikling på økonomiområdet har skærpet kompetencekravene 
pga. stigende kompleksitet i økonomiforvaltningen, øget systemanvendelse, 
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vækst i eksternt finansierede projekter, som genererer kompleksitet mm., samt 
internationalisering. 

Ovenstående fordrer følgende: 

 Skærpet referencerammer, således at alle økonomimedarbejdere skal 
referere til en administrativ leder med økonomifaglig indsigt og kom-
petence 

 Kompetenceafklaring og evt. udviklingspotentiale hos økonomimedar-
bejderne 

 Alle økonomimedarbejdere skal beskæftige sig med økonomiforvalt-
ning i hele deres arbejdstid 

 Etablering af større faglige centre på økonomiområdet, så der indgås 
stærkere faglige miljøer med samlokalisering, så den kollegiale spar-
ring og læring styrkes 

Disse fordringer har 2 uafklarede spørgsmål, der drejer sig om tidsplan og 
medarbejdere, herunder kompetenceafklaring. Disse spørgsmål har været drøf-
tet i alle relevante fora i indeværende uge og er nu til drøftelse i FSU, hvor 
ledelsen imødeser idéer, tanker, forslag til procesplan mm. 

Den foreløbige proces er, at ledelsen fra uge 22 vil gå i dialog med institutterne 
vedr. bemanding, opgaver, fremtid mm. I denne proces skal der ikke tales om 
økonomimedarbejderne, men der skal tales med økonomimedarbejderne. 

Michael Cholewa-Madsen sagde også, at HUM er blevet bedt om at levere en 
kompetencevurdering af økonomimedarbejderne og en tidsplan for dannelsen 
af et fakultetsbaseret center inden sommerferien. Han tilføjede, at en kompe-
tencevurdering ikke er en nem opgave, da det drejer sig om 40-50 medarbejde-
re, som ikke skal stemples eller hænges ud. Tidsplanen fordrer, at planen er på 
plads inden sommerferien og økonomicentret er etableret og i funktion inden 
udgangen af 2011. For at tage hånd om økonomimedarbejdernes tryghed, er en 
hurtig afklaring vigtig. 

Peter B. Andersen sagde, at B-siden er bekymrede på økonomimedarbejdernes 
vegne, da det er store og væsentlige omstruktureringer, der skal pågå. Udmel-
dingen er, at det drejer sig om 40 – 50 medarbejdere, hvoraf kun 25 medarbej-
dere bliver berørt, hvilken betydning får det, og hvordan sikrer man dem, der 
ikke skal fortsætte med at arbejde med økonomi mht. genplacering og kompe-
tenceudvikling. I hvilken grad vil man involvere økonomimedarbejderne i 
planlægningen af de fysiske rammer og hvor dyr bliver denne omstrukture-
ring? 

Kirsten Refsing svarede, at det netop er derfor, at der er indkaldt til ekstraordi-
nært FSU-møde, så udvalget kan gå i dialog om omstruktureringen. Hun sagde, 
at der på kort sigt vil være omkostninger forbundet med at sikre økonomisty-
ringen via omstruktureringen. Udgangspunktet er, at bemandingen i økonomi-
centret er ca. 25 medarbejdere, som alle skal have kompetencerne og lysten til 
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at arbejde med økonomi i hele arbejdstiden. Her kan der være et dilemma, så-
fremt en undersøgelse viser, at der ikke er 25 medarbejdere, der frivilligt øn-
sker dette. Vedrørende de fysiske rammer skal der findes en midlertidig løs-
ning, og her vil vi inddrage medarbejderne så meget som muligt pba. forslag, 
som vi vil bede økonomimedarbejderne tage stilling til. Kirsten Refsing tilfø-
jede, at institutlederne stadig skal have budgetansvar og administratorerne bli-
ver en slags planlæggere, som skal hjælpe institutlederne med budgetter og 
være mellemled til økonomicentret. 

Annemarie Jensen spurgte til definitionen af en økonomimedarbejder og hvor-
dan snittet for opgaverne skal ligge. 

Kirsten Refsing svarede, at en økonomimedarbejder er en person, der professi-
onelt beskæftiger sig med økonomi på fuldtid og refererer til økonomichefen. 

Jan Pedersen tilføjede, at opgavesnittet skal defineres, herunder spørgsmålet 
om hvem der bliver på instituttet og hvem der ikke skal være der. Den endelige 
afgørelse sker i samarbejde med institutlederne pba. høringer i HUMLT, CIA, 
FSU og LSU´erne samt i åbenhed og dialog med økonomimedarbejderne.  

Annemarie Jensen spurgte, om der skulle foretages en kompetenceafklaring af 
administratorerne og hvordan institutledernes holdninger til dette er. Michael 
Cholewa-Madsen svarede, at administratorerne også skal have foretaget en 
kompetenceafklaring. 

Jens Erik Mogensen bemærkede, at det er godt og sagligt af få en kompetence-
vurdering af økonomimedarbejderne, da de skal beskæftige sig med økonomi 
på fuldtid. Der er mange gode økonomimedarbejdere på fakultetet, og de får en 
blåstempling, og evt. andre får tilbudt kompetenceudvikling. Vi skal nærme os 
en afklaring på, hvor snittet mellem institutterne og økonomicentret skal ligge, 
og tage højde for at der også ligger en udfordring i det identitetsmæssige og 
psykologiske for økonomimedarbejderne. 

Ulf Hedetoft tilkendegav, at han er helt med på planen, og at det vigtigste er en 
rigtig økonomistyring, samt at vi er opmærksomme på, at kompetencevurde-
ringen af medarbejderne foregår på en ordentlig måde. Han mente, at tidspla-
nen på et halvt år virker god, også set i forhold til de praktiske ting, såsom 
overførelse af løn fra institut til fakultet, som træder i kraft i budgetterne for 
2012. 

Søren Fransen gav udtryk for, at han syntes det var fint med ærlig kommunika-
tion, inddragelse af medarbejderne, så de kan blive hørt og få medindflydelse, 
da dialogen er vigtig, fordi økonomimedarbejderne er nervøse. 

Michael Cholewa-Madsen tilføjede, at HSU har bragt identitetsspørgsmålet op 
og konkluderede, at økonomimedarbejdernes nuværende identitet bliver brudt. 
Den identitet der ligger forud bliver et fagligt fællesskab med fakultetets øko-
nomimedarbejdere mm. Det er også vigtigt, at snitfladerne vedrørende ressour-
cer er præcise, så vi undgår overlapninger. Det er selvfølgelig trist, hvis vores 
nuværende bemanding af økonomimedarbejdere ikke går op med reorganise-
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ringen, således at vi f.eks. kommer til at mangle økonomimedarbejdere og 
samtidig må afskedige andre medarbejdere. Han opfordrede derfor til, at løs-
ningerne blev fundet ad frivillighedens vej, så løsningen blev god for alle. 

Ulf Hedetoft tilføjede, at det er godt at få kompetencerne på plads, så økono-
mimedarbejderne ikke skal gå i usikkerhed i for lang tid. Han opfordrede der-
for til, at det blev gjort inden sommerferien. 

Louise Jæger syntes, at det var en god idé at få en afklaring omkring planlæg-
ning og beslutning inden sommerferien. 

Ulf Hedetoft anbefalede løsningsmodellen med implementeringen af økonomi-
centret ultimo 2011, men sagde også at han håber at den optimistiske plan kan 
holde, da vi også skal tænke på, at der i forvejen er spidsbelastninger på øko-
nomiområdet, og vi skal forholde os til en kompleks portofolie - samtidig med 
at der er forhold på det personlige niveau, for de økonomimedarbejdere, som 
evt. skal overveje kompetenceudvikling og flytning.  

Michael Cholewa-Madsen sagde, at skitsen til køreplanen løbende vil blive 
løbende opdateret, og han syntes, at der ved mødet var fremkommet gode input 
og spørgsmål bl.a. mht. ansættelsesdelen for projekter, økonomi på studie- og 
ph.d. området mm. 

Ulf Hedetoft afsluttede punktet med at gøre opmærksom på, at alle LSU´er 
skulle inddrages i processen. 

 

Ad 3) Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

Mødet sluttede kl. 10 


