
D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

 

 

 FSU 

  

 

 

 

 

FSU 

DEN 6. FEBRUAR 2013 

NJALSGADE 80 

2300 KØBENHAVN S. 

 

TLF  35 32 88 11 

FAX 35 32 80 52 

 

www.hum.ku.dk 

 

Sag: 016-0002/06-4550 

Bedes oplyst ved henv. 

 

 

  

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 1. februar 2013 kl. 10 - 12 

Sted:           Lokale 23.2.39 

       Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan) og 

Hanne Møller (HR- og Personalechef) 

B-siden: 

Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Ger-

mansk og Romansk, Hans-Cristian Køie Poulsen (Specialkonsulent, Fakul-

tetsservice, Strategienheden, (TR for adm. Ansatte AC´er), Annemarie Jen-

sen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-

mansk), Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), 

Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier), Erik Tang (gartner, Humanioras 

Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Morten Michelsen (VIP, lektor, Institut for 

Kunst og Kulturvidenskab), Caroline Gjellerod (AC-TAP-suppleant, Institut 
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for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Mike Wenøe (karrierevejleder, 

TR for adm. Ansatte AC´er) 

Afbud fra: 

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, In-

stitut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Anders Granum Aagaard 

(projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP) 

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 18. januar (bilag) 

 

3) Orientering fra ledelsen: 

           a. Status for arbejdet med APV 

           b. Nyt om KUA2 

           c. Status vedr. akutjob 

           d.  Regnskab 2012 – kort orientering 

 

4) Eventuelt       

     

 Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 

Punkt 3. d – Regnskab 2012 - kort orientering blev tilføjet dagsordenen 

efter ønske fra Ulf Hedetoft. Dagsordenen blev herefter godkendt 

 

AD 2) Godkendelse af referat fra den 18. januar 

Referatet blev godkendt 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen: 

Status for arbejdet med APV: Jens Erik Mogensen sagde, at besøgsrun-

den til afdelinger/institutter ikke var helt færdig endnu. De lokale SU og 

arbejdsmiljøgrupper får en læsevejledning til at fortolke APV-

resultaterne. De overordnede resultater bruges til sammenligning, og 

LSU´erne og de lokale arbejdsmiljøgrupper drøfter, hvilke punkter der 

er gennemgående samt hvad der er positivt og negativt. Der pågår nogle 
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meget seriøse dialoger med samarbejdsudvalgene, og LSUerne og ar-

bejdsmiljøgrupperne er godt forberedte, inden de får besøg fra fakulte-

tet. Pt. er det kun enkelte steder, der mangler besøg. Når alle institut-

ter/afdelinger har haft besøg og handleplanerne er udarbejdet, kan der 

dannes et overordnet billede til udfærdigelse af strategier på indsatsom-

råderne. Når processen er kommet videre vil FSU og FAMU blive ori-

enteret.  

Hans-Christian Køie Poulsen spurgte, hvor meget TR kan få indblik i 

delrapporterne. 

Peter Andersen bemærkede, at TR kunne henvende sig til Kristian Boye 

Petersen, som evt. kunne åbne op for denne mulighed og sagde samti-

dig, at VIP ikke vil bede om indsigt i andre faggruppers delrapporter. 

Ulf Hedetoft mente, at det generelt kunne være godt med adgangen til 

delrapporterne, men påpegede at der kunne være et problem med de 

kommentarer i friteksten, som er fortrolige oplysninger.  

Mike Wenøe sagde, at TR ikke er repræsenteret i alle LSU, og derfor 

har TR ikke adgang til alle delrapporter. 

Jens Erik Mogensen svarede, at TR også er velkomne til at komme og 

drøfte evt. ting med ham og Peter Wedel Bay. 

Alle handleplaner er færdige ultimo maj 2013. 

 

Nyt om KUA2 

Ulf Hedetoft henviste til seneste udsendte information via HUMnyt den 

31. januar. Resterende fejl og mangler i byggeriet skal udredes i løbet af 

februar måned. Det er ud til at alt forløber efter planen.  

Den 28. januar modtog Bygningsstyrelsen formelt KUA2 fra med hen-

blik på at kunne overdrage den til universitetet d. 28. februar. KUA2 

følger tidsplanen, der gør, at SAXO, MEF og Fakultetetsservice kan 

flytte ind i KUA2 i påsken samt at ToRS og IKK-Musik kan flytte ind i 

juli måned. 

Flytningen i påsken starter sent fredag den 22. marts og skulle være 

færdig tirsdag den 2. april. Der er udarbejdet en nøje plan, som ser rea-

listisk ud. 

Den 15. april starter nedrivningen af KUA. 

Bygningsstyrelsen har taget til efterretning, at ToRS og Musikviden-

skab først flytter til sommer. Lejemålene er forlænget og fakultetet sø-

ger om kompensation for denne merudgift. 

De 6 teknikhuse (taghuse) skal bygges om. De fungerer, men er uhen-

sigtsmæssigt bygget, så man ikke kan komme rundt og arbejde. Det har 

været påtalt for over et år siden, men er ikke taget i betragtning under 

færdiggørelsen. Arbejdet skal udføres, så det ikke generer nogen, hvil-
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ket gør, at taghusene må ombygges i etaper. Meromkostningen er ca. 40 

mio. kr. Der pågår løbende forhandlinger vedrørende økonomien mel-

lem KU og Bygningsstyrelsen. Udfordringen bliver at dokumentere 

produktionstab, så det også senere kan godkendes af Rigsrevisionen. 

Alle afdelinger/institutter skal prøve at sætte beløb på deres dokumente-

rede meromkostninger og tabt arbejdstid. Viljen til at finde en løsning 

er til stede, men vi kan risikere, at sagen skal til voldgift. 

Når vi flytter ind i KUA2, må der ikke være væsentlige mangler, som 

f.eks. manglende linoleum, låse, epoxyarbejde og internet. Maling, li-

ster o.lign. hører ikke under begrebet væsentlige mangler. Efter indflyt-

ning er der 4 uger, hvor ansvaret stadig ligger hos bygherre. 

Peter Andersen bemærkede, at ph.d.-studerende arbejder på en henven-

delse til Universitetet vedr. økonomisk kompensation i form af lønnet 

forlængelse af studietiden. 

FSU ønskede at få en rundvisning i KUA2, som efterfølgende blev 

planlagt til den 25. februar kl. 12 – 13. FAMU deltager i denne rund-

visning. 

Ulf Hedetoft nævnte, at der stadig er en udfordring mht. pladsproble-

mer, og at der i den forbindelse er fundet nye lokaler til Center for 

Tekstilforskning på SAXO, som er flyttet til Amagerfælledvej 56 - 

bygningen bag bygning 25, og vores pavilloner kan også komme på ta-

le, men de skal evt. flyttes fra deres nuværende placering pga. byggeri-

et.  

Mike Wenøe sagde, at hjemmearbejde kunne være en løsning på plads-

problemerne, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at vi skal opbygge en tilste-

deværelseskultur og satse på, at der er lokaler til alle. 

Mike Wenøe spurgte, om der kunne forhandles om et straks tillæg ved 

de kommende lønforhandlinger. 

Ulf Hedetoft svarede, at indmeldinger og forslag fra enheder og institut-

ter skulle udmunde i en opgørelse for kompensation, så tidligst til efter-

året kunne der måske redegøres for, hvor der har været størst belast-

ning. 

Hanne Møller tilføjede, at der skal afstemmes forventninger, således at 

en dags nedpakning f.eks. ikke blev et forhandlingsområde. 

 

Status vedr. akutjob 

Hanne Møller sagde, at der er ansat tre it-supportere, hvoraf den ene har 

en erklæring1 fra en arbejdsløshedskasse, de to andre ansatte er lang-

tidsledige uden erklæring fra arbejdsløshedskassen. 

                                                
1 Erklæringen indikerer at dagpengeretten udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 

1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest ved udgangen af uge 26 i 2013 
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Ledelsessekretariatet har ansat to akutjobber med erklæring. 

ToRS har lukket deres aktujob-opslag pga. de ændrede flytteplaner til 

KUA2 

IKK har ansat en langtidsledig uden erklæring i akutjob.  

Der mangler stadig at blive opslået 3 akutjob, før vi har opfyldt vores 

kvote på 9. Det forventes, at disse skal tilknyttes bygningsdriften. Alle 

akutjob ligger i TAP-kategorien. 

 

 

Regnskab 2012 – kort orientering 

Ulf Hedetoft oplyste, at der vil komme mere udførligt materiale til næ-

ste FSU-møde, som bliver en samlet oversigt over regnskabet for 2012,  

og han tilføjede, at overskuddet på 3 mio. kr. for 2012 primært stammer 

fra bygningsdriften, hvor der var budgetterede et overskud i Q3 på ca. 

24 mio. kr., og det faktiske resultat blev ca. 27 mio. kr. De respektive 

institutter får mulighed for at trække på et evt. overskud, og såfremt de 

har underskud kan dette blive indhentet det følgende år. Der skal udar-

bejdes nogle tekniske regler til denne håndtering. 

 

Mike Wenøe spurgte, om der er nye VIP stillinger i proces, hvortil Ulf 

Hedetoft svarede, at VIP ansættelser løber over hele året. I forbindelse 

med 12-timers kravet følger 35 – 40 nye VIP ansættelser. De fleste in-

stitutter planlægger at få stillingerne besat i år, så 12-timers kravet kan 

blive indfriet til efteråret. Derudover har HUM ca. 60 mio. kr. ekstra fra 

2016 puljen, som også genererer flere ansættelser over de næste 4 år 

samt løbende fondsmidler, som fører til nye stillinger. 

 

Caroline Gjellerod spurgte om TAP ansættelser følger med de nye VIP 

ansættelser. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at der hvor det er nødvendigt følger TAP ansæt-

telser selvfølgelig med VIP ansættelser, men vi skal stadig passe på 

med at udvide administrationen, da vi er underlagt genopretningsplanen 

og først kan tænke på at udvide TAP i 2014, så TAP ansættelser skal 

nøje planlægges i forhold til strategiplanerne. 

 

Annemarie Jensen ville høre, om der er kommet styr på it-problemerne, 

hvortil Ulf Hedetoft svarede, at hans indtryk er, at mange systemer fun-

gerer bedre, og at der stadig er fokus på it-udfordringerne i organisatio-

nen. Såfremt nogen oplever alvorlige problemer, skal de tage kontakt til 

Kristian Boye Petersen. 
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Ad 4) Eventuelt 

Jens Erik Mogensen sagde, at Arbejdstilsynet har varslet uanmeldt til-

synsbesøg på KU. Ved lodtrækning er det blevet Musik (i Klerkegade) 

og indianske sprog og religionsvidenskab (på Artillerivej), der får besøg. 

Fakultetet har skrevet til AT, at det ikke er relevant med tilsynsbesøg pt. 

pga. den kommende flytning. AT har ikke responderet endnu. 

Hanne Møller tilføjede, at AT skal have hjemmel til at aflyse, hvilket de 

måske er ved at undersøge. 

 

Mødet sluttede kl. 11.15 


