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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 (fællesmøde med FAMU)  
Møde afholdt: Fredag, den 11. november 2011 kl. 10 - 12 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 
 

 

Til stede: 
A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), Finn 
Hauberg Mortensen (institutleder, institut for Nordiske Studier og Sprogviden-
skab), Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Kristian Boye Petersen 
(stabschef) 

 

B-siden: 

Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling), Ragnhild F. 
Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Ro-
mansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for En-
gelsk Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næst-
formand for FSU, lektor, Tværkulturelle og Regionale Studier), Søren Fransén 
(fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), Erik Tang (gartner, 
Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Henrik Prebensen (lektor, Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk, fælles-TR suppleant for VIP) og Jørgen 
Staun (lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) 

 

 



Side 2 
 

FAMU: 

Pia Møller (driftscentret, afdelingsleder), Hanne Braae (Institutadministrator, 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), David Bonde Henriksen (TAP, 
Fakultetsservice), Jonas Neivelt (stud. mag., SAXO-instituttet), Stig Andersen 
(driftschef) og Jens Wichmann (afdelingsleder, AV-service) 

Jens Erik Mogensen (formand for FAMU) og Karsten Fledelius (medarbejder-
repræsentant i FAMU)  

 

Gæst: 

Karen Boesen (arbejdsmiljøkonsulent fra AMOS) 

 

Afbud fra:  

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er), Ingolf 
Thuesen (institutleder, institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), An-
ders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP) og 
Steen Linke (medieproducer, IT-MEDIA, suppleant for Anders Granum Aa-
gaard)  

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 
 
Ulf Hedetoft og Jens Erik Mogensen bød Karen Boesen fra AMOS og FAMU 
medlemmerne velkommen til fællesmødet vedr. organiseringen af arbejdsmil-
jøet.  

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 30. september (bilag) 

3. Til drøftelse: 

a. Organisering af arbejdsmiljø – fællesmøde mellem FAMU og FSU. 
Oplæg ved Karen Boesen fra AMOS (5 bilag) 

b. CIP og tillægsaftalen til ansættelseskontrakten (3 bilag) 

4. Til orientering: 

a. Økonomi og budget (bilag) 

5. Meddelelser 

6. Eventuelt  
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 30. september: 
Ad 6) Eventuelt, linje 6. Følgende ukorrekt oplysning blev slettet: ”I forbindel-
se med Syllabus og lokaleadministrationen er Morten Tang Petersen gatekee-
per på udviklingsprocessen”, da Morten Tang Petersen`s opgave er at se på 
integrationen mellem de store systemer/systemlandskabet. Referatet blev her-
efter godkendt. 

 
Ad 3) Til drøftelse: 

a. Organisering af arbejdsmiljø: 
Karen Boesen informerede om den nye arbejdsmiljølov som omhandler orga-
niseringen af arbejdsmiljøet. Loven trådte i kraft den 1. oktober 20101

Formålet med de nye regler er at skabe bedre rammer for det strategiske ar-
bejdsmiljøarbejde i organisationen. Arbejdsmiljø skal derfor drøftes i de fora, 
hvor organisationen i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, 
økonomi mv. Et vigtigt mål med loven er desuden at muliggøre en organise-
ring af arbejdsmiljøarbejdet, som i højere grad er tilpasset den enkelte organi-
sations specifikke behov samt at styrke arbejdsmiljøorganisationens (AMO) 
kompetencer. 

.  

De væsentligste ændringer: 

1. Organisering af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation 

2. Nye aftalemuligheder, hvor virksomheder/organisationer har en fælles 
arbejdsmiljøorganisation 

3. Gennemførelse af årlig arbejdsmiljødrøftelse 

4. Ændring af arbejdsmiljøuddannelsen med indførelse af forkortet grund-
uddannelse og derefter supplerende kurser 

 

                                                 
1 http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder-pg-
pressemeddelel-
ser/nyheder%202010/andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/flere%20nye%20regler.
aspx 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder-pg-pressemeddelelser/nyheder%202010/andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/flere%20nye%20regler.aspx�
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http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder-pg-pressemeddelelser/nyheder%202010/andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/flere%20nye%20regler.aspx�
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder-pg-pressemeddelelser/nyheder%202010/andre%20nyheder%20fra%20forsiden%202010/flere%20nye%20regler.aspx�
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Processen på KU startede i efteråret 2010 med etablering af en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra arbejdsmiljørådet på KU (AMKU) og HSU.  

Arbejdsgruppens forslag er godkendt og kan ses på KUnet2

Karen Boesen skitserede 3 modeller til reorganisation af arbejdsmiljøorganisa-
tionen på fakultetet: 

. 

• Sammenlægning af FSU og FAMU 

• Bevare FAMU og supplere med repræsentanter fra FSU 

• Bevarer den nuværende organisering med strategisk fokus 
FSU og FAMU drøftede de forskellige muligheder og var enige om at bevare 
den nuværende organisering med strategisk fokus, evt. ved etablering af en ad 
hoc arbejdsgruppe, samt styrkelse af koordinationen og kommunikationen mel-
lem institutter og fakultetsservice, med henblik på at fastlægge delmål og ende-
lige mål for det fremtidige samarbejde, herunder tilrettelæggelse af indholdet i 
samarbejdet om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Såfremt FAMU ønskede 
forhold drøftet i FSU, skulle der være mulighed for dette.  

Karen Boesen informerede om planlægning og gennemførelse af APV. Den 
sidste APV på KU blev gennemført i 2008 og 2009. Da APV skal gennemføres 
med 3 års interval, skulle TEO, HUM og Science gennemføre APV igen inden 
udgangen af 2011. Dette har ikke været hensigtsmæssigt pga. implementering 
af ændringerne af AMO og gennemførsel af valg til arbejdsmiljøorganisatio-
nen. Arbejdet med planlægning af APV 2012 blev derfor først sat i gang i ok-
tober 2011 med planlagt gennemførsel i 3. kvartal 2012. 

Hanne Møller orienterede om Arbejdsmiljøtilsynet, som har været på uanmeldt 
besøg i uge 42. De vil komme på besøg igen den 30. november for at mødes 
med ledelsen, repræsentanter fra FSU og FAMU, hvorefter de vil tilkendegive, 
hvorvidt vi overholder vores forpligtelser. Der er udarbejdet en plan for besø-
get og institutlederne er informeret. 

FSU og FAMU drøftede forskellige aktuelle fysiske forhold: Faldproblemer i 
KUA2, som var blevet påtalt de seneste 4 år, rygning indendørs visse steder på 
KUA samt muligheden for at flytte udendørs rygeområder længere væk fra 
dørene samt støjproblemer på Artillerivej pga. motionscentret. 

Jens Erik Mogensen takkede institutterne for deres indrapportering vedr. det 
psykiske- og fysiske arbejdsmiljø, som vil blive taget til efterretning, og Hanne 
Møller supplerede med at pointere, at der er fokus på at forbedre trivslen, og at 
der bliver opsat delmål og mål i den henseende.  

Søren Fransén henvist til ”styr på stress” rapporten, som en arbejdsgruppe un-
der HSU havde udarbejdet.  

                                                 
2 
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeorganisation/nyorgarbej
dsmiljosamarbejdet/Sider/default.aspx 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeorganisation/nyorgarbejdsmiljosamarbejdet/Sider/default.aspx�
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoeorganisation/nyorgarbejdsmiljosamarbejdet/Sider/default.aspx�
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Ulf Hedetoft tilføjede, at rapporten ikke er helt klar endnu, da arbejdsgruppen 
skal operationalisere nogle uigennemskuelige analyser. 

 

b. CIP og tillægsaftalen til ansættelseskontrakten: 
Hanne Møller henviste til drøftelse om CIP og tillægsaftalen til ansættelses-
kontrakten i FSU den 19. august, hvor det blev aftalt, at VIP-repræsentanter 
ville drøfte problemstillingen med ULAB, andre fakulteter og fagforeningen 
og efterfølgende give en tilbagemelding på disse drøftelser til FSU.  

Peter Andersen oplyste, at der var afholdt møder med ULAB og Morten Ro-
senmeier, som havde sagt ok for aftalen, men et enkelt afsnit i ”Aftalen om 
overdragelse af brugsret til visse værker skabt af medarbejdere ansat ved CIP” 
gav stadig anledning til bekymring: Afsnit 1.c – Datamateriale: ”Datamateriale 
(herunder forskningsdata) indsamlet på baggrund af projekter, der er initierede 
af CIP, og hvor der er givet ekstra tid til indsamling og /eller behandling af 
date (f.eks. videooptagelser og andre data fra certificering). Det understreges at 
økonomisk støtte (f.eks. til udskrift af data) til et projekt der ikke er initieret af 
CIP, ikke automatisk medfører en overdragelse af ophavsret til datamaterialet 
til CIP.”   

