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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. juni 2012 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), 
Hanne Møller (HR- og Personalechef) og Kristian Boye Petersen (fakultets-
direktør) 

 

B-siden: 

Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Erik Tang 
(gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Ragnhild F. Wangen 
(TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk, An-
ders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), Annemarie 
Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og 
Romansk), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, 
lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Rasmus Kjær (AC-
TAP-suppleant, Uddannelse og Studerende), Caroline Gjellerod (AC-TAP-
suppleant, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)   
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Afbud fra:  

Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studi-
er), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. Ansatte AC´er), Karsten 
Fledelius (Lektor, Institut for Medier , Erkendelse og Formidling, FAMU-
repræsentant) og Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk) 

Gæster: Jan Pedersen (Økonomichef), Søren Höffner (Projektchef) 

 

Deltagere fra FAMU: 

Jens Wichmann (afdelingschef), Stig Andersen (Driftschef), Hanne Braae 
(Institutadministrator, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) Jonas 
Neivelt (stud.mag, SAXO), Peter Wedel Bay (TAP, HR og personaleafde-
lingen) og David Bonde Henriksen (TAP, U&S) 

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

 
2) Orientering fra ledelsen: 

a. KUA2 ved Søren Höffner 

b. Nyt om arbejdsmiljø – FAMU deltager (3 bilag) 
c. Opfølgning på seminar om Social Kapital til orientering og drøftelse 

mellem FSU og FAMU (bilag) 
d. 3 stillingsopslag: Prodekan for uddannelse, prodekan for omverdens-

relationer og fakultetsdirektør (3 bilag) 

 

3) Til drøftelse: 
a. Økonomi og budget (bilag) 

b. Økonomicentret – status på samarbejde og trivsel i forbindelse cen-
traliseringen (bilag) 

c. Institutbibliotekerne – opdatering  

 

4) Meddelelser 
5) Eventuelt       
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Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 
Efter bekræftelse på, at punkt 3. d også er til drøftelse og at oriente-
ringspunktet 3.a også er en orientering blev dagsordenen godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

a.  KUA2 ved Søren Höffner 
Søren Höffner meddelte, at tidsplanen for byggeriet er stram, men 
det forventes, at den overholdes. Pt. arbejdes der bl.a. på at identifi-
cere og afdække specialområder og særlige forhold i de enkelte afde-
linger.  
Alle overgår til mobiltelefoni eller softphone (KU-mail er en forud-
sætning for softphone), når vi flytter. Økonomi og driftsmæssige 
konsekvenser er ved at blive afdækket. Vedr. mobiltelefoner og be-
skatning se HR og Organisations vejledninger1. Der lægges op til at 
alle overgår til mobiltelefoner, som også fås som bordtelefon. 

Der søges fondsmidler til nyt inventar i videncentret og de studeren-
des arbejdsmiljø. Der bliver udarbejdet et oplæg til drøftelse med de 
studerende.  
Pt. arbejdes der med en grovplacering mht., hvor medarbejderne skal 
have kontor og med hvem, men dette vil overordnet set tidligst være 
på plads til efteråret 2012. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at det er planen at vi alle flytter effektivt 
over en weekend og tilføjede, at aktstykket for KUA3 er vedtaget, 
således at der er kvadratmeter nok til IVA, TEO og JUR og yderlige-
re et restareal, som vi kan disponere over.   

 

     b.   Nyt om arbejdsmiljø 
Jens Erik Mogensen orienterede om, at det ikke havde været muligt 
at indgå en samlet virksomhedsaftale på KU-niveau og henviste til 
beslutningen på fællesmødet den 15. maj 2012 om at FAMU og FSU 
ikke sammenlægges, hvilket betyder, at forhold vedr. det psykiske 
arbejdsmiljø lægges tilbage til FAMU og de lokale arbejdsmiljø-
grupper. Da Samarbejdsaftalen 2011 §5, stk. 6 og 7 har fastlagt, at 
systematisk opfølgning på APV og det psykiske arbejdsmiljø, herun-

