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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 30. november 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: 

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), 
René Rasmussen (Lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, 
VIP-suppleant) og Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for 
FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), 
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Afbud fra:  

Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Morten Mi-
chelsen (VIP, lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Caroline Gjel-
lerod (AC-TAP-suppleant, Institut 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) 

Gæster: Jan Pedersen (Økonomichef) 

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden  
 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2012 (bilag) 
 

3) Orientering fra ledelsen: 
           a. Økonomi og budget v/Jan Pedersen (bilag) 

           b. Status på stillingsopslag  
           c. Status på APV – FAMU deltager ved dette punkt (2 bilag) 

           d. Ændring af aftale om psykologisk bistand og akut krisehjælp  
                (bilag) 

4) Til drøftelse: 
a.   Orientering om folketingets akutjob-pakke og konsekvenser 

     for KU (2 bilag) 
5) Meddelelser 

a.   KUA2 
6) Eventuelt       
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     Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 
Dagsordenen blev godkendt 
 

Ad 2) Godkendelse af referat fra den 5. oktober 2012 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad 3) Orientering fra ledelsen: 

a.   Økonomi og budget   

Ulf Hedetoft påpegede enkelte punkter i det udsendte bilag ”budgetrap-
port pr. VT” og henledte bl.a. opmærksomheden på total indtægter under 
VT10, hvor budgetprognosen ligger på omkring 567 mio. kr., hvilket er 
en stigning. 
 
Løn for TAP-AS-gruppen (fastløn) er i fokus, da denne er steget med ca. 
4 mio. kr. i faste priser, efter fradrag for løbende pris- og lønreguleringer, 
og vi er pålagt ikke at øge udgifterne yderligere på denne post. Forvent-
ningen til forbrug af rejser og repræsentation er nedjusteret. 
 
Jan Pedersen forklarede, at IVA ikke figurerer i budgetrapporten, og op-
lyste at IVA vil bidrage med en omsætning på 90 mio. kr. Årsagen til at 
de ikke er med i budgetrapporten er, at det er nemmere at sammenligne 
og styre budgettet i forhold til tidligere år. Men de er selvfølgelig med i 
den samlede budgetindmelding for 2013. Universitetsdirektør Jørgen 
Honoré har godkendt budgettet, som skal viderebehandles i bestyrelsen. 
Der påregnes et underskud på 35 mio. kr., der skyldes udgifter til indflyt-
ningen i KUA2, og anskaffelse af ca. 90 stk. nye multifunktionsprintere 
til 3 mio. kr.  

 
Ulf Hedetoft bemærkede, at der ikke er nogen faresignaler i budgettet, og 
at HUM har en fri egenkapital på 60 mio. kr. i 2013, og den bundne 
egenkapital er på ca. 25 mio. kr. 

 
Pt. holder HUM lidt igen med VIP-ansættelserne for 2013, da 2016-
puljen også fører til flere ansættelser. VIP-ansættelser skal også under-
støttes administrativt, og vi må ikke udvide administrationen. 

 
 

 
 

 



Side 4 
 

b.   Status på stillingsopslag  
Ulf Hedetoft oplyste, at Birgitte Madelung er ansat som leder i Center for 
universitetspædagogik og –didaktik, og Laura Louise Sarauw er ansat 
som kursusleder i centret. 
Stillingsopslaget til 4 områdeledere til Uddannelse og Studerende havde 
ansøgningsfrist den 25. november, og der afholdes ansættelsessamtaler 
pt. 

Der er løbende en lang række stillinger i proces og Hanne Møller sagde, 
at der er kommet 638 ansøgninger til De Frie Stipendier. 

Ulf Hedetoft oplyste, at der er et udvalg i Nørregade, som arbejder på at 
forenkle VIP-ansættelsesprocessen og nævnte, at det f.eks. tager ca. 1 år 
at besætte et professorat. Udvalget arbejder på at identificere, hvordan 
VIP-ansættelsesproceduren kan gøres kortere, uden at der gives køb på 
kvaliteten, da det er vigtigt at få ansat de rigtige personer.   

 

c.  Status på APV 
Ulf Hedetoft bød medlemmerne fra FAMU velkommen til FSU-mødet og 
sagde, at han havde læst APV-rapporten, og at der er mange positive ting 
i denne. Der er også negative punkter, som kræver opmærksomhed og 
drøftelser om, hvad vi skal satse på at gøre bedre i fremtiden. Han nævn-
te, at følgende 6 punkter kunne være omdrejningspunkt for drøftelserne: 

1. Ubalance i forholdet mellem arbejde og privatliv 
2. Arbejdsbelastning – dette er ude af proportioner både for VIP og TAP 

3. Manglende anerkendelse – værdien af ens arbejde bliver forbigået 
4. Ikke nok inddragelse i beslutninger og manglende overblik over, hvor 

beslutninger bliver taget 
5. Mobning og chikane. Derudover trusler om vold (det er ikke et mas-

sivt problem, men det forekommer). 
6. Ledelses- og kommandoveje – vigtige relationer og kommunikation 

 
Jens Erik Mogensen gjorde status for APV-processen og sagde, at rap-
porterne for både den psykiske og den fysiske del er udsendt til alle. Den 
fysiske rapport er primært forankret i arbejdsmiljøstrengen (AMOS). 
FAMU og FSU skal forholde sig til og kommentere det psykiske ar-
bejdsmiljø. Jens Erik Mogensen konkluderede, at der generelt er stor til-
fredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 49 % af de adspurgte har dog sva-
ret, at de ikke ved, hvem deres arbejdsmiljørepræsentant er, og der er ge-
nerelt en oplevelse af for megen støj. 
Svarprocenten for det psykiske arbejdsmiljø er 60 %, ekskl. eksterne lek-
torer, hvilket må siges at være repræsentativt.  Chikanefelterne kræver 
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hurtig handling, og HUM har en nul-tolerance politik på dette område, 
hvilket blev besluttet efter APV´en i 20081 - ”Fakultetet praktiserer nul-
tolerance over for enhver form for krænkende adfærd såsom sexchikane, 
mobning, trusler om vold samt vold. I tilfælde af at en ansat oplever 
krænkende adfærd, opfordrer vi til, at vedkommende henvender sig til 
enten sin tillidsmand, sin leder, Fakultetets personalechef Hanne Møller 
hmo@hum.ku.dk eller tlf. 353-29259) eller en medarbejder i Arbejdsmil-
jø & Samarbejde, der er den centrale arbejdsmiljøorganisation for KU 
(tlf. 353-22802).” Ulf sagde, at mobning fra en leder er bekymrende, og 
at der kun kan gøres noget ved det, såfremt forholdet bliver identificeret. 
Hanne Møller tilføjede, at erfaringerne fra APV 2008 viste, at det er 
svært at få nogen til at stå frem, og derfor kan TR være medarbejdernes 
katalysator, hvortil Hans-Christian Køie Poulsen understregede, at både 
TR og HR har tavshedspligt.  
 

Jens Erik Mogensen oplyste også, at det ikke er muligt at se hvilken afde-
ling eller hvilke personer, det drejer sig om i APV´en pga. anonymitetet. 

FSU drøftede rollefordelingen i det videre arbejde med APV-processen, 
og Jens Erik Mogensen sammenfattede efterfølgende de fælles beslutnin-
ger i en mail, som blev udsendt til FAMU, FSU, de lokale SU og ar-
bejdsmiljøgrupper. Beslutningerne kan læses nedenfor: 

 

Vigtige informationer om den kommende APV-proces:  

 
Indledende gennemgang af APV-resultaterne: 

FAMU og FSU har den 30. november besluttet, at samtlige institutter 
samt fakultetsservice skal invitere prodekan Jens Erik Mogensen (for-
mand for FAMU) og Peter Wedel Bay (APV-koordinator på HUM) til en 
gennemgang af de lokale APV-resultater for såvel det psykiske som det 
fysiske arbejdsmiljø samt en dialog om det videre APV-forløb. 
Det er de lokale samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøgrupper, der inviterer, 
og de beslutter forud for mødet, om det kun er medlemmerne af samar-
bejdsudvalgene og arbejdsmiljøgrupperne, der deltager, eller om alle an-
satte på det pågældende sted inviteres. Jens Erik Mogensen og Peter We-
del Bay bedes inviteret en gang i løbet af december 2012 eller i løbet af 
januar 2013.  
 

 

                                                
1 Se KUnet: 
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/trivsel/mobningsvaerktoejskasse/reglerpaahum/S
ider/default.aspx 
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Vedrørende det videre forløb: 

De lokale arbejdsmiljøgrupper skal i samarbejde med de lokale samar-
bejdsudvalg sikre og koordinere den videre APV-proces, nu hvor kort-
lægningens resultater foreligger.  
På lignende vis skal FAMU i samarbejde med FSU sikre, at der arbejdes 
videre med APV-resultaterne på fakultetsniveau – herunder overveje om 
der er arbejdsmiljøfremmende indsatser og initiativer, der skal igangsæt-
tes på fakultetsniveau, samt sikre at alle de lokale handleplaner bliver 
samlet og videreformidlet til KU.  

Link til en oversigt over det videre APV-forløb samt en række APV-
vejledninger, som APV-koordinationsgruppen på KU har udarbejdet2. 

Kort fortalt skal arbejdsmiljøgrupperne og SUerne fortolke APV-
resultaterne; de skal beskrive problemernes art, alvor og omfang. Derpå 
prioriterer nødvendige indsatser og udarbejde handlingsplaner, der be-
skriver indsatsernes forløb og indhold. Disse Handlingsplanerne noteres 
og ajourføres i et netbaseret handleplansystem, og handleplanerne syn-
liggøres herigennem for alle ansatte under de relevante enheder.  

I dette arbejde skal arbejdsmiljøgrupperne og SU inddrage de øvrige an-
satte – for eksempel i forbindelse med dialogmøder.  

 

APV-vejledningerne 
I APV-vejledningerne findes bl.a.:  
Et opslagsværk om hvordan kan man gribe APV-resultater an og kommer 
godt i gang med den videre proces. Vejledningen omhandler både det fy-
siske og psykiske arbejdsmiljø. Målgruppen er institutledere, sekti-
ons/afdelingsledere samt medlemmer af lokale samarbejdsudvalg og ar-
bejdsmiljøgrupper.  

Der er ligeledes en guide til opsamling på APV-spørgsmål om ledelse, 
som beskriver, hvordan institutledelsen / enhedsledelsen kan anvende 
APV-spørgsmålene om ledelse til ledelsesgruppens generelle udvikling 
samt anvisning på, hvordan ledere kan forberede sig på at modtage svar 
på spørgsmål om nærmeste ledelse og gå i dialog med medarbejderne 
herom. 

Vejledningen giver desuden en nøjere beskrivelse af opgave- og ansvars-
fordeling mellem arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen i forbindel-
se med opfølgning på APV. 

                                                
2 
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/apvpaaku/opfolgningsvaerktojer_
APV/Sider/default.aspx 
 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/apvpaaku/opfolgningsvaerktojer_APV/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/arbejdsmiljoe/apvpaaku/opfolgningsvaerktojer_APV/Sider/default.aspx
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Der vil blive oprettet en side på KUnet, hvor al information om APV-
2012 vil være tilgængelig.  
 

Hjælp til APV-forløbet 
Alle er meget velkomne til at henvende sig til Peter Wedel Bay, hvis der 
er spørgsmål til vejledningerne eller APV-processen generelt.   
Anders Granum Aagaard spurgte, om der skulle udarbejdes anbefalinger 
til, hvad målsætningen og målniveauet skal være for det videre arbejde, 
således at det blev klargjort, hvad der er et tilfredsstillende resultat.  

Peter Andersen svarede, at et målniveau ikke løser de lokale specifikke 
problemer og Ulf Hedetoft tilføjede, at det materiale FSU havde fået var 
uden respondenternes kommentarer. I det videre arbejde vil kommenta-
rerne blive tilgængelige. 

René Rasmussen bemærkede, at IT-problemerne ikke var inddraget i den 
fysiske rapport og Hanne Møller svarede, at der er mange kommentarer i 
den underliggende rapport omkring dette. Ulf Hedetoft tilføjede, at der 
hele tiden er fokus på IT-problemerne på alle KUs niveauer. 

David Bonde Henriksen ønskede at høre dekanatets og institutledernes 
vurdering af APV-rapporten. 

Ulf Hedetoft svarede, at han havde bemærket at tilliden til dekanatet går i 
den rigtige retning og samtidig tyder det på, at der skal arbejdes for, at 
tilliden til de beslutninger der tages bliver bedre. 
Anders Granum Aagaard henviste til punkt 42 på side 30 i rapporten og 
påpegede, at det både gælder medarbejdere og leder af medarbejdere, der 
er uenig eller i tvivl, når de skal svare på spørgsmålet: ”Når der træffes 
beslutninger, som har betydning for mit arbejde, er det tydeligt, hvor be-
slutningerne er truffet”. 

Ulf Hedetoft svarede, at dette forhold skal analyseres i forbindelse med 
kommunikationsprocesser og inddragelse i de beslutninger, hvor ledere 
og medarbejdere kan debattere og have indflydelse. Han tilføjede, at det 
kan skabe uklarhed i pragmatiske processer, så det ikke sikres, at alle er 
blevet inddraget.  
Ulf Hedetoft tilføjede, at det bekymrede ham at der er mangel på aner-
kendelse af medarbejderne og at vi også skal tænke på, hvor mange per-
soner, der ligger bag resultaterne i de kritiske felter og forholde os til 
proportionerne. 
Peter Andersen påpegede at støjproblemer i storrumskontorer fordrer, at 
der tænkes på indretningen af kontorerne. 
Ulf Hedetoft svarede, at støjproblemer går igen i den fysiske APV, og at 
der er fokus på det, men at det først kan afklares og evt. udbedres, når vi 
er flyttet ind i KUA2. 
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d.  Ændring af aftale om psykologisk bistand og akut krisehjælp 
Ulf Hedetoft orienterede om at ændret skatteregler medfører, at KU har 
ændret aftalen om psykologisk bistand. Ansatte har stadig gratis adgang 
til Prescribas rådgivning samt dets netværk af psykologer, misbrugskon-
sulenter mv., men fremover skal man betale skat, når det drejer sig om 
privatlivet. 

Ændringen drejer sig udelukkende om henvendelser vedrørende medar-
bejderes private problemstillinger. En ændring i Ligningsloven betyder, 
at medarbejderes henvendelser omkring forhold, der har privat karakter 
er skattepligtig for medarbejderen. Alle medarbejdere har uændret gratis 
og skattefri adgang til psykologisk rådgivning vedrørende arbejdsrelate-
rede problemstillinger. 

René Rasmussen spurgte, hvem der vurderer om rådgivningen er af pri-
vat eller arbejdsrelateret karakter, hvortil Jens Erik Mogensen svarede, at 
det er psykologen hos Prescriba, der vurderer dette. 
Prescriba laver en årlig opgørelse til Københavns Universitet, der deref-
ter sørger for, at de enkelte medarbejdere betaler skat. Medarbejderne 
bliver orienteret om det, når de henvender sig til Prescriba. Listen over 
medarbejdere, der skal beskattes vil ikke indeholde informationer om 
indholdet af rådgivningen.  

Anders Granum Aagaard spurgte om aftalen med Prescriba skal genfor-
handles og i givet fald ville det måske være en overvejelse værd, at tilkø-
be mulighed for at få tilbagemeldinger om hvilke generelle arbejdsrelate-
rede problemer, der søges bistand til. Ulf Hedetoft svarede, at det var en 
god pointe, som burde overvejes. 
 

Ad 4) Til drøftelse 
 

a.  Orientering om folketingets akutjob-pakke og konsekvenser for KU  
Ulf Hedetoft orienterede om situationen for KU og HUM i forbindelse 
med aktujob-pakken. KU skal ansætte 67 medarbejdere (68 med IVA) i 
perioden 1. januar 2013 – 1. juli 2013. HUM skal oprette 8 stillinger (9 
med IVA), og reglerne siger, at de nye medarbejdere skal ansættes i en 
periode på minimum 13 uger, men KU har besluttet, at denne mini-
mumsperiode bliver udvidet til 26 uger, såfremt dette er muligt. Det skal 
fremgå af stillingsopslagene, at det drejer sig om AKUT-job, og at de op-
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slåede job henvender sig til ledige, der er omfattet af ordningen jf. For-
slag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere3. 
Ulf Hedetoft bad om gode idéer til hvilke områder, der kan have gavn af 
et AKUT-job og tilføjede, at der ikke følger penge med ordningen, så til-
taget bliver en ekstra omkostning for HUM. 

Der kom flere gode forslag fra FSU: Serviceopgaver i forbindelse med 
flytningen, flytteopfølgning, web-opdateringer, oversættelsesopgaver, 
styrke it-helpdesk og praktiske ting generelt. Alle blev opfordret til at 
sende gode forslag til Kristian Boye Petersen eller Hanne Møller. 

 
 

Ad 5) Meddelelser 
a. KUA2 
Kristian Boye Petersen meddelte, at overtagelsesdatoen af KUA2 er den 
28. december. Alle større tekniske anlæg skal være afprøvet, men alle 
testfaser mm. er ikke færdiggjort, så der må forventes en vis fejlmargen i 
starten. Flytteudbuddet er færdigt og kontrakter indgives i uge 49. Der er 
lavet aftaler for studerende omkring biblioteksadgange og videnscentret 
bliver indfaset over foråret med kuber, stole og borde. IKKs lokaler vil 
ikke være helt færdiggjort ved indflytningen, da deres gulvbelægning er i 
restordre, og der vil være en del detaljer, der skal færdiggøres, når vi er 
flyttet ind. Hans-Christian Køie Poulsen spurgte, om der er afsat et lokale 
til TR, hvilket Kristian Boye Petersen sagde, at der ikke var. Dette indgik 
som et punkt på lokale-ønskelisten. 
 

b. Ulf Hedetoft sagde, at FSU skulle overveje IVA repræsentation i FSU 
 

c. Der er indgået høringssvar til institutionsakkreditering 
 

Ad 6) Eventuelt 
Jørgen Staun bemærkede, at der er en udfordring mht. sprog på de insti-
tutter, som har mange udenlandske medarbejdere. Da administrations-
sproget er dansk vil de dansktalende ansatte få en forholdsmæssig større 
andel af disse arbejdsopgaver pålagt. Ulf Hedetoft svarede, at der er afsat 
penge til at flere af de dansksprogede materialer bliver oversat til en-
gelsk, således at også bekendtgørelser, regler og vejledninger mm. vil 
blive oversat.   

                                                
3 
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Lovforslag/Lovforslag%20i%20Folketinget/Vedtag
et%20lovforslag%202012%202013.aspx 
 

http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Lovforslag/Lovforslag%20i%20Folketinget/Vedtaget%20lovforslag%202012%202013.aspx
http://bm.dk/da/Love%20og%20Regler/Lovforslag/Lovforslag%20i%20Folketinget/Vedtaget%20lovforslag%202012%202013.aspx
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Udviklingen med flere internationale ansættelser gør også, at vi generelt 
skal bruge engelsk mere og indstille os på dette. 
Jens Erik Mogensen tilføjede, at idealet er at vi bruger både dansk og en-
gelsk og at CIP er i gang med at styrke denne udvikling. 

      

 
Mødet sluttede kl. 12 


	Til stede:

