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5. DECEMBER 2008 

 

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 31. oktober 2008 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 
og Hanne Møller (HR- og personalechef) 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og 
Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er), Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, 
afd. f. historie, TR DM, VIP), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITME-
DIA, Dansk Metal, TAP), Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP) og Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordi-
ske Studier og Sprogvidenskab 

 

Afbud fra:  

B-siden: Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk) 
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Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst (referent) 

  

Dagsorden 

Kl. 9 – 10 ordinært møde 

Kl. 10 – 12 fællesmøde med FAMU med præsentation af de overordnede 
resultater af APV´en (2 bilag) 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde og arrangement den 5. september 2008     
(2 bilag) 

3) Til drøftelse: 

a. Forskningssikring (2 bilag) 

4)  Orientering fra ledelsen: 

      a.  Campus/KUA2 – oplæg v/Søren Höffner ca. 15 min. 

      b. Budget 2009 (bilag) 

      c. HUM21 (2 bilag + note) 

      e. Arbejdstidsnormer  

      f. IT-strategi (bilag omdeles til mødet) 

 5)  Fra B-siden: 

     a. Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd 
      
6)  Eventuelt:       
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Referat: 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referater fra hhv. møde og FSU-arrangement  
           den 5. september  2008 
 
Begge referater blev godkendt. 
 
 
Ad 3) Til drøftelse:  

 Forskningssikring: Kirsten Refsing anmodede om FSUs samtykke til at 
følge rektors opfordring og udtage Det Humanistiske Fakultets egne 
regler nr. 51.05 af regelsamlingen, så det bliver KUs generelle regler, 
nr. 58.10 af 8. juni 2005 i regelsamlingen, der er gældende. 

 
 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

 Campus/KUA2: Søren Höffner var oplægsholder og gennemgik de fo-
restående byggeplaner via Powerpoint, hvor placeringen af div. afde-
linger/centre mm. fremgik. 

 Budget 2009: Kim Brinckmann orienterede om Fakultetets overordne-
de indtægtsbudget 2009 og forklarede, at billedet i mellemtiden har 
ændret sig. KU har samlet set mistet 44-45 mio. i STÅ indtægter. NAT, 
SUND og specielt LIFE har mistet mest. KU´s forventede samlede an-
del af globaliseringsmidlerne, givet som basismidler, på 110 mio. for-
ventes  reduceret til 30 mio. Budgettet er lagt fast således, at der via ef-
fektivisering skal spares 2 mio. For driftens vedkommende er der på-
lagt besparelse via effektivisering på ½ mio. For KU samlet skal der i 
alt spares 60 mio. i 2009. Fakultetets overordnede indtægtsbudget 2009 
er lavet på baggrund af 1. budgetkørsel fra indre by. Der er efterfølgen-
de kommet ovennævnte STÅ-prognose, som dog tegner et godt billede 
for HUM – ca. 1 mio. bedre end forventet, men udfaldet af de politiske 
forhandlinger afventes. Samlet set forventes indtægterne at være no-
genlunde tilsvarende sidste år, dog er der fortsat usikkerhed knyttet til 
globaliseringsmidlerne. Det samlede KU budgetforslag skal godkendes 
af bestyrelsen den 3. december. Anders Granum Aagaard spurgte om 
det fremtidigt vil være muligt at få en kolonne med tallene fra det forri-
ge år med i budgettet, da et sammenligningsgrundlag kunne være inte-
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ressant. Kim Brinckmann var enig i dette og vil gå videre med forsla-
get. 

 HUM21: Kirsten Refsing orienterede kort om det videre forløb og 
gjorde opmærksom på strategikortseminaret den 3. december for pira-
ter, institut- og centerledere, HUM21 styregruppen, HUM21 arbejds-
gruppen og direktionen. Derudover er der planlagt et afslutningsarran-
gement for alle fakultetets ansatte, som forventes at blive afholdt i uge 
3 2009. 

 Arbejdstidsnormer: Henrik Prebensen orienterede om, at forhandlin-
gerne er ved vejs ende. Aftalen skal drøftes med VIP/TR. Det forven-
tes, at aftalen udsendes 1. februar og træder i kraft 1. juli 2009.  

 It-strategi: Kim Brinckmann omdelte ”Københavns Universitets it-
strategi 2008-2012, version 2.0, 22. oktober 2008 og informerede om, 
at strategien var vedtaget i LT den 29. oktober 2008. Kim Brinckmann 
forklarede kort, at strategien har en lidt strammere styring og et større 
fælleskab på KU, således at der er 2 niveauer (KU og FAK). På fakul-
tetsniveau er der beregnet 19 årsværk til it og samtlige it-medarbejdere 
på fakultetet vil få fagligt tilhørsforhold til it-centret, selvom de fysisk 
kan befinde sig på institutniveau. Den 6. november vil der blive afholdt 
orienteringsmøde med samtlige it-medarbejdere, og den 1. januar 2009 
træder den nye it-strategi i kraft og KIK (Koncern it-koordineringen) 
vil være det koordinerende udvalg i den nye strategi. 

 

Ad 5) Fra B-siden: 

 Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd: Henrik Prebensen oriente-
rede fra disse fora, at Universitetsavisen fortsætter i papirformat. To 
numre af Universitetsavisen vil blive udsendt til privatadresser som tid-
ligere, mens der for de øvrige udsendes en mail, når avisen er tilgænge-
lig. Portobesparelsen skal bl.a. bruges til udvikling af en web-avis på 
både dansk og engelsk. HSU har gjort status for arbejdet med den per-
sonalepolitiske håndbog og drøftet retningslinjer for job på særlige vil-
kår, misligholdelse af ansættelsesforholdet og uansøgt afsked, uddan-
nelse af elever, lærlinge og praktikanter, overvågning af elektronisk 
post og internet samt arbejdsmiljøpolitik. Bestyrelsen har drøftet Mu-
seum Tusculanums Forlag og besluttet, at det kører videre som univer-
sitets forlag, og at man vil arbejde med en bredere publikationsstrategi 
for KU. Bestyrelsen skal drøfte det videre forløb på et seminar i de-
cember måned. 
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Ad 6) Eventuelt: 
     Kirsten Refsing orienterede om de 5 nye FSU-mødedatoer for 

2009: Den 9. januar – 20. februar – 27. marts – (8. maj/St. Bede-
dag) er efterfølgende lavet om til 15. maj og 12. juni. 

 
              FSU afholdt fællesmøde med FAMU fra kl. 10 – 12: Fakultetets FA-

MU repræsentanter: David Bonde Henriksen, Peter Wedel Bay, Stig 
Andersen, Pia Møller og Jens Wichmann deltog. Karsten Fledelius og 
Kim Brinckmann repræsenterede begge udvalg. Derudover deltog Ka-
ren Boesen og Annette Tørning fra HR- og Organisation i Nørregade, 
og de gennemgik APV´ens resultater på fakultetsniveau samt videre 
procedure for arbejdet1 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 12 
/SKI 

                                                 
1 Slides er uploaded i punkt.ku under den 31. oktober – bilag 8 


