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FSU  

M Ø D E R E F E R A T  16.SEPTEMBER 2014 

Forum FSU   

Møde afholdt: Torsdag, den 11. september 2014  

Sted: Mikado House lokale Don Thomas/El Credito  

Referent: Susanne Kirst  

 

Til stede: 

A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) Hanne Møller (HR- og personale-

chef) og Per Hasle (institutleder, IVA) 

B-siden:  

Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk 

Germansk og Romansk), Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for 

FSU, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe 

(karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC), Morten Michelsen (Lektor, In-

stitut for Kunst og Kulturvidenskab) og Peter B. Andersen (lektor, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 3.a), Sikkerheds- og beredsskabschef 

Tommy Sillemann (punkt 3.d)  

FAMU: (Punkt 2. a) Peter Wedel Bay, Niki Corfixsen, Karsten Fledelius, 

Jens Wichmann Moesgaard 

 



 

SIDE 2 AF 6 Afbud fra: Ingolf Thuesen (Institutleder, Institut for Tværkulturelle og Re-

gionale Studier) og Hans Elbeshausen (Lektor IVA)  

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Fællesmøde med FAMU 

a. Afslutning af ÅTT-2013: Præsentation af fritekstsvar vedrøren-

de vurdering af de administrative ydelser samt tiltag til forbed-

ring af de administrative ydelser (bilag) 

 

3) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi (bilag) 

b. Overvågning på KUA 2 - video og kortlæsere mv.  

c. Budget for årets lønforhandlinger og hvad der er brugt hidtil på 

TAP, AC-TAP  

d. Evakueringsberedskab i forbindelse med potentielt farlige (terror 

eller terrorlignende) situationer v/ Sikkerheds- og Beredskabs-

chef Tommy Sillemann   

 

4) Til drøftelse:  

a. Status for indsatser i Samarbejdets År 2014 (bilag) 

b. Budgetdrøftelser i samarbejdsudvalg (2 bilag) 

c. Udviklingskontrakt for KU 2015-2017 (3 bilag) 

d. Sygefravær på KU 2. kvartal 2014 (2 bilag) 

e. FSUs sammensætning og forretningsorden (2 bilag) 

4) Meddelelser    

5) Eventuelt    

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at der blev oriente-

ret om punkt 3.d umiddelbart før økonomipunktet, da Tommy Sil-

lemann var ankommet.  

 

Ad 2)Afslutning af ÅTT-2013: Præsentation af fritekstsvar vedrørende 

vurdering af de administrative ydelser samt tiltag til forbedring af 

de administrative ydelser 

 

Ulf Hedetoft oplyste, at fritekstsvarene er blevet gennemlæst af 

formand og næstformand for FSU samt en arbejdsmiljørepræsen-

tant fra FAMU, som derefter har sammenholdt fritekstsvarene 



 

SIDE 3 AF 6 med de initiativer, som KU, fakultetet samt institutterne har 

iværksat. Cheferne fra Fakultetsservice´s afdelinger har derefter 

udtalt sig til især de kritiske punkter, og det fremgår, at der er stor 

overensstemmelse med iværksatte initiativer og kritiske punkter.  

 

Fritekstsvarene er et omfangsrigt materiale, som er nyttigt, men 

detaljerede og personlige ting bør udelades fremover. 

Niki Corfixsen stillede spørgsmål ved, om kritikpunkterne var re-

præsentative, og om de giver anledning til evt. arbejde, som mu-

ligvis kunne afdækkes på en mere rationel måde. Hun henviste til 

klagedreven innovation, som blev brugt i kommunerne. 

Jens Erik Mogensen mente, at fritekstsvarene måske kan være 

med til at forebygge formelle klager.  

FSU tager til efterretning, at identifikation af klagepunkter evt. 

kan gøres på anden vis, men indtil 2016 skal fritekstsvarene be-

handles hvert år. FSU gennemgik de initiativer, som KUs fælles-

administration har beskrevet som den samlede opfølgning på 

ÅTT-2013 og den oversigt, som fakultetets administrative chefer 

har bidraget med. 

Forskerservice: Ingen kommentarer 

HR-området: Fokus på ansættelseskontrakt til tiden, hvilket 

kræver, at hele linjeprocessen kører. Der efterspørges initiativ fra 

HR vedr. trivsel. Hanne Møller og Peter Wedel Bay er i færd med 

overveje, hvordan det kan imødekommes. Et bud er proaktivt at 

tage ud og holde oplæg på institutter/i afdelinger om stress, trivsel 

og samarbejde. 

IT: På 1. sal over receptionen kommer der en fysisk help-desk. 

Vedr. administrative it-problemer, som f.eks. STADS, er dette et 

ministerielt problem, hvor der skal etableres helhedsløsninger. 

Der er generelt mere og bedre fokus på IT fra KIT i form af udvi-

det gennemsigtighed, så der er bedre styr på prioriteter og pro-

blemer med driften.   

Kommunikation: På kommunikationsområdet er der sket en 

gennemgribende ændring, således at initiativretten vedr. ekstern 

kommunikation ligger på fakultetsniveau. Dette betyder, at kom-

munikationsafdelingen selv koordinerer og udarbejder nyheder. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at der ikke er tilføjet ekstra ressourcer 

til området, men HUM har et meget effektivt og godt rustet kom-

munikationsteam. 



 

SIDE 4 AF 6 Uddannelsesservice: Jørgen Staun henviste til en formulering i 

notatet på side 10 vedr. studieordninger, som retorisk ikke var ty-

deligt. Peter Wedel Bay vil sørge for at ordlyden bliver ændret. 

Økonomi: Det er svært for mange VIP at overskue budgetter på 

eksterne projekter. Nørregade har udarbejdet en applikation ”Din 

Projektøkonom”, som skulle give overblik. Denne APP bliver til-

gængelig ultimo 2014. Hotlinetjenesten i forbindelse med IND-

FAK og RejsUd skal revitaliseres, da den ikke bruges i særlig 

stort omfang. 

Ulf Hedetoft opfordrede til, at institutterne organiserer ressour-

cerne, så der er plads til at hjælpe VIP med administration af pro-

jekter. 

Bibliotek: Der er fokus på 4 områder: 

1. Bedre kommunikation til brugerne om bibliotekernes ser-

vices 

2. Mere brugervenlig adgang til de digitale ressourcer (e-

tidsskrifter m.v.) 

3. Mere gennemskuelig procedure for brugerne til at stille 

forslag om nye bøger, tidsskrifter og e-ressourcer 

4. Længere åbningstider i eksamensperioderne 

 

På baggrund af notatet til punkt 2. a  laver HR et oplæg til udsen-

ding i HUMnyt i november med tak for deltagelse i ÅTT-2013 

samt info om, hvordan man skriver nyttige fritekstsvar. 

Det blev besluttet, at FSU sekretæren i en periode på 1 år udsen-

der HSU referater til FSU-medlemmerne, og FAMU sekretæren 

udsender AMKU referater FAMU-medlemmerne. 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi:  

Jan Pedersen oplyste, at arbejdet med Q3 er i gang. Fakultetet lå 

ved Q2 på det budgetterede underskud på 30 mio. kr. De endelige 

STÅ tal for 13/14 viser en forbedring på over 100 STÅ – HUMs 

STÅ i alt er ca. 7000. HUM har fået en god fakultetsrelateret dia-

log med Nørregade vedr. STÅ prognoserne for de kommende år. 

Ulf Hedetoft henledte opmærksomheden på, at institutterne skal 

være indstillet på at skabe flere indtægter. For HUM er der en ud-

fordring i at få den kommende dimensionering af uddannelserne 



 

SIDE 5 AF 6 til at passe sammen med en øget STÅ indtægt. I budget 15 opret-

holder institutterne en grundbevilling på ca. 8 mio. kr. pr. institut 

ved hjælp af et træk på egenkapitalen. 

 

b. Overvågning på KUA 2 - video og kortlæsere mv.: Kristian 

Boye Petersen kunne konstatere, at overvågningen i KUA2 funge-

rer fint, og det er et ønske, at der også etableres overvågning i 

KUA1. Det er udelukkende Driften og politiet der evt. gennemser 

videoovervågninger, såfremt der er episoder, der fordrer dette. 

Tommy Hillmann bemærkede, at der er vedtaget en KU politik 

for videoovervågning, som er godkendt af politiet, så der forelig-

ger helt klare retningslinjer. 

  

 

c. Budget for årets lønforhandlinger og hvad der er brugt hid-

til på TAP, AC-TAP: Hanne Møller oplyste, at lønforhandlin-

gerne er afsluttet for A-TAP, HK, betjente og Prosa samt at Me-

tals lønforhandlinger er ved at være færdige. Lønforhandlinger 

med professor- og VIP-gruppen er påbegyndt. Der er i år afsat 2,5 

mio. kr. til lønforbedring, som fordeler sig med ca. 1,4 mio. kr. til 

TAP og ca. 1,1 mio. kr. til VIP. I år og sidste år har der været af-

sat flere midler til AC-TAP for at indhente et lønefterslæb og nå 

på niveau med SAMFs lønninger, hvilket nu er lykkedes. 

 

d. Evakueringsberedskab i forbindelse med potentielt farlige 

(terror eller terrorlignende) situationer v/ Sikkerheds- og Be-

redskabschef Tommy Sillemann: Kristian Boye Petersen havde 

bedt Tommy Sillemann om at bidrage med en indføring i det 

praktiske i forhold til evakueringsberedskabet. Der blev informe-

ret om kriseledelse og planlægning, og Tommy Sillemann oply-

ste, at der planlægges en øvelse den 3. oktober kl. 10 – 13 på Sci-

ence i samarbejde med FA og politiet, hvor hele nettet af kompe-

tencer skal afprøves med fokus på aktiveringsplan og kommuni-

kationsplatforme. Meningen er, at få identificeret evt. huller i be-

redskabet. HUM kan derefter bruge konceptet og erfaringerne fra 

Science. 

 

Fra HUM vil planlægningsgruppen være Kristian Boye Petersen, 

Anders Granum Aagaard og Jørgen Staun. Denne gruppe skal og-

så gennemgå den interne kommunikationsplan og evt. justere den. 

 

Ulf Hedetoft takkede Tommy Hillmann for at deltage ved mødet, 

og HUM imødeser erfaringer fra øvelsen på Science. 

 

 

 



 

SIDE 6 AF 6  
 

 

Ad 4) Til drøftelse:  

a. Status for indsatser i Samarbejdets År 2014: De personalepolitiske 

grundprincipper er genoptrykt og sendt til alle samarbejdsudvalg. 

Der afholdes HSU-seminar den 7. oktober. 

b. Budgetdrøftelser i samarbejdsudvalg: FSU drøftede kort HSU års-

hjul for budget og regnskab og konstaterede, at FSU følger HSUs 

spor. Vedr. en budgetfølgegruppe afventer FSU erfaringsopfølg-

ning fra HSU. 

c. Udviklingskontrakt for KU 2015-2017: Udviklingskontrakten skal 

være endeligt underskrevet ultimo 2014. Der er stadig små juste-

ringer i planen, som skal afklares. HUM iværksætter ikke nye ini-

tiativer udover Strategi 2016. 

d. Sygefravær på KU 2. kvartal 2014: Kvartal 4 og 1 ligger højest, 

muligvis fordi dette er vinterperioderne. Langtidssygemeldinger 

kan påvirke HUMs tal, men det er ikke alarmerende, da vi ligger 

gennemsnitligt. Statistikken tages til efterretning. 

e. FSUs sammensætning og forretningsorden: Hans Elbeshausen fra 

IVA har været observatør, men er blevet ordinært medlem af FSU. 

Betjent Frank Nielsen er ordinært medlem i stedet for Erik Tang. 

Medlemskonstellationen opdateres på hjemmesiden, og Forret-

ningsordenen for FSU justeres, således at der er overensstemmelse 

med henvisningerne til den seneste reviderede Samarbejdsaftale 

fra 2013. 

 

Ad 5) Meddelelser 

 KUA2 og KUA3 skal snart bygges sammen, hvilket vil give 

gener for undervisning og de ansatte. HUM forhandler om, 

hvordan det kan gøres, f.eks. skal arbejdet udføres udenfor 

normal arbejdstid. Arbejdet tager ca. et halvt år og er meget 

støjende. Det påbegyndes om nogle måneder. 

 A.P. Møller Fonden vil gennemføre en arkitektkonkurrence for 

det ydre fakultetstorv mellem bygningerne på KUA og biblio-

teket.    

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 12.10 