                                                
1 
http://hr.ku.dk/vejledninger/personalesektionens_vejledninger_og_vaerktoejer/multimedies
kat/ 
 

http://hr.ku.dk/vejledninger/personalesektionens_vejledninger_og_vaerktoejer/multimedieskat/
http://hr.ku.dk/vejledninger/personalesektionens_vejledninger_og_vaerktoejer/multimedieskat/
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der arbejdsrelateret stress, skal behandles i samarbejdsudvalgene vil 
FSU og FAMU afholdes fællesmøder, når disser emner skal drøftes. 
Den 4. juni er der udskrevet valg til de lokale arbejdsmiljøgrupper. 
Når valget er afsluttet den 22. juni kan FAMU konstitueres. Den 29. 
juni udpeger FAMU repræsentanter. 

FSU og FAMU drøftede muligheden for at vælge suppleanter til 
FAMU og Ulf Hedetoft sagde, at såfremt det ikke kan iværksættes 
formelt, er der intet til hinder for, at gøre det uformelt så længe vi 
forpligter os til at overholde retningslinjerne. 

Anders Granum Aagaard bemærkede, at arbejdsmiljørepræsentanten 
i Fakultetsservice repræsenterer langt flere medarbejdere end fakul-
tetets andre udvalg og foreslog, at fakultetsservice evt. blev opdelt, 
hvortil Hanne Møller svarede, at det måske var bedre at vente med 
den drøftelse til vi var flyttet ind i KUA2. 
 

      c.   Opfølgning på seminar om Social Kapital til orientering og  

            drøftelse mellem FSU og FAMU 
Hanne Møller sagde, at det er vigtigt at vi får samling på FSUs se-
minar om Social Kapital, som blev afholdt den 20. april 2012 og til-
føjede, at det er oplagt at få udbyttet præsenteret for FAMU, da em-
net er væsentligt til fællesmøder. Notatet om Social Kapital af 8. juni 
2012 fra HR og personaleafdelingen skal betragtes som et bud på, 
hvordan vi kunne arbejde videre med de input, der kom fra de tre 
workshops ved seminaret, og udfordringen ligger i at få materialet 
ud at arbejde på institutterne og i de lokale enheder. Hanne Braae 
oplyste, at LSU på ENGEROM havde brugt seminarets input i stra-
tegidrøftelserne. 

Ulf Hedetoft bemærkede forslaget: ”Holde flere men kortere møder i 
SU (både lokalt og på fakultetsniveau)”, og sagde, at dette ville in-
debære, at vi skulle omtænke vores mødekoncept.  
Peter B. Andersen mente, at FSUs mødeaktivitet var passende, og at 
det ikke ville være en god idé med flere, kortere møder, hvilke An-
ders Granum Aagaard var enig i og tilføjede, at FSU har mulighed 
for at indkalde til flere møder, såfremt der var behov for dette. 
David Bonde Henriksen sagde, at møder også kan have utraditionel 
karakter via uformelle og formelle netværk og at hans erfaring er, at 
mange kollegaer er utrygge ved at ytre sig ved større formelle mø-
der, og at der kan være en gevinst ved små uformelle møder, hvor 
mængden af gode input fra kollegaer evt. ville forøges. 

Ulf Hedetoft syntes, at idéen om at supplere de formelle møder med 
mindre uformelle møder var en drøftelse værd i FLT, men bemærke-
de samtidig at vi skal være bevidste om den status drøftelserne har i 
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uformelle netværksmøder, f.eks. vil der ikke nødvendigvis være én 
med beslutningskompetence til stede.  
Rasmus Kjær henviste til forslaget om at udarbejde en ’kontrakt’ 
omkring deltagelse i / indflydelse på beslutningsprocesser i forbin-
delse med MUS. 

Hanne Møller svarede, at dette punkt kunne ses i sammenhæng med 
forslaget ’Workshops om beslutningsprocesser: skabe mere transpa-
rens omkring beslutningsprocesser’, så medarbejderne kunne ind-
drages omkring rammer og køreplaner, såsom hvad gør vi, hvorfor 
hvornår og hun foreslog, at FSU og FAMU kunne arbejde videre 
med denne køreplan og inddrage brugen af konstruktiv kritik og den 
anerkendende tilgang. 
Kristian Boye Petersen mente også, at det var bedre at udarbejde en 
køreplan end en ’kontrakt’. 
Ulf Hedetoft bemærkede, at ordet ’beslutningsprocesser’ var lidt 
uklart og foreslog at formulere nogle meningsfulde principielle 
grundprincipper i stedet for, f.eks. hvordan kan processerne pågå og 
hvad skal der være konsensus om. 
Jens Erik Mogensen forslog et lille katalog med erfaringsopsamling 
omkring den gode beslutningsproces på fakultetet. 
 

