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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 3. februar 2012 kl. 10 - 12 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 
 

 

Til stede: 
A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Finn Hauberg Mortensen (institutle-
der, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Hanne Møller (HR- og 
Personalechef) og Kristian Boye Petersen (stabschef) 

 

B-siden: 

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR-suppleant for adm. Ansatte AC´er), 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), 
Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk), Steen Linke (medieproducer, IT-MEDIA, suppleant for Anders 
Granum Aagaard), Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk), Morten Michelsen (suppleant for VIP, lektor, Institut for Kunst og 
Kulturvidenskab) og Mette Christensen (HR- og personaleafdelingen, HK-
suppleant) 
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Gæst: 

Annette Moe (studiechef), Stig Andersen (driftschef), Jan Pedersen (økonomi-
chef) og Peter Wedel Bay (HR- og personaleafdelingen) 

 

Afbud fra:  

Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), 
Jens Erik Mogensen (prodekan), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læ-
ringsenheden, Dansk Metal, TAP), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institut-
sekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (fæl-
les-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier) og Karsten Fledelius (lektor, Institut for Medier, Erkendel-
se og Formidling), 

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 
Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 10. januar 2012 (bilag) 

 
3) Orientering fra ledelsen: 

a.   Nyt orienteringspunkt: KUA3 og fremtidigt samarbejde med IVA: 

b.   Planerne for omorganisering af det studieadministrative område (2 bilag) 

c.   Afrapportering af MUS og kompetenceudviklingsaktiviteter i 2012  

      (2 bilag) 

d.   Kompetenceudvikling af økonomimedarbejderne v/Jan Pedersen (3 bilag) 

e.   KUA2 – videoovervågning v/Stig Andersen (2 bilag) 

f.   KUA2 - byggeriet 

 

4) Til drøftelse: 

a.    Program for FSU-seminar med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen  

       vedr. afskedigelsesrunden / trivsel (bilag) 

b.   Valg af repræsentant til APV-koordinationsudvalget (bilag) 

c.    Økonomi og budget (bilag) 
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5) Meddelelser 

6) Eventuelt     

   

FSU-mødet startede med en markering af, at Henrik Prebensen går på pension 
ultimo februar 2012. Ulf Hedetoft holdt tale og takkede Henrik Prebensen for 
bl.a. den store og markante indsats, han har bidraget med på KU og ikke 
mindst på HUM. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  
Ulf Hedetoft bemærkede, at punktet om KUA2 var udgået af dagsordenen, 
men at han ville orientere kort om KUA2 samt planer for fremtidigt samarbej-
de med IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi). 

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. januar 2012: 
Referatet blev godkendt 

 

Ad 3) Til orientering: 
a.  Nyt orienteringspunkt: KUA3 og fremtidigt samarbejde med IVA: 
Ulf Hedetoft oplyste, at der har pågået drøftelser med IVA - den tidligere 
Danmarks Biblioteksskole - de seneste måneder vedr. fremtidigt samarbejde 
(eventuelt en egentlig fusion) og IVAs fysiske placering. Planerne er, at IVA 
flytter ind på det renoverede vest-areal af gl. KUA, når KUA3 er færdigbygget 
i 2015/16. En eventuel fusion med HUM vil dog ske allerede pr. 2013. 

IVA har ca. 35 TAP-årsværk, ca. 80 VIP-årsværk og 8 – 900 studerende. IVA 
har ph.d.-studerende og retten til at udstede doktorgrader – og er på størrelse 
med et mellemstort institut på HUM. Deres styrke er bl.a. informationstekno-
logi indenfor kulturformidling, og de samarbejder allerede med flere institutter 
på HUM, bl.a. IKK (LARM), CST OG INSS. 

 

b.   Planerne for omorganisering af det studieadministrative område: 
Annette Moe orienterede om tids- og handleplanen for decentralisering af 
STADS-relaterede opgaver samt vejledningsopgaver1

                                                 
1 2 stk. bilag til referatet 

. Udgangspunktet er, at 
de eksisterende opgaver skal beskrives i en værdistrømsanalyse, hvilket er en 
procesbeskrivelse trin for trin fra opgavernes start til slut (LEAN). Når analy-
sen er udarbejdet, bliver den forelagt institutterne, hvorefter institutterne udpe-



Side 4 
 

ger deltagere til netværksgrupper for de enkelte opgaver. Netværkene skal 
drøfte sagsgangen for opgaven for at se, om der er dele af sagsgangen, der helt 
forsvinder ved decentraliseringen, eller om der er særlige punkter, vi skal være 
opmærksomme på i den forbindelse. I denne proces vil der også blive taget 
stilling til, hvornår det bedste tidspunkt for decentraliseringen af den enkelte 
opgave er. 

 

c.   Afrapportering af MUS og kompetenceudviklingsaktiviteter i 2012:  
Ulf Hedetoft oplyste, at alle SU´er har fået HR & Organisations materiale til-
sendt, således at de er informeret om den nye elektroniske afrapportering. 

Hanne Møller supplerede med at sige, at der er 2 spor i afrapporteringen. Antal 
afholdte MUS og MUS-fordeling over kvartaler. Derudover skal SU´erne drøf-
te, hvordan man kan sikre og systematisere kompetenceudvikling, så det har-
moniserer med de strategiske planer og årshjulet - og hun fremhævede eksem-
plet fra økonomiafdelingen og nævnte at dekanatet har fået et oplæg fra HR og 
P. vedr. kadencen for MUS med udgangspunkt i de strategiske planer. 

Søren Fransén bemærkede, at nogle medarbejdere har det problem at de løser 
opgaver for flere ledere, og de får derfor kun belyst en del af arbejdsporteføljen 
i MUS. Endvidere bemærkede ham, at det er vigtigt at iagttage, hvor den en-
kelte medarbejder er på ”vej hen”, således at evt. efteruddannelse er i overens-
stemmelse med strategien. 

Ulf Hedetoft svarede, at hvis det er tilfældet, må der kigges på, om ledelsesop-
bygningen fungerer efter hensigten. 

 

d.   Kompetenceudvikling af økonomimedarbejderne: 
Jan Pedersen sagde, at oplægget om kompetenceafklaring af økonomimedar-
bejderne og succeskriterierne for projektet er en udløber af Rigsrevisionens 
kritik siden 2005. I 2011 søgte KU om økonomiske midler fra SCK (Statens 
Center for Kompetenceudvikling) til et kompetenceafklaringsprojekt. 

Der er 2 elementer i projektet: 1) Præcisering og kortlægning af hvad vi for-
venter en økonomimedarbejder har af kompetencer. 2) Alle økonomimedar-
bejdere skal testes for at finde evt. kompetence-gap.  

Der udarbejdes herefter et såkaldt spind, som er en alment anerkendt metode til 
at identificere evt. gap. Dernæst skal økonomimedarbejderen have en samtale 
med nærmeste leder. Dette kunne være en del af MUS. 

Målet er, at få det bedste ud af de ressourcer vi har og at komme frem til den 
standard, som både vi og Rigsrevisionen forventer. 
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e.   KUA2 – videoovervågning: 
Stig Andersen orienterede om, at der i forbindelse med bygningen af KUA2 vil 
blive installeret 94 overvågningskameraer. I dag har vi i mindre omfang video-
overvågning af gl. KUA. Når der har været indbrud og hærværk, har vi kontak-
tet politiet, der efterfølgende har set optagelser igennem. Det er driftsafdelin-
gens opfattelse, at videoovervågningen har virket præventivt og derved reduce-
ret indbrud. Videooptagelserne på KUA slettes automatisk efter 7 dage. 
 
Stig Andersen præsenterede et regelsæt fra Hvidovre Hospital, som har et til-
svarende system, som det der skal installeres på KUA. Systemet virker meget 
fornuftigt og anvendeligt. Regelsættet kunne også anvendes på KUA. Sagen vil 
formelt blive forelagt FSU på et senere tidspunkt.  
 
 
f.   KUA2 - byggeriet: 
 
Ulf Hedetoft bemærkede, at vi ikke kan regne med at universitetstorvet er fær-
digt, når vi flytter ind i KUA2 i starten af 2013. Årsagen er, at der skal etable-
res sikringsrum under de gamle bygninger, hvilket kommer til at berøre det 
meste af den ene del af torvet og forhindre at konstruktionen af torvet med 
cykelkælder kan færdiggøres. Der vil gå omkring 1½ år fra vores indflytning 
til færdiggørelse af torvet. Denne oplysning har fakultetet først fået forelagt nu. 
Ulf Hedetoft pointerede, at han har insisteret på at medarbejdere ikke skal gå 
hele vejen rundt om Njalsgade for at komme ind i bygningerne, og at der der-
for må etableres en acceptabel indgang tæt på Metrostationen og plads til biler 
og cykler. I uge 7 skal der være møde med bygherren. 
 
 

Ad 4) Til drøftelse 

a.    Program for FSU-seminar med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen  
Hanne Møller orienterede om oplægget fra HR og P. vedrørende det kommen-
de FSU-seminar, som udspringer af drøftelserne fra evalueringsrapporten ved-
rørende afskedigelsesrunden. De væsentligste punkter fra rapporten er medta-
get i oplægget til det kommende FSU-seminar den 20. april: 

• Kommunikation omkring beslutninger og forandringer 

• God ledelsespraksis i forbindelse med forandringer (tydelighed, hand-
lekraft og troværdighed) 

• Samarbejde med og inddragelse af medarbejderne (blive set som en 
ressource) 
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• Betingelserne for god tillid mellem ledelse og medarbejdere i forbin-
delse med forandringer 

• Betingelserne for god trivsel under og efter forandringer  

• Kortlægning / forståelse af fakultetets trivsel og herunder de forskellige 
medarbejderkulturer  

• Nedbryde de forskellige skel mellem dem og os i en stor organisation 

 

Der er forespørgsler i gang mht. følgende oplægsholdere: 

• Oplæg fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) 
vedrørende Social Kapital (Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevner). 
Dette vil være et bud på forbedringer vedrørende tillid og samarbejde 
mellem ledelse og medarbejde. 

• Oplæg fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) vedrørende 
arbejdsglæde og godt samarbejde i forbindelse med forandringer.  

• Oplæg fra KU vedrørende god ledelse i forandringsprocesser.  

• Oplæg omkring samarbejde og forståelse: Få respekt for din modpart 
og dennes synspunkter og udgangspunkt. 

FSU besluttede at invitere 2 repræsentanter fra de lokale SU til seminaret, som 
udgangspunkt formand og næstformand.  

 

b.   Valg af repræsentant til APV-koordinationsudvalget 
I forbindelse med APV i 2012 skal hvert fakultet udpege to repræsentanter til 
APV-koordinationsudvalget blandt medlemmerne i henholdsvis FAMU og 
FSU. FAMU har valgt David Bonde Henriksen og Hanne Braae som supple-
ant. Ulf Hedetoft foreslog Kristian Boye Petersen som FSU-repræsentant, 
hvilket FSU tilsluttede sig. 

 

c.    Økonomi og budget 
Jan Pedersen oplyste, at rapporteringen til overliggende niveau for Q4 2011 er 
en foreløbig version udarbejdet til FSU og AR samt at skabelonen til rapporte-
ringen er fra Nørregade.  

Jan Pedersen bemærkede to hændelser ved Q3: HUM har fået 18 mio. kr. ind 
som negativ driftsomkostning i 2011, da vi har holdt liv i de tomme lokaler 
uden beregning. Derudover havde vi selv genereret 3 mio. kr. som følge af 
reduceret vedligehold og drift. Derved blev det prognosticerede overskud ved 
Q3 21,6 mio. kr.  
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Ved Q4 – det endelige regnskab – har HUM samlet set et overskud på 36 mio. 
kr. da de fleste økonomiske bevægelser har været i fakultetets favør. Det er 
således 15. mio. kr. bedre end forventet i Q3.  Ca. 4 mio. kr. af de 15 mio. kr. 
kommer fra reduktioner i hensættelser til feriepenge. 

En stor del af de resterende besparelser ligger på bygningsområdet – inklusiv 
forberedelse til KUA2. 

Ulf Hedetoft supplerede med at sige, at det er generende, når man rammer ved 
siden af i prognoserne, men at det selvfølgelig er godt, at det er i den rigtige 
retning. Ca. 18. mio. kr. havde vi ingen mulighed for at kunne forudse, da dette 
beløb er refusion fra bygningsdrift af fraflyttede arealer for perioden 2005-
2007, og vi har hele tiden kalkuleret med, at der skal bruges ca. 20 mio. kr. til 
flytningen. 

Jørgen Staun bemærkede, at det måske kan være svært for afskedigede perso-
ner at forstå årsagen til fyringsrunden, når der nu rapporteres om god økonomi, 
og han bad ledelsen om at tænke sig om en ekstra gang, såfremt afskedigelser 
igen kom på tale. 

Ulf Hedetoft svarede, at det er unikke hændelser, som ikke kunne forudses, der 
genererer overskud, men hændelser der er til at forklare. 

Jan Pedersen forklarede, at afskedigelsesrunden var nødvendig for at udvise 
rettidig omhu i den daværende økonomiske situation, og næste gang vi er i 
modvind, kan vi ikke regne med, at det alligevel viser sig, at vi har god øko-
nomi. Der var et krav om at reducere administrationen i forbindelse med gen-
oprettelsespakken og dette krav levede vi op til hvilket senere er kommet os til 
gode. 

Vedr. overskud/opsparing samt egenkapitalen oplyste Ulf Hedetoft, at vi i in-
deværende år kan bruge egenkapitalen til flytning. Efter flytningen i januar 
2013 kan der komme en ny metode til at udregne egenkapitalen. Vi har ca. 60 
mio. kr. i egenkapital, hvoraf 25 mio. kr. er bundet centralt på KU. 

 
Ad 5) Meddelelser: 
Ulf Hedetoft meddelte, at der er godt gang i strategiprocessen både overordnet 
og tværgående. Der skal bl.a. satses på at styrke det interne samarbejde, en 
fælles identitet, trivsel og samarbejde og effektiv administration. Der kommer 
en diskussion til opfølgning, hvor en strukturproces skal være med til at kvali-
ficere og uddybe strategiprocessen. 

 

Ad 6) Eventuelt: 
Intet til dette punkt                                                           

                                                                                           Mødet sluttede kl. 12 


	Til stede:

