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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 15. april 2011, fra 10 til 12 

Sted: 19.1.1 

Referent: Hanne Møller 

Til stede 

A-siden: 

Kirsten Refsing (Dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Ulf Hedetoft (Institutle-
der, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

B-siden: 

Peter B. Andersen, fællestillidsrepræsentant for VIP, lektor Institut for Tvær-
kulturelle og Regionale Studier, næstformand for FSU, Karsten Fledelius (lek-
tor, Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Prebensen (Lektor, Institut for 
Engelsk Germansk og Romansk)( fælles-TR-suppleant for VIP), Annemarie 
Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk) og Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP. 

 

Afbud fra:  

B-siden: Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte 
AC’er), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, TAP),  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
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2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 4. marts (bilag) 

3. Til drøftelse: 

a. MUS og kompetenceudviklings rapport for HUM (2 bilag) 

b. Strategi 2016 

c. Studiereformen 2011 

d. De studerendes blokader 

 

4. Til orientering: 

a. Økonomi og budget, herunder prognose for fakultetsservices og 

Institutternes økonomi 2011 

b. Opsamling fra afskedigelsesrunden 

 

5. Meddelelser 

6. Eventuelt 

     
Referat 

Kirsten Refsing indledte med at sige, at hun ønskede at starte med et punkt 
uden for dagsordenen, idet hun gerne ville adressere det brev af 28. marts 
2011, hvor tillidsrepræsentanter for VIP, A-TAP og HK-TAP giver udtryk for 
manglende tillid til ledelsen af fakultetet. Brevet er sendt til rektor og efterføl-
gende har tillidsrepræsentanterne været til møde med rektor. Efter dette møde 
har Kirsten Refsing været til møde med rektor for at drøfte, hvordan ledelsen 
kan imødekomme medarbejdernes kritik af bl.a. tilrettelæggelsen af processer-
ne ifm. oplæg til ændringer af uddannelseslandskabet og elektronisk opgaveaf-
levering.  

Sammen med rektor har hun følgende forslag: rektor kommer ud til HUM for 
at fortælle, hvad hans tanker om humaniora er. Samtidig vil han nedsætte en 
gruppe der skal se på HUMs ressourcer. Derudover foreslår ledelsen, at vi invi-
terer samarbejdssekretariatet til at gennemføre en mediering/mægling, så vi 
kan få forbedret samarbejdet og genoprette tilliden. Endelig har hun anmodet 
rektor om at måtte få overført Thorkild Damsgaard Olsen til HUM i en periode 
fra efter Påske til en ny prodekan er på plads i efteråret. Thorkil skal assistere 
dekanatet med at tilrettelægge processer og analyser, så vi sikrer en god tilret-
telæggelse, forankring og opfølgning. 

Kirsten Refsing ville gerne høre medarbejderrepræsentanternes holdning til 
disse forslag. På vegne af medarbejderrepræsentanterne udbad Peter B. Ander-
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sen sig 10 minutters pause til at drøfte dette. Ledelsesrepræsentanterne forlod 
hermed mødet. 

Mødet blev genoptaget og Peter B. Andersen oplyste, at da dette var et punkt 
uden for dagsordenen, ønskede medarbejdersiden at få tid til at drøfte forslage-
ne med de øvrige tillidsrepræsentanter – det sker på et møde den 4. maj. Med 
hensyn til forslaget om at Thorkil Damsgaard Olsen skal tilknyttes ledelsen på 
HUM er det en ledelsesbeslutning, som ledelsen selv kan iværksætte. 

Karsten Fledelius ville gerne vide, hvilken dagsorden rektors møde med HUM 
skulle have. Kirsten Refsing oplyste, at rektor ville komme for at tale om sine 
visioner for humaniora og for at lytte og besvare spørgsmål. Der er tale om et 
møde, hvor alle er velkomne. 

Kirsten Refsing spurgte til, hvorfor medarbejderrepræsentanterne ikke kunne 
forholde sig til forslagene nu i stedet for at vente til starten af maj måned. Her-
til svarede Henrik Prebensen, at de ikke havde forventet at det ville blive et 
emne på dette FSU-møde, og derfor var de ikke forberedte på at skulle forhol-
de sig til disse forslag i dag. De venter på en tilbagemelding fra rektor. 
Medarbejderrepræsentanterne i FSU er repræsentanter for medarbejdergrupper, 
og derfor skal disse have mulighed for at være med til at drøfte spørgsmålet. 
Brevet er skrevet af tillidsrepræsentanterne i deres egenskab af at være TR – 
ikke i deres egenskab som medlemmer af FSU – derfor er en drøftelse med 
baglandet vigtigt i denne sag. 

Ledelsessiden udbad sig herefter en 10 minutters pause, og herefter anerkendte 
Kirsten Refsing, at medarbejdersiden skal drøfte forslagene med baglandet. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 
2) Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2010: 

Peter B. Andersen efterlyste de rettelser, som han havde sendt til referenten. 
Hanne Møller undskyldte at de ikke var blevet medtaget og lovede at sørge for 
det. 

 

Ad 3) Til drøftelse: 

a. MUS og kompetenceudviklings. Udkast til rapport for HUM. 

 

Kirsten Refsing kunne konstatere, at det bliver bedre med hensyn til at få af-
holdt MUS, men at vi ikke er helt i mål endnu. Karsten Fledelius sagde, at han 
gerne så, at der kom mere opmærksomhed på, hvad der hører med til en MUS-
samtale, og hvad der ikke gør. Både medarbejdere og chefer kan tage fejl – 
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bl.a. bruger nogle anledningen til at forhandle løn, og det er ikke rigtigt. Mi-
chael Cholewa-Madsen bemærkede, at det er ok at afstemme forventninger til, 
om man kan blive indstillet til et tillæg, men en egentlig lønforhandling kan 
ikke finde sted. Peter B. Andersen supplerede med at konstatere, at det er kor-
rekt, at man godt kan afstemme forventninger, men at det ofte ender med at 
parterne har misforstået hinanden, og medarbejderen tror at det er en aftale, og 
så har lederen alligevel ikke indstillet til tillæg. 

Ulf Hedetoft oplyste, at på SAXO anvender de en model, hvor der bliver sendt 
et skriftligt oplæg et par dage i forvejen inden MUS afvikles.  

Annemarie Jensen bemærkede, at hun havde hørt, at en leder havde sagt til 
flere medarbejdere, at vedkommende ikke havde tid til at udfylde udviklings-
planen, hvorefter medarbejderen ikke kunne søge den centrale kompetencefond 
inden for tidsfristen.. Kristen Refsing svarede, at det lød bestemt ikke godt. Det 
er en god idé at udfylde udviklingsplanen, mens man holder MUS, og så er det 
klaret. 

Herefter blev der indledt en drøftelse af, hvilke grupper der er omfattet af obli-
gatorisk MUS. Karsten Fledelius mente, at der måtte sættes en grænse ved me-
get korte ansættelser og meget lave timetal. Men alle fastansatte skal have til-
buddet. Jens Erik supplerede med at referere holdningen fra HSU fra tidligere 
år om, at det er frivilligt om man vil tilbyde bl.a. eksterne lektorer og andre 
timeansatte en samtale. Henrik Prebensen mindede om, at det primære mål 
med en MUS er at fokusere på kompetenceudvikling af medarbejderen. Kir-
sten Refsing fandt, at også trivsel og andet relevant omkring samarbejde var 
centralt. Ulf Hedetoft oplyste, at på SAXO får de eksterne lektorer tilbuddet, 
og ca. 1/3 tager imod. Karsten Fledelius gjorde opmærksom på, at grupper som 
ph.d-ere og DVIP’ere kunne have særlig gavn af en MUS pga. de særlige ar-
bejdsvilkår. 

Der var ingen yderligere kommentarer til udkastet.  

 

b. Strategi 2016 

Kirsten Refsing uddelte et papir udarbejdet i Nørregade om processen for stra-
tegi 2016, der skal erstatte den nuværende strategi for KU – Destination 2012. 
I perioden fra 29. april – 30. juni løber en åben proces, hvor alle kan komme 
med input. Processen starter med et seminar i Festsalen, hvor alle er inviteret. 
Hele processen løber frem til oktober 2011. Det er tanken, at vi på HUM, når 
den centrale proces er godt i gang, skal have en lokal proces, der ligeledes at 
åben for alle. Der vil komme et udkast ud fra ledelsen herom hurtigst muligt. 
Fra foreløbige drøftelser i Akademisk Råd og i institutlederkredsen vil HUM 
bl.a. satse på sprogpolitik. Det giver god mening nu, hvor både CBS og RUC 
skærer ned på sprogfag. 

Karsten Fledelius bemærkede, at når videnskabsministeren ville stille konkrete 
mål op for universiteterne, så må det være en del af valgkampen. Ulf Hedetoft 
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supplerede at han netop havde hørt, at Socialdemokraterne ville ændre det til 
strategiske mål, så uanset udfaldet af et valg, så må vi stadig forvente topsty-
ring, men måske bør vi slet ikke frygte styring så meget. 

Jens Erik Mogensen mente, at HUM også skulle satse på internationalisering, 
hvor vi står stærkt. Ulf Hedetoft konstaterede, at det til tider kunne være svært 
at holde dette mål, når vi bliver modarbejdet i vores bestræbelser på at tiltræk-
ke udenlandske studerende som følge af den nye politik om, at der skal være 
ligevægt mellem udsendte og modtagne studerende. Michael Cholewa-Madsen 
bemærkede, at internationalisering er godt men også kan være dyrt. Hertil sva-
rede Ulf Hedetoft, at det kan gøres relativt omkostningsfrit bl.a. ved at tilknytte 
udenlandske adjungerede professorer og ved at udveksle undervisere. 

Henrik Prebensen spurgte, om der var kendskab til om andre universiteter har 
en lignende proces kørende. Ingen vidste det med sikkerhed, det sker næppe 
synkront med KU, men sikkert noget lignende på andre tidspunkter. 

 

c. Studiereformen 2011 

Kirsten Refsing oplyste, at høringen nu var afsluttet. Der var ikke kommet 
mange kommentarer og de havde kun ført til mindre justeringer.  

 

d. De studerendes blokader 

Kirsten Refsing oplyste, at alle institutter undtagen ToRS havde været blokeret 
af studerende en dag. Fakultetsservice var sluppet fri efter en dialog med de 
studerende på grund af de mange problemer med implementering af STADS. 

Videnskabsministeren var dukket op uanmeldt en dag for at tale med de stude-
rende. 

Kirsten Refsing orienterede om, at der den 14. april havde været møde på Frue 
Plads, hvor både de studerende, rektor, hun selv, de politiske ordførere fra op-
positionen samt repræsentanter fra DM var til stedet. Der havde været en god 
dialog parterne imellem. Ingen kan være uenig i, at det vil være bedre at kunne 
tilbyde mere undervisning. Men det koster penge, så hvordan kan vi løse sa-
gen. Vi kan næppe ansætte flere HVIP, men måske skal vi overveje flere DVIP 
eller studenterundervisere. Og skal vi indføre længere semestre?  Udgangs-
punktet er 14 ugers semestre og de kan indeholde mange forskellige elementer: 
undervisning, seminarer, temapakker og andre former for læringsaktiviteter. 
Derudover kan man forstille sig at indføre et minimumstimekrav på eksempel-
vis 8 timer/ugen på BA og 5 timer/ugen på KA. Det er ikke meget og den drøf-
telse kan først blive mere konkret, når småfagsproblematikken er blevet løst. 
Indtil videre er der drøftelser med rektor om en løsning for de fag, der ikke er 
bæredygtige og som Videnskabsministeriet ikke vil give tilskud. Videnskabs-
ministeriet har besluttet at 9 småfag (eskimologi, finsk, koreansk, sydøstasia-
tisk, hebraisk, persisk, tibetansk, old- og middelalderindisk og nærorientalsk) 
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pr. 2012 fået tilført 1, 25 mio. kr. Jens Erik Mogensen udtrykte glæde over, at 
der nu er vilje til at se på de helt små fag, men der er stadig små fag tilbage. 
Ulf Hedetoft bemærkede, at det er vigtigt med en drøftelse af, hvad der menes 
med ”bæredygtig”. Bl.a. kunne vi se på optag til KA og optage lidt færre og 
dermed gøre uddannelsen lidt billigere. Kirsten Refsing erklærede sig enig i at 
se på adgangen fra BA til KA, idet STÅ på KA er faldet. Michael Cholewa-
Madsen mindede om, at der fortsat er et udestående med hensyn til økonomien, 
da de ekstra midler til de 9 småfag er øremærkede midler. Ulf Hedetoft ville 
vide, om de flere midler til de små fag betyder færre midler til andre aktivite-
ter. Hertil svarede Kirsten Refsing, at det håbede hun ikke. 

  

Ad 4) Til Orientering: 

a. Økonomi og budget, herunder prognose for fakultetsservices og institutter-
nes økonomi 2011 

Michael Cholewa-Madsen oplyste, at hverken regnskabet for 2010 eller Q1 for 
2011 er helt færdige. Derfor er der intet bilag at uddele, hvilket er uheldigt, da 
han ofte møder opfattelsen, at ledelsen ikke orienterer nok omkring budgettet 
og at det er svært at forstå. Bilagene er klar til næste FSU-møde, hvilket er i 
juni måned. 

Peter B. Andersen bekræftede at medarbejdersiden ofte har efterlyst mere in-
formation og bedre gennemsigtighed i budgetterne, så de ser frem til at modta-
ge bilagene. 

Jan Pedersen forklarede, at Q1 for 2011 endnu ikke er på skrift. Pt siger prog-
nosen, at vi opererer med et underskud på 7 mio. kr., men det tal kan nå at bli-
ve større eller mindre. Fra starten frygtede han et underskud på 10 mio. kr., 
men 4 faktorer har ændret sig væsentligt siden det oprindelige budget i novem-
ber 2010:  

- der er ingen pris og løn-regulering i april 2011, det giver et plus på 3 mio. kr. 

- VA-ordningen for ph.d.-ere skønnes at koste ca. 4 mio. kr. mere end budget-
teret.  

-afregning for forskerskoler giver et minus på 3 mio. kr.  

- og endelig sker der en generel budgetforbedring som følge af stillingsned-
læggelser. 

Herudover er der en række mindre ændringer – primært på institutterne – der 
tilsammen giver prognosen på 7 mio. kr. 

Den 6. maj starter Q1 processen med dekanens møde med universitetsdirektø-
ren i Nørregade, og det kan ændre resultatet. Dekanen kan få besked på, at et 
budgetteret underskud på 7 mio. kr. er for meget og få besked om, at det skal 
være mindre. Det afhænger bl.a. af de øvrige fakulteters budgetter. Henrik 



 

SIDE 7 AF 888

 

Prebensen ville vide, hvor urolige vi skal være mht prognosen for budgettet 
2011. Hertil svarede Jan Pedersen, at foreløbig kan vi være rolige.   

Kirsten Refsing oplyste derudover, at fakultetet har søgt rektor om 2,5 mio. kr. 
til ansættelse af DVIP som følge af afværgeforanstaltningerne, hvor mange 
faste VIP’ere har bedt om en senior eller fratrædelsesordning. Derudover har vi 
søgt om midler til en adjunkt til dækning af dobbeltoptag på uddannelsen 
kommunikation og it. 

Michael Cholewa-Madsen oplyste omkring regnskabet 2010, at det ser ud som 
om universitetet opnår et samlet plus på ca. 160 mio. kr., heraf leverer HUM 
ca. 7 mio. kr. Tallet skal dog tages med forbehold, det det afventer den endeli-
ge behandling i bestyrelsen. Jan Pedersen supplerede med at oplyse, at de 7 
mio. kr. vil fremstå som disponibel egenkapital for HUM, der skal anvendes til 
KUA 2 flytteudgifter. En udgift der er estimeret til ca. 40-50 mio. kr. Og hvis 
vi ender med et underskud i 2011, så kan det være, at det underskud bliver 
trukket af 2010 overskuddet, så vi ender med et rundt 0. Ulf Hedetoft ville vi-
de, hvordan udgifterne til flytning nu var steget til 40-50 mio.kr., når de første 
estimater lød på ca. 25 mio. kr. Hertil svarede Michael Cholewa-Madsen, at 
det er korrekt at det er steget, men at det skyldes en nyere og mere realistisk 
vurdering. Ulf Hedetoft konstaterede, at det kunne få betydning for HUMs 
udviklings fremover, hvis så mange penge skal øremærkes til flytning. Hertil 
svarede Kirsten Refsing, at det naturligvis er en udfordring, og det må ikke 
ske. Det er bl.a. et forhold som fundraising skal modvirke. Michael Cholewa-
Madsen supplerede med at fortælle, at det går nemmest med at få støtte til 
udendørs formål – det er sværere at få støtte til indendørs – men fakultetets 
fundraisers giver ikke op endnu. Karsten Fledelius ville vide, om der var afsat 
midler til kunst, og det svarede Kirsten Refsing bekræftende på. Der er afsat de 
obligatoriske 1 % af byggesummen til formålet. 

 

b. Opsamling fra afskedigelsesrunden 

Michael Cholewa-Madsen oplyste, at han havde fået input fra alle institutter og 
samtlige enheder ved Fakultetsservice omkring konsekvenserne for opgaveløs-
ningen som følge af afskedigelsesrunden. Grunden til at resultatet ikke var 
offentliggjort endnu er, at der fortsat mangler en endelig afklaring i 2 af afske-
digelsessagerne, og indtil det er afgjort om de ender i Personalestyrelsen, ven-
ter resten. 

Peter B. Andersen spurgte til evalueringen af selv processen omkring afskedi-
gelsesrunden, og Michael Cholewa-Madsen bekræftede, at FSU skal have en 
opfølgning. Karsten Fledelius så gerne, at det blev taget op på næste FSU – 
bl.a. med fokus på det psykiske arbejdsmiljø, som har lidt skade.   

Ad 5) Meddelelser: 

Der var intet under dette punkt. 
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Ad 6) Eventuelt: 

Annemarie Jensen spurgte til forlydender om, at trykkeriet skal lukkes. Det 
svarede Kirsten Refsing bekræftende på. Det skal ske ved indflytningen i KUA 
2 som følge af, at der ikke er plads til trykkeriet samt at det er ledelsens vurde-
ring, at opgaven fremover kan løses eksternt. 

Annemarie Jensen oplyste derudover, at hun havde hørt, at en mellemleder på 
et møde om STADS havde sagt, at ferie kunne risikere at blive inddraget. Her-
til svarede Michael Cholewa-Madsen, at reglerne er klare. Ledelsens kan afly-
se ferie, hvis der er tvingende årsager hertil, og der kan være tale om at erstatte 
eventuelle tab. Annemarie Jensen spurgte til, hvem der kan beslutte det, og til 
det svarede Michael Cholewa-Madsen, at det kan den chef, som har personale-
ansvaret.  

Annemarie Jensen spurgte til sidst til, om fakultetet har et udvalg for kantinen 
og rengøring. Hertil svarede Jan Pedersen, at kantineudvalget ligger stille for 
tiden, men at dialogen varetages af driftschef Stig Andersen og ham selv, der 
har løbende møder med Forenede om både rengøring og kantine. 

 

Mødet sluttede klokken 12.  