FAMU deltog ikke i det videre mødeforløb. 
 

d. 3 stillingsopslag: Prodekan for uddannelse, prodekan for om-
verdensrelationer og fakultetsdirektør 
Ulf Hedetoft sagde, at udvalget dels skal drøfte teksterne i stillings-
opslagene og processerne samt sammensætningen af indstillingsud-
valgene. 
Opslagene har været forelagt direktionen, som har godkendt dem. 
Det forventes, at de bliver opslået ultimo juni med en ansøgningsfrist 
på 5 – 6 uger frem til midt i august, hvorefter ansættelsesprocessen 
starter. 
Ansættelsesudvalget til fakultetsdirektørstillingen skal repræsenteres 
af to medarbejdere fra FSU. Prodekanstillingerne skal have en VIP 
repræsentant i ansættelsesudvalget, som skal udpeges i samarbejde 
med AR, en TAP- og en studenterrepræsentant.  
Den nuværende struktur for fakultetsdirektørstillingen beholdes. 
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Det blev besluttet, at Hanne Møller sørger for at linket til KUs prin-
cipper for god ledelse anføres i alle tre opslag.2  
Ulf Hedetoft opfordrede FSU til at drøfte, hvem der skal i ansættel-
sesudvalget og vende tilbage med navne til ham eller Hanne Møller. 

Ulf Hedetoft bad Peter B. Andersen om at tage kontakt til Akade-
misk Råds valgte repræsentanter med henblik på udpegelsen af en 
VIP til hvert af ansættelsesudvalgene til prodekanstillingerne. 

 
Peter B. Andersen bemærkede, at han håbede at dekanatet engang i 
fremtiden ville søge at udvide ansættelsesudvalgene for dekaner og 
prodekaner, således at der var to VIP repræsentanter i hvert udvalg. 
Dette ville give mulighed for dækning af både de samarbejdsmæssi-
ge og TR dækkende forhold via en udpegning af FSU og de generelt 
akademiske forhold ved en udpegning gennem Akademisk Råd. Han 
understregede, at det ikke var noget, der var oppe i forbindelse med 
de nærværende opslag, og at han ville tage kontakt til medlemmerne 
af Akademisk Råd, således at man i fællesskab kunne indstille en 
kandidat til ansættelsesudvalgene. 
 

Ad 3) Til drøftelse 
 

a.  Økonomi og budget 
Jan Pedersen beklagede, at udvalget kun have modtaget den første 
side af bilaget: ”Månedsopfølgning ultimo maj 2012” og oplyste, at 
de resterende sider ville blive eftersendt. Han bemærkede, at der in-
tet problematisk er i at drøfte økonomi og budget pba. første side, og 
at forbruget ser fornuftig ud i forhold til seneste kvartalsprognose 
(Q1).  
 
Han henledte opmærksomheden på kolonnen med driftsomkostnin-
ger, hvor der under ”diverse” er brugt 87,9 % af afsætningen, hvilket 
altovervejende skyldes tekniske forhold, der vil blive rettet – senest 
ved årets udgang.  
  
I forbindelse med økonomi i 2013 sagde Ulf Hedetoft, at de politiske 
signaler er beroligende og at den kommende FL vil vise, om vi kan 
bibeholde takstforhøjelserne, men at den opsparede egenkapital skul-
le være en sikring, så vi kan imødegå evt. nedskæringer. 

           

                                                
2 
http://hr.ku.dk/strategi_og_projekter/ledelsesudvikling_ku/final2_ku_ledelse_folder_2sidet
_low.pdf/ 
 

http://hr.ku.dk/strategi_og_projekter/ledelsesudvikling_ku/final2_ku_ledelse_folder_2sidet_low.pdf/
http://hr.ku.dk/strategi_og_projekter/ledelsesudvikling_ku/final2_ku_ledelse_folder_2sidet_low.pdf/
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     b. Økonomicentret – status på samarbejde og trivsel i forbindelse 

         centraliseringen 
FSU besluttede på mødet den 19. august 2011, at HR- og personaleaf-
delingen v/Peter Wedel Bay skulle undersøge forholdene på institutter-
ne via interviews med både ledere og medarbejdere og derved indkred-
ser, hvor vi skal være opmærksomme i forhold til det miljømæssige, 
herunder samarbejde og trivsel, således at centraliseringen kunne blive 
en god proces. Aftalen var, at der skulle etableres en følgegruppe bestå-
ende af Ragnhild F. Wangen og Peter B. Andersen, som skulle udarbej-
de spørgsmålene i samarbejde med Peter Wedel Bay og Jan Pedersen 
Hanne Møller meddelte, at de gennemførte fokusgruppeinterview af 
medarbejderne og ledelsen efter etableringen af fakultetets centrale 
økonomicenter var pågået. Hovedbudskabet i de afholdte interviews 
har været, at økonomicentret er kommet godt i gang og meningen er, 
at HR og personaleafdelingen løbende følger op og samler erfaringer 
fra processen.  

Jan Pedersen tilføjede, at det nu er 7 måneder siden økonomicentret 
blev etableret, hvilket ikke er lang tid til at integrere og udvikle en 
enhed. De 13 medarbejderne, der kom fra institutterne, er stadig fuldt 
optaget med de arbejdsopgaver, de havde med fra institutterne, hvil-
ket kan give frustration over, at der ikke sker mere. Der har derfor 
været bred enighed om, at noget skulle iværksættes, således at der 
etableres en ny arbejdsdeling og nye arbejdsformer. Pt. arbejder om-
rådet for ekstern virksomhed med idéer til dette, da det er en udfor-
dring at udvikle mangfoldighed og standardisering i arbejdsproces-
serne på samme tid.  

Rapporten fra HR og personaleafdelingen kan bruges som et værktøj 
til at skabe forandring. 

Ragnhild F. Wangen og Peter B. Andersen skal inddrages som føl-
gegruppe i forbindelse med det videre arbejde. 

 

     c. Institutbibliotekerne 

Peter B. Andersen ønskede at vide, hvad der sker med medarbejder-
ne (TAP) fra institutbibliotekerne, da de oplever utryghed i forbin-
delse med kommende ændringer i forbindelse med en evt. virksom-
hedsoverdragelsen til KB, og hvad sker der, hvis de siger nej. 
Jens Erik Mogensen svarede, at medarbejderne fra de enkelte biblio-
teker har fulgt debatten ved møder og Thorkil Damsgaard Olsen har 
fremført alle modellerne for de strukturer, der kunne komme på tale. 
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Ulf Hedetoft bemærkede, at der ikke kommer nogen ordninger med 
tunge rokeringer af medarbejderne, og at evt. rokeringer kun vil ske 
på frivillig basis.  

 
 

Ad 4) Meddelelser 
Ulf Hedetoft meddelte, at status på IVA er således, at KUs bestyrelse 
og IVAs skoleråd har positiv kontakt med ministeriet og at Kristian 
Boye Petersen arbejder med at få det lovgivningsmæssige på plads, 
så en fusionering med IVA kan ske den 1. januar 2013. Der vil være 
en økonomisk og budgetmæssig overgangsperiode og en fysisk af-
stand indtil de kan flytte ind i KUA3. IVA har ca. 100 medarbejdere 
og en rektor. 

 

Ad 5) Eventuelt 
Annemarie Jensen spurgte, hvem der skulle være repræsenteret i 
FSU i stedet for de manglende institutledere. Ulf Hedetoft svarede, 
at han er i gang med at finde en afløser. Derudover kunne han oply-
se, at ansættelsessamtalerne er i gang og at der vil være ansat insti-
tutledere på INSS og SAXO pr. 1. august og senest pr. 1. september. 
 

Mødet sluttede kl. 12 


	Til stede:

