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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 2. oktober 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), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) 
og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, 
TAP og Karsten Schrøder (supportkoordinator, IT-service), Karsten Fledelius 
(lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstformand for FSU, fælles-TR 
for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte 
AC’er) og Mette Christensen (HK-TAP suppleant, HR- og personaleafdelin-
gen) 
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Afbud fra:  

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

B-siden: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab), 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 sprogtekno-
logi)  

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

Ana Dakovic, kontorelev 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2009 (bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

a.   Udvalgte områder af personalepolitikken - gruppe 1 og 2 (7 bilag) 

 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Q2 budget 2009 (bilag) 

b.   Budget 2010 (de første udmeldinger) 

c.   Nul-tolerance arrangementet den 9. september 2009 

d.   Seminaret om anti-stress den 30. september 2009 

e.   APV for deltidsvipere 

 

5)  Nyt fra andre udvalg: 

     HSU, bestyrelsen (bilag/dagsordener)   

     Akademisk Råd har ikke haft mødeaktivitet siden seneste FSU-møde. 

     ARs næste møde er den 6. oktober 2009 

 

6)  Meddelelser: 

 

7)  Eventuelt:                                  
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Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt  

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

 Udvalgte områder af personalepolitikken – gruppe 1 og 2: Kirsten 
Refsing oplyste, at der kommer et hæfte med personalepolitikken, og at 
personalepolitikken også ligger på hjemmesiden, hvor den altid vil væ-
re i en opdateret version. På baggrund af det udsendte bilag1, hvor 
punkterne i personalepolitikken er grupperet, blev FSU enige om at 
fordele områderne imellem sig, således at der er observatører tilknyttet 
alle områder af personalepolitikken. Disse personer/afdelinger vil følge 
implementeringen af personalepolitikken.  

 
 Mette Christensen spurgte, hvad det næste skridt er, for at vi kan opfyl-

de HSUs krav og at formidle personalepolitikken videre, så den bliver 
synlig på hele fakultetet, hvortil Hanne Møller svarede, at når det nye 
hæfte med personalepolitikken er trykt, vil LSU´erne blive opfordret til 
at gøre sig bekendt med indholdet af hæftet. Susanne Kirst foreslog at 
fremlægge udfordringen omkring personalepolitikken med konsulen-
terne fra Samarbejdssekretariatet, så denne udfordring evt. kunne 
komme med på SU-kurset den 2. december 2009. Måske kan konsulen-
terne bidrage med idéer og erfaringer, som vi kan benytte os af. 

 
 Hanne Møller sagde, at personalepolitikken vil blive opsummeret på 

HR- og personaleafdelingens hjemmeside, og at hun synes, vi alle skal 
evaluere området om ca. et halvt år. Hanne Møller sagde også, at Ad-
ministrationscentret er ved at udarbejde en guide til stressede personer, 
som en opfølgning på APV´en, og at den vil blive forelagt FSU, som 
evt. kan beslutte, at guiden skal trykkes til alle medarbejdere på fakul-
tetet. Hanne Møller afsluttede punktet ved at oplyse, at HR- og perso-
naleafdelingen vil arbejde med anerkendelse i den kommende tid. 

                                                 
1 Bilag 1 
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Fakultetets økonomi ved Q2 og Budget 2010s første udmeldinger: 
Kim Brinckmann opsummerede kort indholdet af det udsendte bilag: 
3.2 Finansiel rapport for kvartal 2, og orienterede om budget 2010s før-
ste udmeldinger. Budget 2010 ligner tidligere års budgetlægning for 
HUM, hvor fakultetet budgetterer med flere DVIP (timeløn) som kom-
pensation for VIP (fast løn). Nedskrivningen af VIP-gruppen i forhold 
til det budgetterede i Q2 skyldes den lange ansættelsesprocedure, der 
ligger forud for VIP-ansættelser. Dette forhold har derfor indflydelse på 
DVIP-gruppen, som er opskrevet i Q2 prognosen, da de planlagte VIP-
ansættelser ikke er effektueret. Kim Brinckmann fremhævede også den 
pressede driftsmæssige situation i forbindelse med KUA2, som vil ge-
nerere en del afledte udgifter og derved have en påvirkning på budget-
tet. Dette vil bevirke, at HUM får brug for egne opsparede midler. Kim 
Brinckmann sagde, at den højere STÅ produktion vil generere flere 
indtægter og henviste samtidig til regeringens indstilling på at hæve 
uddannelsestaksterne for de humanistiske og samfundsvidenskabelige 
uddannelser med minimum 2.000 kr. pr. STÅ. Han orienterede om FAs 
ændring af budgetmodellen for 2010, hvor uddannelsestaksameteret 
fordeles med 30% til fælles formål og 70% til fakulteterne, hvilket er 
en forenkling i forhold til tidligere. Der er stadig uklarhed om en stor 
del af globaliseringsmidlerne, da de ikke er udmøntet endnu, og Kim 
Brinckmann oplyste, at globaliseringsmidlerne, der er udmøntet, er 
omprioriteret i forhold til 2009, således at afsætningen til frie basismid-
ler og uddannelsesudvikling er reduceret med samlet ca. 10. mio. kr., 
der er overført til ph.d.-området.  
       

 
 Nul-tolerence arrangementet den 9. september 2009: Kirsten Refsing 

synes, at det havde været et glimrende arrangement og oplyste, at den 
fine artikel, som Universitetsavisen havde bragt på hjemmesiden, havde 
været det mest besøgte link. FSU debatterede fremmødet til arrange-
mentet, som primært bestod af TAP-gruppen. FSU havde før haft de-
batten vedr. manglende VIP deltagelse i fællesarrangementer på fakul-
tetsniveau. Nogle mente, at tidspunktet for arrangementet kunne være 
en årsag, da alle har meget travlt pga. semesterstart i september, og at 
prioriteringen derfor er den afgørende faktor. Mette Christensen be-
mærkede, at vi bruger mange ressourcer på APV´en, og at vi derfor bør 
overveje, hvordan vi kan motivere alle til at deltage i de opfølgende 
processer, samt at det også er et ledelsesansvar at møde op for dermed 
at signalere vigtigheden af engagement og fremmøde for alle medar-
bejdere. 
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 Seminaret om anti-stress den 30. september 2009: Kim Brinckmann 
orienterede om det forestående anti-stress seminar, som er en forlæn-
gelse af Administrationscentrets arbejde med APV`en, hvor ASU (Ad-
ministrationscentrets SU) har besluttet at gøre en særlig indsats for at 
forebygge og håndtere stress. ASU har inviteret Thomas Milsted, som 
er leder af Center for Stress og Trivsel, til at komme og holde oplæg og 
organisere gruppearbejde, hvor der skal diskuteres trivsel og arbejdes 
med redskaber og metoder til at forebygge og håndtere stress. Thomas 
Milsted har tidligere været oplægsholder ved startskuddet for HUM21 i 
marts 2008.  

 
APV for deltidsvipere: Kirsten Refsing sagde, at fakultetet har ca. 600 
DVIP ansat som ikke deltog i den seneste APV. Rektor har besluttet, at 
der skal gennemføres APV for alle deltidsvipernes psykiske arbejdsmil-
jø og trivsel inden udgangen af 2009. APV´en gennemgøres efter sam-
me metode som for de fastansatte medarbejdere. Hanne Møller tilføje-
de, at det er en stor udfordring at samle mailadresser på vores DVIP, og 
hun oplyste, at it-service er sat på sagen vedr. fremskaffelse af mail-
adresser.   
 

 
Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 
 

 HSU: Kirsten Refsing opsummerede punkterne fra seneste dagsorden 
og orienterede kort om flytningen af Zoologisk Museum fra Universi-
tetsparken til bygninger ved Botanisk Have. Flytningen havde taget 
lang tid, og hun sagde, at man er afventende vedr. situationen omkring 
opmagasineringen af museets samlinger. Vedr. KUBIS-aftalen oplyste 
Kirsten Refsing, at der udarbejdes evalueringsrapport af KUBIS´s akti-
viteter i september 2010 og at den endelige rapport bliver fremlagt for 
KU, HSU og KB-ledelsen i oktober 2010. 

 
 Ad 6) Meddelelser:  
 

 Intet til dette punkt 
 
 
Ad 7) Eventuelt: 
 

 Annemarie Jensens spurgte, hvordan ansættelsesudvalgets sammensæt-
ning bliver, i forbindelse med rekrutteringen af en ny fakultetsdirektør, 
og hun ville også vide om dialogmødet den 22. oktober for TAP stadig 
er aktuelt. 
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 Kirsten Refsing svarede, at dekanatet skal drøfte konstellationen af an-
sættelsesudvalget og hun oplyste, at det bliver et udvalg på ca. 6 perso-
ner. Ansøgningsfristen til stillingen for fakultetsdirektør er planlagt til 
at være den 31. oktober 2009, og det forventes, at der kan ansættes en 
ny fakultetsdirektør pr. 1. januar eller 1. februar 2010. 

 
 Kim Brinckmann bekræftede, at TAP-dialogmødet den 22. oktober bli-

ver afholdt og at emnerne er løn og it. Han oplyste samtidig, at it-
chefen fra Nørregade vil deltage i mødet.  

 
 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.40 
 
 
 


