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

 

B-siden: 

Morten Michelsen (VIP, lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Erik 
Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Ragnhild F. Wan-
gen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk, 
Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), Peter B. 
Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier), Caroline Gjellerod (AC-TAP-
suppleant, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Mike Wenøe 
(karrierevejleder, TR for adm. Ansatte AC´er), Hans-Kristian Køie Poulsen 
(Forskningskonsulent, Fakultetsservice, økonomiafdelingen,TR for adm. 
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Ansatte AC´er) og Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk) 

 

Afbud fra:  

Karsten Fledelius (Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 
FAMU-repræsentant) og Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk) 

 

Deltagere fra FAMU: 

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

Gæster: Jan Pedersen (Økonomichef) 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 15. juni 2012 (bilag) 

 

3) Orientering fra ledelsen: 

a. Orientering om APV-2012 ved Peter Wedel Bay (2 bilag) 

    FAMU deltager ved dette punkt 

b. Stillingsopslag – kursusleder til universitetspædagogikum (bilag) 

 

4) Til drøftelse: 

a. Økonomi og budget (bilag) 

b. Høring over udkast til standardforretningsorden for institutråd (4 bilag) 

5) Meddelelser 

6) Eventuelt       
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Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 
Dagsordenen blev godkendt 
 

Ad 2) Godkendelse af referat fra den 15. juni 2012 
Under henvisning til punkt 2. d – 3 stillingsopslag: Prodekan for uddan-
nelse, prodekan for omverdensrelationer og fakultetsdirektør bemærkede 
Mike Wenøe og Anders Granum Aagaard, at b-siden havde haft den op-
fattelse at ledelsen havde godkendt at indstillingsudvalgene for prode-
kanstillingerne var repræsenteret med 2 TAP, således at både AC og HK 
kunne deltage, da de mente at det er rimeligt, at de blev repræsenteret li-
geligt. Efterfølgende blev b-siden alligevel anmodet om, at TAP kun var 
repræsenteret med én kandidat til hver af stillingerne. Hanne Møller 
sagde, at indstillingsudvalgene for prodekanstillingerne følger systema-
tikken som ved institutlederstillinger, hvor der også kun er én TAP med 
i indstillingsudvalgene.  

Mike Wenøe bad ledelsen om at tage disse forvirrende udmeldin-
ger/opfattelser ad notum. 

Referatet blev herefter godkendt. 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen: 
a.   Orientering om APV-2012 ved Peter Wedel Bay  

Peter Wedel Bay uddelte bilag ”APV-2012 på KU – STATUS” og sagde, 
at APV-koordinationsudvalgets deltagere fra HUM er David Bonde Hen-
riksen (FAMU), Kristian Boye Petersen (FSU), Hanne Møller og Peter 
Wedel Bay (HR- og personaleafdelingen, projektledere for APV-
forløbet) og Hanne Braae er suppleant for David Bonde Henriksen. 
Peter Wedel Bay henviste til de problemer, der havde været med APV 
spørgeskemaet i 2009 vedrørende det psykiske arbejdsmiljø og hvilken 
ledelse, der blev henvist til i spørgsmålene. Der er stadig lignende uklar-
heder i det nye spørgeskema, som skal finjusteres. 
FAMU har bedt Pia Møller kortlægge det fysiske arbejdsmiljø i de for-
skellige afdelinger i Campusservice, hvilket hun også gjorde i 2009.  
I forbindelse med den snarlige flytning er det mest hensigtsmæssigt også 
at foretage en fysisk ibrugtagnings APV1. KU skriver, at dette kan gøres 
efter 6 – 9 måneder, men vi kan selv beslutte at gøre dette efter f.eks. 3 
måneder. 
Datoen for udsending af spørgeskema vedr. det psykiske arbejdsmiljø på 
HUM er den 1. oktober og den 8. oktober for det fysiske arbejdsmiljø. 

                                                
1 Info: http://arbejdsmiljo.ku.dk/byggesager/ibrugtagnings-apv/ 
 

http://arbejdsmiljo.ku.dk/byggesager/ibrugtagnings-apv/
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Rambøll udarbejder rapporter, således at vi har vores APV rapport den 
21. november for det psykiske arbejdsmiljø og senest den 15. december 
for det fysiske arbejdsmiljø. Den samlede rapport for hele KU skulle ger-
ne forelægges omkring jul 2012. 
I uge 36 får vi tilsendt respondentlister på de personer/afdelinger, der er 
omfattet af APV´en. Ifølge Arbejdsmiljøloven er D-VIP og studenter-
medhjælpere ikke omfattet af APV. 

Rektoratet har særlig fokus på arbejdsmiljøet på KU – både det fysiske 
og det psykiske – ifm med flere tilfælde, hvor Arbejdstilsynet har udtalt 
kritik eller givet påbud, og vi skal derfor sikre os, at vi gør noget ved evt. 
problemer, som APV 2012 kunne vise. 

Peter Wedel Bay oplyste, at han vil tage rundt på institutterne og infor-
mere om den kommende APV, hvilket andre fakulteter har gjort med et 
godt resultat. Når APV´ens resultater foreligger skal SU-strengen og ar-
bejdsmiljøorganisationerne forholde sig til resultaterne og udarbejde 
handlingsplaner, som skal indskrives i et web-baseret system. Alle med-
arbejdere skal have information om dette system, så de kan følge proces-
sen. FL og FAMU skal sikre sig, at der er penge til at foretage eventuelle 
arbejdsmiljøforbedringer.  

Ulf Hedetoft bemærkede, at fakultetet er indstillet på at rette op på særlig 
kritiske områder og han syntes, at det er en god idé med en informativ 
rundtur på institutterne. 
Jens Erik Mogensen foreslog, at Peter Wedel Bay udarbejder en tidsplan 
for alle aktørerne og Caroline Gjellerod anbefalede, at rundturen til insti-
tutterne med information om APV burde pågå ugen før udsending af 
spørgeskemaet. 
FAMU forlod mødet kl. 10.30 

   

b.   Stillingsopslag – kursusleder til universitetspædagogikum  

Ulf Hedetoft sagde, at udviklingen af et universitetspædagogisk center er 
en indsats som har der har været talt om i brede termer tidligere, og at der 
nu er to stillingsopslag på vej til fastansættelse af hhv. en centerleder og 
en kursusleder. Stillingsopslaget vedr. kursusleder til universitetspæda-
gogikum er til høring i FSU.  
FSU drøftede opslaget og blev enige om, at opremsningen af opgaverne i 
opslaget burde fremgå i en prioriteret rækkefølge og bemærkede i øvrigt, 
at kernen i karakterstikken af centeret er faglig diversitet, under profilen 
kunne der stå gerne fra det humanistiske område – pædagogisk-didaktisk 
forskning og af hensyn til udenlandske adjunkter og studerende bør en-
gelsk nævnes som parallelt sprog. 
Ulf Hedetoft takkede for bemærkningerne, som han ville gå videre med. 
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Ad 4) Til drøftelse 

 

a.  Økonomi og budget 

Jan Pedersen sagde, at fakultetets bidrag til Q2 prognosen viste en svag 
forbedring fra Q1 på 2 mio. kr. Men på Q-mødet med universitetsdirektør 
Jørgen Honoré blev fakultetet bedt om at nedjustere udgiftsforventnin-
gerne med yderligere ca. 7 mio. kr. fordelt på TAP, rejser og repræsenta-
tion samt materialer og tjenester. Q3 kommer i oktober måned.  
 
Overskuddet fra sidste år på ca. 37 mio. kr. indgår i egenkapitalen og 
henstår til at dække flytteudgifter mv. i forbindelse med KUA2. 

 
Jan Pedersen svarede efterfølgende på spørgsmål vedr. enkelte arter og 
virksomhedstyper. Bl.a. prognosen for tilskudsfinansieret forskningsvirk-
somhed (IFV), som kan vise sig at give en noget større indtjening end 
prognosen viser, da der er flere midler at søge. Der blev også spurgt til 
indtægterne i fakultetsservice, hvortil Jan Pedersen svarede, at institutter-
ne er resultatstyret via deres indtægter, men fakultetsservice er omkost-
ningsstyret, hvilket betyder, at man ikke skal fokusere på indtægtsdelen. 
Pt. mangler vi ca. 240 STÅ, men vi forventer at lande tæt på prognosen 
som er 6000 STÅ. 

       
 
     b. Høring over udkast til standardforretningsorden for institutråd          

Ulf Hedetoft henviste til de fremsendte dokumenter, som bl.a. er udkast 
til standardforretningsorden for institutråd. Den brede høring over udka-
stet til forretningsordenen foregår også på institutterne. Her skal vi være 
opmærksomme på, at der er forskelligartede interesser og størrelser, hvil-
ket gør at en standard matrix ikke giver mening. FSU kan komme med 
input til forretningsordenen, men drøftelserne på institutterne er vigtige. 
Ordet var derefter frit. 
FSU påpegede, at der er nogle overlap, bl.a. mht. økonomi og specifikt i 
opgavesnittet i §1, stk. 2: Efter drøftelse i institutrådet fastsætter institut-
lederen institutrådets opgaver. Institutlederen påser, at institutrådet i sin 
virksomhed ikke varetager opgaver, der rettelig henhører under akade-
misk råd, studienævnet, ph.d.-udvalget og det lokale samarbejdsudvalg.  

Peter Andersen bemærkede, at DM havde arbejdet for institutråd eller 
lignende demokratiske organer under revisionen af Universitetsloven, og 
at en positivliste af områder for institutrådets arbejde vil være at fore-
trække frem for den nuværende negativliste. 
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Her påpegede FSU et potentielt problem i forbindelse med snitflader til 
de andre kollegiale organer. Denne paragraf fremstår, som om man vil 
opbygge noget stort og komplekst uden at nævne formålet. I stedet er op-
gaven formuleret negativt ved at nævne, hvad institutrådet ikke skal fore-
tage sig, og det vil være bedre at formulere en positiv paragraf, hvor det 
fremgår, hvad institutrådet skal arbejde med. Derfor er det også vigtigt, at 
konkretisere hvad institutrådet bør/skal beskæftige sig med. 

Ingolf Thuesen bemærkede, at et af formålene bl.a. er at sikre de stude-
rendes og medarbejdernes inddragelse og medbestemmelse.  

FSUs anbefaling er, at budgetlægning, bemanding, strategi, eksterne rela-
tioner/internationaliseringsstrategier, høringer mm. bør nævnes som ar-
bejdsområder for institutråd i §1 stk. 2. 
Snitfladerne i §1 stk. 3 skal afklares og der skal lægges op til at begge råd 
kan behandle evt. områder: 
§1 stk. 3: Dekanen godkender institutrådets størrelse og sammensætning 
efter indstilling fra institutlederen, jf. §§2 og 3. Sammensætningen skal 
sikre repræsentation af det videnskabelige personale, herunder ansatte 
ph.d.-studerende, det teknisk administrative personale og de studerende. 
FSU drøftede institutrådets konstellation og nævnte, at der ikke burde 
stilles krav om sammensætningen, men at det var ønskeligt med en re-
præsentation på forskellige niveauer, og at det ikke anbefales, at institut-
rådet kan gå udenom linjeledelsen. FSUs forslag til formulering af dette 
er: Institutrådet bør så vidt det er muligt afspejle medarbejderstaben og 
fagligheden på instituttet. 

 

Ad 5) Meddelelser 
Ulf Hedetoft henviste til FSUs seminar den 20. april om Social Kapital, 
herunder tillid, retfærdighed og samarbejd og meddelte, at KU har mod-
taget økonomiske midler fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvik-
ling) til at iværksætte et projekt om Social Kapital, som er en del af en 
større indsats for bedre trivsel på KU. Projektet gennemføres i samarbej-
de med DTU. IKK, MEF og SAXO deltager i projektet, som igangsættes 
om et par måneder.  

Ulf Hedetoft meddelte, at reorganiseringen af U&S er i en fase, hvor der 
foreligger konkrete forslag på baggrund af de tilbagemeldinger, der er 
indkommet fra medarbejderne. Ledelsen i U&S, Annette Moe og Merete 
Reuss, arbejder med et udkast til reorganiseringen, som vil komme i hø-
ring i FSU, såfremt der er radikale ændringer. 
Kristian Boye Petersen meddelte, at drøftelser og undersøgelser vedr. den 
fremtidige kantinedrift pågår. 
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Ad 6) Eventuelt 
Ulf Hedetoft oplyste, at ansættelserne for de to prodekanstillinger og fa-
kultetsdirektørstillingen vil blive udmeldt enten ved udgangen af august 
måned eller i starten af september. Det forventes, at stillingerne tiltrædes 
senest den 1. oktober 2012. 

 
Mødet sluttede kl. 12.10 


	Til stede:

