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M Ø D E R E F E R A T  14. OKTOBER 2013 

Forum FSU (punkt 3b fællesmøde FSU og FAMU)  

Møde afholdt: Fredag den 11. oktober 2013  

Sted: 15-B-007  

Referent: Peter Wedel Bay  
 

Til stede: 

A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan, 
formand for FAMU), Per Hasle (institutleder, IVA), Kristian Boye Petersen 
(fakultetsdirektør) og Hanne Møller (HR- og personalechef).  

B-siden:  

Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, 
institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun 
(Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrie-
revejleder, TR for adm. ansatte AC), Anders Granum Aagaard (projektleder, 
U&S, Dansk Metal, TAP) og Kristine Louise Meesenburg (AC-fuldmægtig 
U&S) 

Gæst: Jan Pedersen (Økonomichef) 

Under punkt 3b deltog desuden fra FAMU: 

Pia Møller (afdelingsleder, Driftscentret), Hanne Braae (institutadministra-
tor, EnGeRom), David Bonde Henriksen (TAP-repræsentant, Fakultetsser-
vice), Malthe Grindsted Ulrik (studerende, IKK/HUM-Rådet), Stig Ander-
sen (driftschef). 



 

SIDE 2 AF 7 Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Orientering fra ledelsen: 

a. Økonomi og budget (bilag) 

b. Afrapportering vedr. MUS 2012 (bilag) 

c. Oplæg til HR-strategi (bilag) 

d. Den nye stillingsstruktur for VIP (2 bilag) 

3) Til drøftelse:  

      a.   Den gode rekrutteringsproces for TAP (2 bilag) 

      b.   Fællesmøde med FAMU 

      Udvælgelse af APV-spørgsmål til den årlige trivselsmåling (5 bilag), 

      inkl. Jørgen Honorés notat af 19. september vedr. fortsat fokus på mob- 

      ning 

4) Eventuelt    

5) Meddelelser    

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Dog blev det bemærket, at der under 
2a er udsendt et forkert bilag. Således mangler kvartalsrapport for 
Q2. 

 
Ad 2) Orientering fra ledelsen  

a. Økonomi og budget (bilag): 

Under dette punkt orienterede økonomichef Jan Pedersen. 

Kvartalsrapport for andet kvartal (Q2) er gennemgået med Jørgen 
Honoré. 

Det kan bemærkes, at der på ordinær virksomhed beskrives et under-
skud på 43 mio. Det skyldes alt overvejende byggesagen (KUA2) og 
udgifter forbundet med flytningen. 

Udgifterne til løngruppe TAP A&S er steget fra 133,9 mio. til 140,6 
mio. Der har været en forventning om at reducere udgifterne til TAP 
A&S, men det har ikke været realistisk at opnå denne reduktion. 
Bl.a. optræder der udgifter til fakultetets bidrag til ansættelser af 
akutjobbere. 

Mike Wenøe spurgte til status for omplaceringerne i forbindelse med 
stillingkategorierne TAP AS og TAP FU, samt om, hvorvidt der er 



 

SIDE 3 AF 7 faste retningslinjer for, hvornår en administrativ stilling hører under 
kategorien TAP F&U; specifikt i forhold til AC-vejledere? Hertil 
svarede Jan Pedersen, at alle omplaceringer endnu ikke er på plads, 
samt at det er Personalesektionen i Nørregade, der træffer afgørel-
serne. I forhold til AC-vejledere, så er de på baggrund af rektors 
udmelding TAP FU. Der er stillinger, hvor der ikke er katagoriske 
retningslinjer for indplaceringen, for eksempel de ansatte i Forsker-
service. Mike Wenøe bemærkede, at tillidsrepræsentanterne gerne 
vil inddrages i overvejelserne vedrørende disse stillingers indplace-
ring. 

I forhold til udgifter til VIP-grupper må man bemærke, at der aktuelt 
foregår mange VIP-ansættelser, men at disse ansættelsesforløb kan 
være langvarige, og derfor er der en forskydning i registreringen af 
de faktiske udgifter til denne løngruppe. 

Jan Pedersen fortalte, at fakultetet i 2013 ligger cirka 300 STÅ under 
det forventede, og at dette påvirker budgettet for 2014 samt det in-
deværende års regnskab. Det forventes at betyde 10 mio. mindre i 
årsregnskabet samt tilsvarende 10 mio. mindre i budgettet for 2014. 
Ulf Hedetoft bemærkede i forlængelse heraf, at der på baggrund af 
regeringens ønske var meget høje forventninger til STÅ fra KUUR 
samt LTs side. Fakultetet har opnået en STÅ-fremgang i år sammen-
lign med sidste år, men dog ikke stor nok i forhold til de budgettere-
de måltal 

Det samlede underskud betyder, at der vil blive taget 20 mio. fra fa-
kultetets egenkapital for at holde fakultetets økonomi på sammen ni-
veau som i 2013. Af de 20 mio. skal ca. 10 mio. kr. indirekte finan-
siere 2016 projekterne.  

Herefter fulgte en længere samtale om produktivitet og effektivitet 
på BA- og KA-niveau. 

Ulf Hedetoft fortalte blandt andet: Fakultetet har haft en satsning for 
at forbedre produktivitet og effektivitet på BA-niveau, og den har 
båret god frugt. Nu vil fokus blive rettet mod KA, blandt andet via 
11-punktsplanen, hvor effektiviteten på mange fag er meget dårlig – 
det vil sige, at de studerende bruger en del mere end de normerede 2 
år på deres kandidatuddannelse. 

Fakultetet er blevet pålagt, at gennemførelsestiden skal reduceres 
med 12,2 måneder frem til 2020, det vil sige en måned hvert seme-
ster frem til 2020. Ellers står fakultetet til at miste sammenlagt 60 
mio. 



 

SIDE 4 AF 7 For at dette kan lykkes er det vigtigt, at hele organisationen bakker 
op om den kommende indsats for at forbedre studietiderne samt 
gennemførelsesgraden (fra 2015 bliver fakulteterne målt på gennem-
førelse). Der vil blandt andet være fokus på: mere struktur på fakul-
tetets uddannelser, et fortsat fokus på et godt studiemiljø, inddragel-
se i de lokale studienævn samt orientering og inddragelse af de en-
kelte VIPer, Derudover kommer der en SU-reform. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at de kommende studerende på KA-niveau 
vil være vant til et mere effektivt og struktur i deres uddannelsesfor-
løb. 

Mike Wenøe bemærkede, at administrationen skal styrkes for at 
kunne understøtte KA-initiativerne.  

b. afrapportering vedrørende MUS 2012 (bilag) 

Ulf Hedetoft orienterede om, at KU har valgt en ny opgørelsesmeto-
de i forbindelse med registrering af afholdte MUS. Opgørelsen er nu 
baserer på svarene vedrørende MUS fra APV-2012 og vil fremover 
blive baseret på MUS-spørgsmål i Den årlige måling af trivsel og til-
fredshed (ATT). 

Den nye opgørelsesmetode er problematisk alene fordi der ikke er 
100 pct. deltagelse i APV, og derfor er oplysningerne herfra om af-
holdte MUS ikke valide. Alle fakulteter har således et fald i opgjorte 
MUS efter den nye opgørelsesmetode. 

FSU besluttede derfor, at fakultetet indfører sin egen model, hvor 
fakultetets selv dokumenter, at der afholdes MUS og der i forlængel-
se heraf udarbejdes en skriftlig udviklingsplan. 

MUS og den efterfølgende skriftlige udviklingsplan registreres på et 
ark af den MUS-ansvarlige leder: Med dato samt underskrift af leder 
og medarbejder. Skulle der undtagelsesvis ikke være afviklet MUS 
med en medarbejder, skal lederen ligeledes på dette ark anføre en 
begrundelse her for. 

I forbindelse med TAP anbefales det, at MUS afholdes i det tidlige 
forår. 

FSU understeger over for fakultetets ledere, at MUS er en pligt, og 
at alle derfor skal deltage i en MUS (på nær DTAP og DVIP, der 
dog kan få tilbudt MUS). Derudover at det er obligatorisk, at der ud-
arbejdes en skriftlig udviklingsplan. 

I forbindelse med VIP vil direktionen indlede en diskussion af et 
godt koncept for VIP-MUS samt retningslinjerne for udarbejdelse af 
udviklingsplaner for VIP.  



 

SIDE 5 AF 7 c. Oplæg til HR-strategi (bilag) 

Kristian Boye Petersen oplyste, at han sammen med fakultetets 
HR- & Personaleafdeling er i gang med at formulere en HR-strategi 
for fakultetet.  

På nuværende tidspunkt har man blandt andet taget udgangspunkt i 
tema 4 vedrørende kompetenceudvikling. Der vil ligeledes blive 
inddraget viden fra APV-2012 og den kommende årlige måling af 
trivsel og tilfredshed (ATT) 

Mike Wenøe og Anders Granum Aagaard gav udtryk for, at der 
gerne må være fokus på karrieremuligheder for TAP i strategien. 
Kristian Boye Petersen var enig og refererede til, at der på KU-
niveau ligeledes arbejdes med gode karrieremuligheder.  

d. Den nye stillingsstruktur for VIP (2 bilag)  

Ulf Hedetoft orienterede om den nye stillingsstruktur for VIP. 

Den nye stillingsstruktur blev implementeret på fakultetet den 1. 
september. Hovedpunkterne er: 

Tenure track med 6 års adjunktur og derefter lektor uden opslag, 
men med streng bedømmelse.  

Et tydeligere skel mellem adjunkt og post.doc., hvor det tydeliggø-
res, at post.doc er en særskilt forskerstilling. Kun efter konkret afta-
le kan der indgå universitetspædagogik i post.doc.-forløbet.  

Professor MSO er nu sammenlagt et 8-årigt forløb med mindre 
vægt på udvikling. Det kan nu i højere grad ses som en forberedel-
se til en professorstilling.  

Ulf Hedetoft tydeliggjorde på baggrund Peter B. Andersens ønske, 
at det stadig er muligt at ansætte lektorer uden for Tenure Track-
forløbet samt at det ikke er udelukket, at post.doc kan søge og få en 
adjunktstilling.  

 

Ad 3) Til drøftelse 

a. Den gode rekrutteringsproces for TAP (2 bilag) 

Tillidsrepræsentanterne for TAP har udarbejdet en oversigt / tjekli-
ste, der beskriver procedurerne i forbindelse med rekruttering og 
ansættelse af TAP. 

TAP-tillidsrepræsentanterne og fakultetets HR- & Personaleafde-
ling vil sammen arbejde videre med oversigten og specificere den i 



 

SIDE 6 AF 7 lyset af de forhold, der gør sig gældende på institutterne, hvor det 
er institutrådene, der fastlægger bemandingsplanerne.  

Når den endelige oversigt er udarbejdet, skal den til høring i de lo-
kale samarbejdsudvalg samt i direktionen.  

Der skal ligeledes tages højde for, at et TAP-ansættelsesforløb i 
visse tilfælde skal kunne gennemføres på kortere tid, end beskrevet 
i procesplanen.  

b. Fællesmøde med FAMU: Udvælgelse af APV-spørgsmål til triv-
selsdelen af Den årlige måling af trivsel og tilfredshed (ATT) (3 bi-
lag) 

Jens Erik Mogensen indledte med en kort beskrivelse af Den årlige 
måling af trivsel og tilfredshed på KU, forkortet ATT: 

Hvert år frem til og med 2016 er det planlagt, at der skal gennemfø-
res en årlig måling af de studerendes og de ansattes trivsel og til-
fredshed. De år, hvor der er APV (næste gang 2015), vil alle APV-
spørgsmål indgå i målingen, og de år (2013 og 2016), hvor der er 
UMV, vil alle UMV-spørgsmål indgå i målingen. De øvrige år vil 
der være et mindre udvalg af de mest interessant og relevante 
UMV- og APV-spørgsmål. Behandlingen af resultaterne vedrøren-
de APV-delen sker i de sædvanlige organer: Arbejdsmiljøorganisa-
tionen i samarbejde med samarbejdsudvalgene. UMV-delens resul-
tater behandles på KU- og fakultetsniveau i nogle nedsatte udvalg 
og på institutniveau vil det være studienævnene og øvrige relevante 
samarbejdsparter i institutmiljøerne.  

Hvert år stilles der derudover en række spørgsmål vedrørende de 
administrative ydelser inden for KUs otte administrative søjler. I 
denne kortlægning spørges der ikke ind til ydelserne på de tre ni-
veauer (KU, fakultet og institut), men til søjlernes ydelser som en 
helhed. Derved er det ikke de enkelte medarbejdere, der evalueres, 
men KUs administrative organisation og organisering som et hele. 
Det afspejler ligeledes det videre arbejde, når resultaterne forelig-
ger: Det vil være de administrative chefer, der ser og fortolker re-
sultaterne, og eventuelle udfordringer bliver opfattet som et ’søjle-
problem’ uanset på hvilket niveau, de optræder. 

Kortlægningen sker via en internetbaseret spørgeskemaundersøgel-
se, og alle studerende og ansatte får en mail med link til spørge-
skemaet tirsdag den 12. november. Sidste dag for besvarelser er 
mandag den 2. december. 

Derpå præsenterede Jens Erik Mogensen et bud på de tre fakultets-
specifikke APV-spørgsmål til trivselsdelen af ATT, som fakultetet 



 

SIDE 7 AF 7 kan vælge blandt de spørgsmål, der blev stillet i forbindelse med 
APV-2012 (KU har allerede valgt de 12 øvrige APV-spørgsmål til 
trivselsdelen). FAMU og FSU bakkede op om valget af disse tre 
spørgsmål: 

Spørgsmål 42: Når der træffes beslutninger, som har betydning for 
mit arbejde, er det tydeligt, hvor beslutningerne er truffet. 

Spørgsmål 46: Jeg oplever, at jeg bliver tilstrækkeligt involveret, 
når institutledelsen træffer væsentlige beslutninger, som påvirker 
mit arbejde. 

Spørgsmål 47: Institutledelsen informerer om vigtige beslutninger, 
ændringer og fremtidsplaner i god tid. 

Begrundelsen for valget af netop disse spørgsmål er, at de afspejler 
det arbejde, som foregår på fakultetsniveau som opfølgning på 
APV-2012: at sikre større transparens omkring beslutninger og be-
slutningsprocesser samt bedre kommunikation i forbindelse med 
beslutninger og derudover større klarhed omkring medarbejderind-
dragelse i beslutningsprocesser. 

Der var enighed om vigtigheden af, at det ikke var hensigtsmæssigt 
at anvende termen ”institutledelsen ” i forbindelse med Fakultets-
service, hvor der ikke er en institutledelse. Peter Wedel Bay vil ori-
entere ATT-tovholderne om dette.  

FAMU og FSU bakkede op om valget af de tre foreslåede spørgs-
mål. Herefter konkluderede Jens Erik Mogensen, at spørgsmål 42, 
46 og 47 vil indgå som fakultetets bidrag til tilfredshedsdelen af 
den kommende ATT, idet termen ”institutledelsen” dog kun bør 
anvendes der, hvor der er en sådan. 

Ad 4) Eventuelt  

Peter B. Andersen og Jørgen Staun bad Ulf Hedetoft kommentere 
på, at alle ansatte bedes bruge den elektronske kalender.  

Ulf Hedetoft oplyste, at ønske om brug af elektronisk kalender ale-
ne har at gøre med, at det skal være lettere at indkalde til et møde 
(fx i forbindelse med deltagelse i et ansættelsesudvalg). Den enkel-
te medarbejdet behøver ikke oplyse, hvad man er optaget af, men 
kan nøjes med at angive, at man er optaget i givent tidsrum. 

 
 


