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31. OKTOBER 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 5. september 2008 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirek-
tør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Mette Thunø (prodekan for forsk-
ning) og Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne). 

 

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), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar , SAXO, 
suppleant for TAP-repræsentant Annemarie Jensen, Mette Christensen (HR- 
og personaelmedarbejder, Administratonscentret, suppleant for TR HK-TAP 
Merete Lynnerup) 

Fra FSU’s sekretariat: 

Susanne Kirst (referent) 
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Afbud fra: 

B-siden: Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse og Formidling, TR 
HK TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), An-
nemarie Jensen (institutsekretær, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 
HK TAP)  

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 15. august 2008 (bilag) 

3) Godkendelse af forretningsorden for FSU (bilag) 

4) Til drøftelse: 

a. De personalepolitiske grundprincipper 

5)  Orientering fra ledelsen: 

      a. Retningslinjerne fra rektor vedr. dækning af administrations- og  

          bygningsomkostninger ifm. ansøgninger til private fonde (3 bilag) 

      b. Indre marked 

      c. Q2-2008  (2 bilag) 

      d.  Rektoratets fakultetsrunde 2008 (bilag) 

      Til drøftelse 

       b.  Udkast til fælles ph.d.-regler (2 bilag) 

6)  Fra B-siden: 

      a.  Orientering om FFL 2009 og budget 

      b.  Campus, herunder ”Perspektiv- og Investeringsplan for  

           bygningsområdet på KU”  

      c.  Orientering om dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. september 

        

7)  Eventuelt:       



 

SIDE 3 AF 5

31. OKTOBER 2008

 
 
Referat: 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat af møde den 15. august 2008: 
 
Søren Fransén bad om rettelse af teksten på side 5 vedr. orientering om Cam- 
pus til følgende: ”Søren Fransén udtrykte ønske om, at man i KUA2 ville prø-
ve at tilstræbe en arkitektonisk afspejling af alt det spændende, der foregår på 
stedet og derved skabe en stærkere Humaniora identitet samt medvirke til at 
profilere Humaniora som en moderne og spændende institution”. 
Herefter blev referatet godkendt. 
 
 
Ad 3) Godkendelse af forretningsorden for FSU: 

Forretningsorden for FSU af 5. september 2008 blev godkendt og underskrevet 
af formand og næstformand. 

 
Ad 4) Til drøftelse: 

  De personalepolitiske grundprincipper: Punktet blev rykket til drøftelse 
i forbindelse med FSU-arrangementet. 

  Udkast til fælles ph.d.-regler: Mette Thunø var indkald til dette punkt. 
Hun gav en kort orientering om udkastet og forklarede, at første del 
handler om indskrivning, og at punkt 1 – 9 omhandler den faglige del. 
Mette Thunø bad FSU om at forholde sig til punkt 10 - ansættelsesfor-
hold som ph.d.-stipendiat samt at komme med et udspil vedr. håndterin-
gen af klager i forbindelse med ansættelsesforhold. Henrik Prebensen 
fremhævede, at det ville være nyttigt at informere de ph.d.-studerende 
om muligheden for at have en tillidsmand med som bisidder ved sager, 
der måtte opstå i forhold til den ph.d.-studerendes ansættelsesforhold. 
Mette Thunø lovede at indføje dette i ph.d.-regelhåndbogens afsnit 10. 

 
 
Ad 5) Orientering fra ledelsen: 

  Retningslinjerne fra rektor vedr. dækning af administrations- og byg-
ningsomkostninger ifm. ansøgninger til private fonde: Kim Brinckmann 
orienterede om de udmeldte retningslinjer, som p.t. er trukket tilbage fra 
rektoratet, da der skal udarbejdes fælles retningslinjer til håndteringen af 
de nye vilkår. 
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  Indre marked: Hanne Løngreen gav en orientering om det indre marked 
og forklarede de overordnede principper om fri bevægelighed på uddan-
nelserne via tværfaktuelle og faglige aktiviteter. Dette fordrer samkørsel 
af semester- og blokstruktur samt årsstrukturen, så der er samme start-
tidspunkt på semestre, ferier m.v.. Denne samkørsel giver store logisti-
ske og administrative udfordringer på Humaniora. Èn af udfordringerne 
bliver bl.a. at få vores ca. 20.000 eksamener tilpasset den nye struktur 
med samkørsel af både blok - og semesterstruktur. Derfor skal det over-
vejes, hvilken betydning det giver i vores hverdag. Vi skal f.eks. overve-
je, om der er nogle fag, der egner sig bedre til indre marked end andre 
fag, og hvilke eksamensformer og antal vi skal have.    

  Q2-2008: Kim Brinckmann gennemgik den finansielle månedsrapport 
(Q2) og rapporteringen til overliggende niveau. Bl.a. blev det nævnt, at 
der, som led i KUs administrative effektiviseringsprojekt, skal ske en 
omfordeling fra TAP/drift til VIP så de 54,2% der er afsat til VIP for 
2008 stiger til 56,7% i 2009 og 57,8% i 2010. Der forventes en øget ind-
tægt på fakultetet, men ikke nok til at undgå besparelser. Besparelserne 
skal findes via effektiviseringsprojekter på de administrative områder, 
herunder rengørings- og indkøbsområdet.  

  Rektoratets fakultetsrunde 2008: Kirsten Refsing oplyste, at der er dead-
line den 12. september, hvis man vil bidrage med forslag til emner, som 
kunne blive debatteret ved mødet. Samtidig bad Kirsten Refsing FSU-
medlemmerne om at opfordre deres kollegaer til at møde op til dette be-
søg. Det blev besluttet, at der skal etableres et spørgepanel, som kommer 
til at bestå af 1 TAP, 1 VIP, 1 Ph.d. og 1 studerende. Susanne Kirst etab-
lerer dette spørgepanel. 

 

Ad 6) Fra B-siden: 

  Orientering om FFL 2009 og budget: Kirsten Refsing forklarede, at der 
er et fald i bevillingerne i den foreløbige Finanslov. Faldet er på 46 
mill. for hele KU. Tallet er usikkert p.t., men der vil komme en løbende 
orientering i FSU. 

  Campus, herunder ”Perspektiv- og Investeringsplan for bygningsom-
rådet på KU”: Henrik Prebensen orienterede om planerne, der drejer 
sig om at skaffe midler til få moderniseret KU`s forældede laboratorier 
på NAT og SUND. Planen kan konsulteres på bestyrelsens hjemmeside 
http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/f563aae9/Pkt08_Bilag3.pdf og 
http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/f563aae9/Pkt08_bilag3a.pdf  

 
  Orientering om dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. september: Hen-

rik Prebensen orienterede om, at Q2 rapporten skal fremlægges for be-
styrelsen samt halvårs afrapportering på Udviklingskontrakt 2008-
2010. Denne viser, at der i den følgende tid skal udvises særlig op-

http://cms.ku.dk/upload/application/pdf/f563aae9/Pkt08_Bilag3.pdf
http://cms.ku.dk/upload/application/pdf/f563aae9/Pkt08_bilag3a.pdf
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mærksomhed mod rekruttering af bl.a. internationale forskere og optag. 
Vedr. VIP-ansættelser er kun 8% fra udlandet. Derfor skal der gøres en 
ekstra indsats for at tiltrække VIP. Mht. de eksterne ikke statslige mid-
ler forventes en omsætning, der ligger over målet for 2008. Bestyrelsen 
skal behandle Videnskabsministeriets tilsyn med universiteterne samt 
KU´s bemærkninger til tilsynsrapporten. Link til tilsynsrapporten: 
http://bestyrelse.ku.dk/moeder/34/  - punkt 9, bilag 2.1. 

 
 
 Ad 7) Eventuelt: 
  Karl Christian Lammers meddelte, at han træder ud af FSU pga. orlov. 
  Kirsten Refsing foreslog, at FSU afholder et 3 timers eftermiddagsse-

minar med frokost inden jul. Dette arrangement skal foregå eksternt. 
 

 
Mødet sluttede kl. 15.10 
/SKI 


