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Dagsorden 

Ad 1) Dagsorden godkendt. 

 

Ad 2) Til drøftelse: a. Høring om udkast til KU-strategi 2018-2023 

Ulf Hedetoft indledte punktet med at ridse processen op frem til rektoratets 

høringsfrist d. 27. september. FSU er, sammen med AR, DIR og 

institutterne, blevet bedt om at melde høringssvar ind i en skabelon med fem 

overordnede spørgsmål. AR og DIR har behandlet 1. udkastet til strategien 

og har mange overlappende pointer. De er derfor enige om at udforme et 

fælles høringssvar med et tilhørende bud på en præambel til KU’s 

kommende strategi. Begge dele er udsendt som en del af bilaget til FSU-

mødet med en forespørgsel til FSU om at tilslutte sig, evt. med flere pointer. 



 

SIDE 2 AF 4 Det er AR og DIR’s holdning, at et fælles høringssvar vil få større effekt på 

KU’s endelige strategi end et svar fra hvert udvalg. 

 

FSU besluttede at tilslutte sig AR og DIR’s udkast til høringssvar og 

præambel med følgende kommentarer: 

 

Til præamblen: 

 FSU ønsker, at det tydeliggøres at præamblen er et input til KU-

strategiens øvrige indledning og ikke skal erstatte denne fuldstændigt. 

 Nuværende afsnit 5 bliver afsnit 4. 

 Det fakta-baserede afsnit (om antal ansatte og kvadratmeter) foreslås 

taget ud. 

 Der skal indsættes et par linjer om det bredspektrede arbejdsmarked, 

som KU uddanner til. 

Til høringssvaret: 

 Samarbejde på tværs kan fint komme ind under indsatsområde 5, 

såfremt det understreger emnet som prioriteret, da samarbejde på tværs 

er en af FSU’s mærkesager. 

 Medarbejderindflydelse og bottom up-processer er nødvendige for KU’s 

udvikling og skal derfor også skrives ind under indsatsområde 5. 

 Punktet om udvikling af KU’s budgetmodel foreslås delt i to - (Jørgen 

Staun har et bud) 

 Genindførsel af bestyrelsespulje til særligt talentfulde 

forskningsstuderende (scholarstipendier) 

 Gymnasiet som samarbejdspartner og aftager skal sikres i strategien og 

nævnes derfor flere steder i høringssvaret. 

 Det er svært at få øje på det særlige for KU i strategiudkastet. FSU peger 

på den brede vifte af fagligheder, at KU har en central position i 

København, Norden og Europa, og at KU ligger højt på internationale 

ranglister. KU skal bevare identiteten som at være blandt de bedste 

universiteter i verden med bæredygtighed og mangfoldighed som 

kendetegn. Den historiske tradition og perspektivering er desuden noget 

af det særlige, som bør fremhæves. Der skal noget om dette punkt under 

1) 

 KU’s ansvar for at bevare kulturarven og at udvikle den fri 

grundforskning uafhængigt af samfundsinteresser bør også nævnes i 

høringssvaret. Der skal noget om dette punkt under 3) 

En revideret version af præambel og høringssvar. Når rammestrategien er på 

plads, kan fakulteterne arbejde med at blive mere konkret i forhold til 

målsætninger og rammekontraktaftaler. FSU, AR og DIR’s høringssvar vil 

således også indgå i fakultetets arbejde med handleplaner. 

 



 

SIDE 3 AF 4 Ad 3) Meddelelser 

Q2: Ulf Hedetoft meddelte, at fakultetet maksimalt kan se frem til et 

overskud på 10,4 mio. kr. i år. STÅ ligger lige over det prognosticerede, 

hvorimod gennemførselsbonus endnu ikke er opgjort. Gennemførselsbonus 

forventes dog at trække noget nedad (afregnes med ministeriet noget 

længere ude i fremtiden). I alt ender fakultetet forhåbentligt med et mindre 

samlet overskud i år, som kan tilføres fakultetets opsparing. 

 

Ulf Hedetoft. Kristian Boye Petersen og Jan Pedersen har været til Q2-møde 

med universitetsdirektør Jesper Olesen, og der var ingen bemærkninger til 

HUM’s Q2-indmelding Generelt kan KU se frem til et samlet overskud på 

200-400 mio. kr. i år, men det er ikke helt klart for universitetsdirektøren, 

hvor overskuddet kommer fra. 

 

Hertil følger en diskussion på KU-niveau af, hvor stor en 

egenkapital/opsparing KU bør have, og dvs. hvor meget skal gå fra 

fakulteternes opsparinger. Det er i HUM’s interesse at benytte opsparingen 

til at håndtere fakultetets egne besparelsesprocesser, dvs. udskyde 

besparelsesrunder et år, hvorfor et betydeligt overskud på KU-niveau kan 

mindske presset på fakultetet ift. bidrag til egenkapitalen. Ulf Hedetoft 

vender tilbage, når der er mere nyt i sagen. 

 

Et udspil til 1. kørsel på HUM til næste år, hvor man regner med at bruge 8-

10 mio. kr. af opsparingen, vil betyde, at fakultetet ligger på samme niveau 

som i år, og at man derfor ikke er bekymret for 2018. Der skal dog stadig 

findes besparelser til 2020 (måske mere end vi tror). 

 

 

Ad 4) Evt. 

Jørgen Staun efterlyste en klar procedure og et beredskab til undervisere og 

studerende, der chikaneres på sociale medier, med konkret henvisning til en 

aktuel sag. Jens Erik Mogensen vil undersøge sagen og henviser til FAMU’s 

arbejde med netop dette emne. 

 

Jens Erik Mogensen rapporterede fra FAMU’s arbejde med handleplaner 

som følge af den årlige opfølgning på APV og arbejdsmiljø. Der er gjort 

status på alle institutter og planlagt besøg også i Fakultetsservice og 

Campusservice. Opfølgningen på det psykiske arbejdsmiljø viser fx 

besparelsernes påvirkning af VIP og TAP i kraft af opgavebortfald mv. På 

det fysiske arbejdsmiljø er der færre udfordringer. FAMU har derfor nedsat 

tre arbejdsgrupper, der er i gang med at udarbejde handleplaner: 1) En 

trivselsgruppe, der sætter fokus på social kapital under overskriften ’trivsel i 

en krisetid’, 2) en arbejdsgruppe, der planlægger en indsat for de unge 



 

SIDE 4 AF 4 forskere (anbefalinger behandlet på direktionsmødet 19. september), og 3) 

en arbejdsgruppe, der sætter fokus på sociale medier – hvordan bakker 

ledelse og kollegaer op, når studerende og ansatte bliver chikaneret på de 

sociale medier. 

 

Jørgen Staun spurgte til tidspunktet for lønforhandlinger for VIP (ikke-

professorer). Ulf Hedetoft meddelte, at de er planlagt til start 2018, dvs. 

skubbet et par måneder men gældende for indeværende år. 

 

Kristian Boye Petersen orienterede om problemer med røg på tagterrasser 

og toiletter under studenterfester på campus, og studerende der ryger inden 

for på ToRS. De studerende bliver oplyst om reglerne, og hvis disse ikke 

overholdes, vil det medføre et totalt rygeforbud på campus. 

 

Kristian Boye Petersen orienterede også om et øget pres på 

parkeringspladserne på campus. Flere studerende kører til campus, og hvis 

problemet fortsætter, vil parkeringstilladelser blive prioriteret til de ansatte. 

 

Da der, indtil torvet er færdigbygget, er brug for mere cykelparkering, er der 

sat yderligere cykelstativer op på Karen Blixens Vej. 


