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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 18. januar 2013 kl. 10 - 11 

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), Kristian Boye Petersen (fakultetsdi-
rektør) og Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regi-
onale Studier)  

 

B-siden: 

Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk 
Metal, TAP), Hans-Cristian Køie Poulsen (Specialkonsulent, Fakultetsser-
vice, Strategienheden, (TR for adm. Ansatte AC´er), Annemarie Jensen 
(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) 

 

Deltagere fra FAMU: 

Jens Wichmann (afdelingschef), Stig Andersen (Driftschef), Hanne Braae 
(Institutadministrator, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Pia 
Møller (afdelingsleder), Karsten Fledelius (lektor MEF), Peter Wedel Bay 
(TAP, HR og personaleafdelingen) og David Bonde Henriksen (TAP, U&S) 

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 
 

Dagsorden  
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Orientering fra ledelsen: 
            Flytning til KUA2 

3) Eventuelt   
     

 Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 
Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 
Flytning til KUA2: Ulf Hedetoft henviste til den seneste redegørelse   
vedr. KUA2, som var udsendt via HUMnyt den 17. januar, og han ridse-
de det tidligere flytteforløb op og nævnte, at der allerede i efterårsseme-
steret var en anelse om, at byggeriet ikke kunne afleveres den 28. decem-
ber 2012. KU og Campusservice har holdt ugentlige møder med projekt-
ledelsen og entreprenøren for at være sikker på, at ibrugtagning kunne 
ske til tiden. De tilbagemeldinger der kom, var ledelsen nødt til at stole 
på, selvom ledelsen var usikre på om planen holdt. Desværre viste det 
sig, at usikkerheden var berettiget. Ledelsen bad derfor om en inspektion 
med Bygningsstyrelsen den 18. december. Bygningsstyrelsen havde for-
ladt sig på projektledelsens udmeldinger, men efter rundgangen på byg-
geriet, fik vi medhold i, at det ikke var forsvarligt at flytte ind som plan-
lagt. 
Der er registreret 8 – 11.000 små og større mangler. Ca. 10.600 af disse 
mangler er f.eks. malerklatter og lignende. De såkaldte taghuse er et stør-
re problem. Det er området, hvor de elektroniske installationer og udsug-
ning bl.a. styres fra. Taghusene er bygget uhensigtsmæssigt/forkert, da 
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det er umuligt at komme rundt og arbejde. Denne ombygning kommer til 
at tage tid og beløber sig til ca. 40 mio. kr. ekstra, hvilket ikke kommer til 
at belaste HUM økonomisk. 

Det videre forløb bliver, at vi ikke flytter det hele på én gang. SAXO, 
MEF og Fakultetsservice flytter i påsken, mens IKK-Musik og ToRS 
flytter i juli. I løbet af marts måned bliver forskellige funktioner og akti-
viteter, som ikke påvirker den almindelige drift, flyttet, f.eks. ITMEDIA, 
bøger i depot og kælderarealer. 
Planen er, at Bygningsstyrelsen modtager KUA2 fra entreprenøren den 
28. januar, hvorefter de overdrager bygningen til KU den 28. februar. 
Vi er selvfølgelig spændte på, om flytningen kan lade sig gøre efter de 
nye planer, således at bygningerne er indflytningsparate uden væsentlige 
mangler. Det anbefales derfor, at vi først genoptager nedpakningen efter 
den 28. februar. 
Ulf Hedetoft oplyste, at Bygningsstyrelsen kompenserer for dokumenter-
bare merudgifter, såsom ekstra lejeudgifter pga. dobbelt husleje, forlæn-
gelse af eksterne lejemål og ekstra flytteudgifter. Vedr. produktionstab 
(spildt arbejdstid) i forbindelse med nedpakning og udpakning kan det 
være svært at dokumentere, men der skal forhandles om vores kompensa-
tion.  
Morten Michelsen foreslog, at man indhenter et overslag over, hvad det 
koster en flyttemand at nedpakke et kontor, hvilket kunne gøre det nem-
mere at beregne medarbejdernes kompensation, og han ville høre om 
denne kompensation bliver kanaliseret ud til institutterne. Ulf Hedetoft 
svarede, at der vil blive lavet en fordelingsnøgle, således at den kom-
mende kompensation kommer ud til de enheder, den vedrører. 
Mike Wenøe spurgte om de medarbejdere, der havde været stressede pga. 
nedpakningen evt. kunne være berettigede til et straks-tillæg. Ulf Hede-
toft sagde, at han selvfølgelig var åben overfor evt. indstillinger fra le-
derne, såfremt der var områder/medarbejdere, der havde været hårdt ramt 
af den manglende flytning, og hvis det evt. havde betydet overarbejde 
kunne der evt. forhandles om fridage.  
Ingolf Thuesen tilføjede, at ToRS har en mail, hvor alle medarbejdere 
kan indberette, hvad de har ”tabt” pga. flytteændringerne. 
Ulf Hedetoft pointerede, at den 28. februar var skæringsdatoen, hvor vi 
alle skulle vide besked, om de udmeldte flytteplaner kunne overholdes. 
Karsten Fledelius sagde, at det er vigtigt at have fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø og at han mener, at HUM befinder sig i en tillidskrise i for-
hold til bygherren. Han var bekymret for driften og sagde, at vi skal være 
opmærksomme på, at medarbejderne ikke bliver kørt ned af stress pga. 
lappeløsninger. 

Ulf Hedetoft svarede, at der er løbende og tætte forhandlinger med Byg-
ningsstyrelsen, og at der løbende bliver vurderet, om vi er enige i frem-



Side 4 
 

driften af byggeriet og planerne. Vi er underlagt et hierarki af, hvem der 
bygger, ejer og lejer KUA2 og må derfor forhandle i dette regi. 
Morten Michelsen nævnte, at der er store problemer i Klerkegade, da bib-
lioteket er flyttet og computere og printere ikke fungerer optimalt, hvilket 
Kristian Boye Petersen lovede at undersøge nærmere. 

David Bonde Henriksen spurgte, om FAMU kunne få en liste over de 8 – 
11.000 mangler, der var listet op og efterlyste en definition på, hvad der 
var store og små mangler. Han sagde, at han var skuffet over at have fået 
udmeldinger i oktober om, at der ikke var problemer og tilføjede, at det 
kunne være beroligende at få en garanti om, at lovgivningen blev over-
holdt, herunder støj og installationerne i taghusene. Han nævnte også de 
to APV-resultater og henviste til stress og tillid til ledelsens udmeldinger, 
og sagde, at han håbede, at evt. efterreparationer i KUA2 ikke ville gå ud 
over eksamen. 
Ulf Hedetoft svarede, at regelgrundlaget og kontrakten bliver nøje over-
holdt, og at vi ikke er forpligtet til at overtage et hus med væsentlige 
mangler. Rambøll er tredje uvildige instans som også vurderer fremskrid-
tet. Ledelsen har ikke holdt noget skjult, men samtidig har det heller ikke 
været muligt at melde noget ud, som måske ikke blev aktuelt. 

Kristian Boye Petersen tilføjede, at der bliver lavet en top 10 liste over 
væsentlige mangler og sagde, at de tekniske problemer primært berører 
dem, der skal betjene det tekniske anlæg, og det vil således ikke påvirke 
brugerne direkte. Vedr. taghusene skal det undersøges, om der bliver tale 
om en nedrivning eller en ombygning. Han sagde også, at det ikke havde 
været mulig for ledelsen at give udtryk for skepsis overfor udmeldinger-
ne fra Bygningsstyrelsen, ift. medarbejderne, midt i forhandlingerne med 
styrelsen. 

Anders Granum Aagaard ville vide, om medarbejderne bliver sendt på 
tvungen ferie i påsken, såfremt flytteplanerne holder og hvad de medar-
bejdere, der ikke har mere ferie, skal gøre. 
Ulf Hedetoft svarede, at der måske kunne blive behov for at en enkelt 
medarbejder var til stede, og såfremt dette ikke var tilfældet, ville han 
være indstillet på at berørte medarbejdere, der ikke har ferie til gode, evt. 
kan holde fri uden beregning – alternativt at de kan arbejde hjemme, så 
flyttemændene kan arbejde frit. 

Der vil pågå løbende kommunikation om processen ca. 1 gang pr. uge via 
HUMnyt. 

Ad 3) Eventuelt 
Intet til dette punkt.                                                 Mødet sluttede kl. 11 


	Til stede:

