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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 4. september 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), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab og Karsten Schrøder (supportkoordinator, IT-service), 

 

Afbud fra:  

B-siden: Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, suppleant for TAP-
repræsentant, Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, 
TAP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstfor-
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mand for FSU, fælles-TR for VIP), Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, 
Center for sprogteknologi) og Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR 
for adm. ansatte AC’er) 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

Ana Dakovic, kontorelev 

 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 14. august 2009 (bilag)   

 
3) Orientering fra ledelsen: 

a.   Fakultetets økonomi ved Q2 (bilag) 
b.   Status på analyse af HUMs studieadministration 

c.   Adjunktpædagogikum 

e.   Ny fælles personalepolitik på KU (bilag) 

f.    Status på mail-problemer 

 

4)  Nyt fra andre udvalg: 

 a.  Nyt fra Akademisk Råd (bilag/dagsorden) 

     HSU og bestyrelsen har møde næste gang den 4. og 15.  

     september 2009 – derfor er der ingen dagsordener fremsendt som bilag     

  

5)  Meddelelser: 

 

6)  Eventuelt:         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OKTOBER 2009 

                      

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt  

 
Ad 2) godkendelse af referat af møde den 14. august 2009: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Ad 3) Orientering fra ledelsen: 
 

 Fakultetets økonomi ved Q2: Kim Brinckmann foretog en grundig 
gennemgang af det udsendte bilag: 3.2 Finansiel rapport for kvartal 2 
og sagde, at processen, med møder på KU og fakultetets 8 institut-
ter/centre, næsten er afsluttet, og at fakultetets økonomi ser fornuftig 
ud, da det budgetterede overskud på 7 mio. kr. ikke afviger væsentligt 
ved Q2. Kim Brinckmann henviste til Rektors brev af 14. maj 2009 
vedr. resultatprognosen for 2009 ved Q1 på KU, hvor Rektor bl.a. skri-
ver, at de indledte prognoser forud for Q1 var særligt vanskelige, da det 
godkendte budget lød på ca. -80 mio. kr. og prognoserne forud for Q1 
lød samlet på ca. -145 mio. kr. Rektor bad derfor alle fakulteter om at 
holde de prognosticerede resultater resten af året. Kim Brinckmann 
sagde, at HUM har været i positiv udvikling i længere tid, og han frem-
hævede bl.a. den højere studiemæssige aktivitet som årsagen til dette. 
De studerende vil være færdige, hvilket både institutterne og den cen-
trale studie- og karrierevejledning har fokus på. Denne højere aktivitet 
giver i sidste ende flere STÅ. 

 
Kim Brinckmann gennemgik de øgede omkostninger på driftsområdet, 
som ved Q2 prognosen er steget betydeligt for bygningsposten. Denne 
stigning er forårsaget af lønomkostninger. Lønningerne for TAP-
gruppen er nedskrevet i forbindelse med at rengøringsområdet er over-
gået til Forenede Rengøring, og samtidig er denne tidligere lønudgift 
nu overgået til Driftsafdelingen som driftsudgifter til Forenede Rengø-
ring. HUM er pligtig til, jf. virksomhedsoverdragelsen af rengørings-
personalet fra HUM til Forenede Rengøring, at betale lønforskellen for 
de berørte medarbejdere i overenskomstperioden, som løber i 3 år fra 
2008. Kim Brinckmann fremhævede også den pressede driftsmæssige 
situation i forbindelse med KUA2, som vil generere en del afledte ud-
gifter og derved have en påvirkning på budgettet. Dette vil bevirke, at 
HUM får brug for egne opsparede midler. Nedskrivningen af VIP-
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gruppen (fast løn) i forhold til det budgetterede skyldes den lange an-
sættelsesprocedure, der ligger forud for VIP-ansættelser. Dette forhold 
har derfor indflydelse på DVIP-gruppen (timeløn), som er opskrevet i 
Q2 prognosen, da de planlagte VIP-ansættelser ikke er effektueret, og 
derfor er der ansat flere DVIP. 

  
 

 Status på analyse af HUMs studieadministration: Kim Brinckmann 
sagde, at rapporten fra Competence House vil være klar i uge 37. Føl-
gegruppen har kigget på 1. udkast til rapporten og har efterfølgende af-
holdt workshops. Der skal igen afholdes møde i følgegruppen med 
Competence House, når 2. udkast er gennemset. Kim Brinckmann 
fremhævede, at det er vigtigt, vi har fokus på at rapportens analyse og 
konklusion kommer fra Competence House, og at det efterfølgende er 
vores ansvar at følge op på rapporten. De områder der skal følges op på 
er de tunge studieadministrative områder, såsom studieordninger og ek-
samensformer samt sårbarhed i forhold til organisering af vigtige funk-
tioner. 

 
 Adjunktpædagogikum: Kirsten Refsing sagde, at der har været util-

fredshed med adjunktpædagogikum. Hanne Løngreen har arbejdet en 
del med området i Læringsenheden, og Kirsten Refsing forklarede at 
det er meningen, at vægten skal flyttes fra det meget teoretiske, således 
at der kommer mere fokus på det praktiske. 

 
 
 Ny fælles personalepolitik på KU: Under henvisning til skrivelse fra 

august fra Rektor Ralf Hemmingsen og næstformand for HSU Poul 
Erik Krogshave, hvor de meddelte, at HSU den 24. juni 2009 vedtog 
yderligere syv retningslinjer til personalepolitikken, drøftede FSU, 
hvordan man skal forholde sig lokalt til KUs fælles personalepolitik. 
Kirsten Refsing sagde, at den til enhver tid gældende udgave af KUs 
personalepolitik vil ligge på nettet samt at der stadig er nogle hænge-
partier, hvor man ikke er nået til enighed om udformningen og derfor 
fortsætter med drøftelserne, f.eks. pensionspolitikken samt overvågning 
af undervisere.  

 
Kim Brinckmann sagde at det er vigtigt, at KU har en fælles personale-
politik, men at vi skal gennemgå personalepolitikken på HUM, da der 
på nogle områder kan være brug for en detaljering af en given politik.  
 
Jens Erik Mogensen spurgte, om FSU har indtryk af om ændringerne er 
gennemgribende, hvortil Kirsten Refsing svarede, at ændringerne er la-
vet på baggrund af tidligere regler og at hun mente, at der ikke er sket 
forringelser på nogen områder – tværtimod.  
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Ulf Hedetoft efterlyste seniorpolitikken, hvortil Kirsten Refsing svare-
de at KU afventer, at Kammeradvokaten kommer med en udtalelse, så 
seniorpolitikken kan færdiggøres – pt. gælder den nuværende seniorpo-
litik.  
 
Jens Erik Mogensen spurgte, hvordan man forholder sig til MUS og 
Hanne Møller svarede, at PKU arbejder på et notat. HUM står tilsyne-
ladende ret alene med ønsket om at få udarbejdet differentieret 
VIP/TAP-koncept. Der kommer en afrapportering fra PKU vedrørende 
MUS.  
 
Kim Brinckmann henviste til KUs Mad- og Måltidspolitik fra decem-
ber 2008 og gjorde opmærksom på, at HUM også har en fødevarepoli-
tik fra 2001, som FAMU vil arbejde videre med og revidere i forbin-
delse med det forestående udbud af kantinen.  
 
Hanne Møller informerede om at fakultetsadministrationen ifm arbejdet 
med opfølgning på APV´en lokalt har nedsat en gruppe, der arbejder på 
en folder, som skal give råd og vejledning, hvis man bliver stresset eller 
får en stresset kollega. Folderen, der i første omgang er for ansatte i fa-
kultetsadministrationen, vil henvende sig til både ledere, kolleger og 
medarbejdere. Da folderen kan være relevant for andre ansatte på fakul-
tet, vil FSU få folderen at se med henblik på en drøftelse af, hvorvidt 
den skal udbredes til hele fakultetet. 
 
FSU blev enig om at arbejde videre med personalepolitikken, således at 
områderne bliver grupperet inden videre drøftelse om eventuelle lokale 
retningslinjer til at understøtte politikkerne – Kirsten Refsing, Karsten 
Fledelius og Søren Fransén vil udarbejde de respektive grupperinger, 
som efterfølgende tages op i FSU. 

 
 Status på mail-problemer: Kim Brinckmann orienterede om de kritiske 

mailproblemer. HUM blev ramt første gang den 10. august. Problemet 
vedrørte alle brugere på fakultetet, og der var 600 brugere som var sær-
ligt udsatte. IT-chef Jakob G. L. Jørgensen har udarbejdet en rapport 
om forløbet. Kim Brinckmann forklarede, at HUM fremadrettet skal 
undersøge IT-systemets infrastruktur, da der kan være grundlæggende 
problemer. KIT (koncern IT) vil udarbejde en beskrivelse af HUMs sy-
stem og driftsstabilitet, hvorefter der skal laves en plan på kort, mellem 
lang og lang sigt. På lang sigt er det meningen, at KIT skal overtage 
driften af HUMs IT. Der skal også kigges på, om de ressourcer vi an-
vender på IT-området er tilstrækkelige, og om området er dækket ind 
kompetencemæssigt, hvilket ikke er en kritik af medarbejderne, men et 
spørgsmål om ressourcer.  
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Annemarie Jensen ville vide, om der er taget højde for, hvorvidt de for-
skellige administrative systemer kan fungere med styresystemet VI-
STA, f.eks. ØSS, hvortil Karsten Schrøder svarede, at der er foretaget 
tests med forskellige brugere, og KUs systemer kører godt med VISTA.  
 
Ulf Hedetoft sagde, at der også er problemer med opdateringerne på 
hjemmesiden og telefonbogen har også mange ukorrekte oplysninger. 
Kim Brinckmann svarede, at Lise Tolstrup har rejst spørgsmålet cen-
tralt på KU, om de konkrete problemer med CMS. 
 
 

Ad 4) Nyt fra andre udvalg: 
 

 Akademisk Råd: Kirsten Refsing meddelte, at AR har et tema for hvert 
udvalgsmøde. Temaet ved mødet den 1. september 2009 er Akademisk 
Råds virksomhed, herunder hvilke opgaver AR kan påtage sig. Derud-
over vedtog AR, at forslagene til prisopgaver fra næste år skal indleve-
res inden sommerferien. 

 
  HSU og bestyrelsen: Da begge fora har mødeaktivitet henholdsvis den 

4. og den 15. september sagde Kirsten Refsing kort, at der skal afholdes 
følgegruppemøde vedr. Campus samt at bestyrelsen afholder møde den 
29. oktober 2009 på HUM med bl.a. den nye bestyrelsesformand, som 
skal afløse Bodil Nyboe, der stopper den 15. september 2009. 

 
Ad 5) Meddelelser: 
 

 Susanne Kirst opfordrede alle til at møde op til APV-stormødet den 9. 
september og informerede samtidig om SU-kurset den 2. december på 
Arbejdermuseet. I løbet af efteråret vil der blive sendt indbydelse ud til 
alle medlemmer af LSU og FSU på HUM. 

 
Ad 6 Eventuelt: 
 

 Intet til dette punkt 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.10 
 
 
 


