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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. november 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) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, 
TAP, Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstfor-
mand for FSU, fælles-TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekonto-
ret, TR for adm. ansatte AC’er) og Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab),  
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Afbud fra:  

A-siden: Karl Christian Lammers (lektor, Saxo-instituttet, afd. f. historie) 

B-siden: Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, suppleant for TAP-
repræsentant, Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, 
TAP) og 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 2. oktober 2009 (2 bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

a.   Multimedieskat 

 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Økonomi og budget for 2010 (bilag) 

      Herunder orientering om arbejdet i arbejdsgruppen om økonomi 

      v/Ulf Hedetoft 

b.   Status i ansættelsesproceduren for fakultetsdirektør stillingen. 

c.    KUs mentorordning for unge kvindelige forskere 

 
5)  Nyt fra andre udvalg: 

     HSU, bestyrelsen og AR (bilag/dagsordener)   

      

6)  Meddelelser: 

a.  Ansættelse af en fund-raiser i Administrationscentret 

b.  SU-kursus den 2. december på Arbejdermuseet (2 bilag) 

 

7)  Eventuelt:                                  
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Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Kirsten Refsing havde en meddelelse, inden det videre mødeforløb.  

Under henvisning til Rektors brev af den 26. november 2009 til FSU og 
LSU´erne, hvor der på baggrund af udmeldingerne om finansloven for 2010 og 
udmøntningen af globaliseringsmidlerne blev oplyst, at det kan blive nødven-
digt at reducere antallet af medarbejdere på KU, meddelte Kirsten Refsing, at 
hun havde skrevet en orientering til alle ansatte på KUA. Denne orientering 
ville blive offentliggjort umiddelbart efter FSU-mødet. I orienteringen skriver 
Kirsten Refsing bl.a. at budgetsituationen for 2010 er blevet noget klarere med 
afslutningen af globaliseringsforhandlingerne. Det endelige budget afsluttes 
medio december, men det er allerede klart, at 2010 bliver stramt for KU gene-
relt, da KUs egenkapital ligger under det påkrævede på 500 mio. kr., hvilket 
bevirker, at KU er i en nedskæringssituation. 

 

Der er afsat 139 mio. kr. mindre i basistilskud frem mod 2012, dermed har KU 
ikke udsigt til vækst i forhold til de statslige bevillinger. Samtidig forventer 
KU færre renteindtægter på ca. 20 mio. kr., som følge af den økonomiske krise 
og det dermed lave renteniveau. 

 

Kirsten Refsing oplyste, at KUA har haft økonomisk fremgang de seneste 3 år, 
men økonomien for 2010 ser ikke så god ud, som man kunne håbe på. For at 
KUA ikke skal komme i underskud i 2010 og årene derefter, har dekanatet 
besluttet at: 

 

 Sætte en række udviklingsprojekter i bero 

 Se udviklingen an i de første måneder af 2010 og udskyde opslag af 
nye stillinger, hvor det er muligt 

 De 39 stillinger på fakultetet, som er under besættelse, fortsætter dog i 
den sædvanlige ansættelsesproces 

 Professorplanen vil fortsætte som planlagt, men med en udskydelse af 
nye opslag til medio 2010 
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Kirsten Refsing fremhævede lyspunkterne: 

 Ph.d.-stipendier opslås som vanligt og i samme omfang som hidtil, da 
ph.d.-midler ikke er berørt af nedskæringer 

 Fakultetet får et længe ventet løft på uddannelsestaksameteret – ca. 14 
mio. kr. samlet. Løftet til uddannelserne skal i sagens natur anvendes til 
forskningsbaseret undervisning – og ikke til at ”lukke huller” andet-
steds i fakultetets budget 

 Vi henter stadig flere midler via eksterne puljer til forskning som udlø-
ser overhead til institutterne 

 

 
2) Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2009: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
 
Ad 3) Til drøftelse: 
 

 Multimedieskat: På baggrund af den ny skattelov, der træder i kraft 1. 
januar 2010 og HSUs orientering herom i november 2009, oplyste 
Hanne Møller, at tilsynspligten i forbindelse med multimedieskat ligger 
hos arbejdsgiveren, at denne tilsynspligt skal udøves fra 1. januar 2009 
og at fakultetet afventer nærmere instruks. P.t. foreligger der ikke noget 
nyt vedr. multimedieskatten. 

 
 
 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

 Økonomi og budget for 2010: Kirsten Refsing oplyste, at Q3 er igang-
sat, og at Jan Pedersen og Ask Fuglsang vil gennemgå driftsbudgetter-
ne med institutterne. Ulf Hedetoft henviste til HUMs opsparede videre-
førselsbeløb og spurgte, hvad der sker, hvis vi præsterer et højere over-
skud, hvortil Kirsten Refsing svarede, at overskuddet er taget med i be-
regningerne for Q3. Kirsten Refsing oplyste, at diskussionen vedr. ud-
gifter til KUA2 og flytning stadig pågår. Jørgen Honoré har udmeldt, at 
HUM kan bruge omkring 30 mio. kr., da det forventes at flytningen fra 
gl. KUA til KUA2 skal bestå af mere end 50 % genbrug. 
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 Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen om økonomi: Ulf Hedetoft 
oplyste, at universitetsdirektør Jørgen Honorè har nedsat en styregrup-
pe med repræsentation fra alle 3 niveauer: FA, fakulteter og institutter. 
Styregruppen har til opgave at drive økonomiprojektet herunder at sør-
ge for udvikling af modeller for, hvorledes økonomiopgaverne kan or-
ganiseres. Disse nye økonomimodeller skal godkendes i LT, som træf-
fer de endelige generelle beslutninger om reorganisering af KUs øko-
nomisøjle. Styregruppen har nedsat 3 arbejdsgrupper, der skal stå for 
det praktiske arbejde med at udvikle nye modeller for organisering af 
økonomiområdet. De 3 arbejdsgrupper er: 

 
1. FARMA, JUR, TEO OG BRIC 
2. HUM og SAMF 
3. LIFE, SUND og NAT 

 
Det har efterfølgende vist sig, at NAT foretrækker den model, som 
HUM og SAMF arbejder på, hvilket har gjort at NAT har skiftet ar-
bejdsgruppe. Ulf Hedetoft forklarede, at HUM arbejder frem mod at 
etablere 2 centre med økonomiservice: KUA1 med 5 institutter og 
KUA2 med 3 institutter. Det er meningen, at der stadig skal være øko-
nomimedarbejdere tilknyttet de enkelte institutter og den eksisterende 
økonomifunktion i Administrationscentret bibeholdes. Ledelsesforhol-
dene i centrene skal afklares og Ulf Hedetoft sagde, at etableringen af 
centrene ikke vil medføre afskedigelser. 

 Annemarie Jensen spurgte, hvordan økonomimedarbejderne får infor-
mation om de nye økonomicentre, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at der 
vil blive skrevet rundt til institutterne og han henviste til den etablerede 
hjemmeside fra Koncern - økonomi1 

 Søren Fransèn spurgte, hvordan man havde tænkt sig at forebygge en 
evt. uklar ledelsesstruktur i de nye økonomicentre.  

 Ulf Hedetoft svarede, at forslaget pt. er, at centrene til dagligt bestyres 
af hver sin institutadministrator – altså i alt to af de nuværende admini-
stratorer vil få denne funktion lagt oven i deres portefølje. Hvordan det 
afgøres, hvem det skal være må afklares senere, og jobbet kan f.eks. gå 
på tur med regelmæssige mellemrum. Administratoren vil i økonomi-
faglige spørgsmål referere til HUM-LT og økonomichefen, men i dag-
ligdagen selvfølgelig til administratorkolleger og institutledere. 

 
 Status i ansættelsesproceduren for fakultetsdirektør stillingen: Hanne 

Møller oplyste, at der var indgået 26 ansøgninger og at ansættelsesud-
valget har haft 6 kandidater til første samtale, 3 kandidater har været til 
anden samtale og 2 af disse kandidater har ledelsesgruppen talt med. 
Det sidste møde i ansættelsesudvalget er den 27. november 2009 og 

                                                 
1 http://oko.ku.dk/okonomiprojekter/reorganisering_forside/ 
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derefter vil man træffe den endelige beslutning. Det forventes, at of-
fentliggørelsen af HUMs nye fakultetsdirektør vil ske medio december 
måned. 

 
 KUs mentorordning for unge kvindelige forskere: Kirsten Refsing 

orienterede om den del af bestyrelsens trepunktsplan, der tilbyder en 
mentorordning for kvindelige forskere. Der er tale om et program, hvor 
mentor deltager frivilligt og uden aflønning. Baggrunden for mentor-
ordninger er, at KU ønsker at tiltrække og fastholde de bedste, yngre 
forskere.  

 Søren Fransèn spurgte, om man har klarlagt årsagerne til, at det er 
svært at fastholde yngre kvindelige forskere. Kirsten Refsing svarede, 
at der foreligger 8 – 10 mulige forklaringer, og at én af forklaringerne 
er sammenhængen mellem forskerliv og familieliv. 

 Hanne Møller sagde, at HUM og LIFE har fået tildelt 900.000 kr. af 
puljen på 2 mio. kr. til de strategiske udviklingsprojekter, således at 
HUM og LIFE sammen kan være med til at udvikle forskningstalenter 
af det underrepræsenterede køn. Den 4. december mødes dekanaterne 
og institutlederne fra både HUM og LIFE til et kick-off-møde for at ta-
le om ledelsens rolle i forbindelse med projektet. Der skal også etable-
res et talentudviklingsprogram for forskere på adjunkt- og postdoc-
niveau i løbet af 2009-2010. 

 
 
Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 
 

 HSU: Kirsten Refsing sagde, at seneste HSU-møde den 25. november 
bar præg af KUs aktuelle økonomiske udmeldinger. Derudover blev 
HSUs handlingsplan mod mobning og chikane fremlagt og vedtaget. 

 Bestyrelsen: Næste møde er den 10. december. Fremtidigt ønsker FSU, 
at tilgængelige aktuelle referater vedlægges som bilag til FSUs møder. 

 Akademisk Råds dagsorden: Kirsten Refsing fremhævede drøftelsen 
om deltidsansatte undervisere, hvis ansættelsesform har en økonomisk 
baggrund. FSU diskuterede forskellige indfaldsvikler i forbindelse med 
deltidsansatte underviseres vilkår bl.a.: fastholdelse af undervisere i 
uholdbare stillinger, afhængigheden lokalt, nogle fag kan kun varetages 
af deltidsansatte undervisere, rummelighed i forbindelse med bredden 
af kompetencer og overordnet ændring af organiseringen så man sam-
tænker ny struktur omkring undervisningen på KA-niveau.  

  
 

 Ad 6) Meddelelser:  
 

 Ansættelse af fund-raiser i Administrationscentret: Kirsten Refsing 
meddelte, at Janne Bech er ansat i et år, og at hun via fonde skal søge 
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midler til byggeriet på KUA. Såfremt institutterne har brug for rådgiv-
ning i forbindelse med at søge økonomiske midler til projekter via fon-
de samt ønsker kontakt til erhvervslivet generelt, er de velkomne til at 
kontakte Janne Beck: jbach@hum.ku.dk 

 
Ad 7) Eventuelt: 
 

 FSU besluttede, at fremtidige dagsordener skal have et nyt fast punkt, 
der hedder budget. 

 Kirsten Refsing foreslog, at Hanne Løngreen inviteres til et FSU-møde 
i foråret for at informere om indsatsen for at hæve gennemførelsespro-
centen/STÅ på fakultetet 

 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 12 
 
 
 