Ulf Hedetoft anerkendte, at formuleringen kunne have konsekvenser og fore-
slog, at dette blev drøftet på et møde med dekanatet, CIP, TR og Hanne Møl-
ler. 

 

Ad 4) Til drøftelse: 
a. Økonomi og budget: 

Ulf Hedetoft oplyste at beløbene i bilaget ”Opgørelse af forventet bevillinger”, 
danner grundlag for Q3 rapporten. Pt. ser det ud til at TAP omkostningerne er 
ca. 6. mio. kr. for høje og VIP omkostningerne ca. 6 mio. kr. for lave. Dette 
forhold skyldes dels fejlposteringer og flere omkostninger i forbindelse med 
fratrædelsesordninger mm. og vil formentlig ikke have effekt for 2012, men 
det skal undersøges til bunds.  

HUM holder sig pænt indenfor målene. Der er et forventet stort overskud fra 
tomgangsmidlerne på 17,7 mio. kr., som lægges til side. STÅ-produktionen 
2010/11 blev større end prognosticeret. Pt. ligger vi over niveauet fra sidste år 
med 175 STÅ, som er ligeligt fordelt over hele fakultetet. Til gengæld ser det 
dårligere ud mht. færdiggørelsesbonus, som bl.a. skyldes tekniske beregninger 
fra ministeriets side, der i realiteten betyder, at kriteriet for færdiggørelsesbo-
nus er nedsat med 2 måneder for både BA- og KA-studerende, der er indskre-
vet pr. 1. september. Det overvejes derfor at stramme op på specialeafleverin-
gerne. ÅU-indtægterne er gået ned, og vi forventer at miste 1,848 mio. kr. ÅU 
taksameteret reduceres med 20 % fra 2012 – der arbejdes på at finde en løs-
ning, hvor USK bl.a. skal drøfte, hvilke initiativer der skal iværksættes for at 
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fastholde indtægtsniveauet; herunder udbud og efterspørgsel, da vi skal selek-
tere og synliggøre, hvad der giver mening og ikke giver underskud. 

Det reviderede Q3 budget viser et prognosticeret overskud på ca. 21 mio. kr. 
Tomgangsmidlerne på 17,7 mio. kr. er en indtægtstilførelse af et tilgodehaven-
de fra KU fra perioden 2005-07 for drift af fraflyttede arealer, og ca. 3 mio. kr. 
er forbedringer. 

Ulf Hedetoft bemærkede også, at HUM har brugt overraskende lidt på drift på 
grund af tilbageholdenhed. Pt. arbejdes der på budget 2012, som indtil videre 
ser ud til at være i balance. 

FSU drøftede herefter de foreløbige udmeldinger vedr. FL 2012. 

 

 
Ad 5) Meddelelser: 
Ulf Hedetoft oplyste, at Campus drøftelserne vedr. Universitetstorvet er blevet 
meget detaljeret. Der er en god planlægning og et meget flot kompromisudkast 
til torvet.  

Ulf Hedetoft orienterede om, at han pt. har opmærksomheden rette mod at få 
undersøgt konsekvenserne af forskellen mellem huslejen for KUA2 og gammel 
KUA. Som det ser ud nu, bliver der tale om en tredobling af udgiften. Spørgs-
målet er derfor, hvordan denne udgift skal finansieres – om vi selv skal betale 
eller om der vil blive tale om kompensation, der evt. nedtrappes over en år-
række. 
 
Ulf Hedetoft informerede om status for projektet Global Village – planerne om 
at etablere et område med gæsteboliger til internationale ph.d-ere, kollegium 
og daginstitutioner. Den nuværende placering er droppet, fordi KBHs kommu-
nes krav om forholdet mellem p-pladser og bebygget areal ikke kan opfyldes. I 
stedet leder vi efter et nyt egnet område i nærheden, da det er et vigtigt projekt, 
der helst skal kunne gennemføres.  
 

Ad 6) Eventuelt: 
Intet til dette punkt 

Mødet sluttede kl. 11.40 


	Til stede:

