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Møde afholdt: Fredag, den 13. februar 2015  

Sted: Mikado House lokale Montecristo  

Referent: Susanne Kirst  

 

Til stede: 

A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen (fakultetsdi-

rektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Per Hasle (Institutleder 

IVA) 

B-siden:  

Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Jørgen 

Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for Engelsk, 

Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansat-

te AC, Karsten Fledelius (Lektor, suppleant, Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling), Morten Michelsen, lektor IKK, Hans Elbeshausen (Lektor 

IVA), Anders Granum Aagaard (projektleder, ITMEDIA, Dansk Metal, 

TAP) og Peter B. Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier) 

Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 2.a), HR- personaleafdelingen Peter We-

del Bay (punkt 3.a) og kontorelev Maria Møller 

 



 

SIDE 2 AF 7 Afbud fra: Jens Erik Mogensen, prodekan, Jesper Nielsen (TAP-HK-TR 

suppleant studie- og eksamenssekretær, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordinator, TR 

for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Frank Ni-

elsen (betjent, TR for vagt og funktionær), Julie Sommerlund, prodekan og 

seniorrådgiver Claus Povlsen, CST 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi (bilag) 

b. Parkeringsselskab og deres bødepolitik 

 

3)   Til drøftelse 

a. Drøftelse af resultatet af den årlige trivsels- og tilfredsheds-

undersøgelse 2014 (2 bilag) 

 

b. MUS-resultaterne som de fremgår af ÅTT 2014 – Er der resulta-

ter der påkalder sig særlig opmærksomhed? (bilag) 
 

4)   Meddelelser   

5)   Eventuelt  

   

Referat: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Ulf Hedetoft oplyste, at resultatet for 2014 er væ-

sentligt forbedret i forhold til det budgetterede og videregav 

derefter ordet til Jan Pedersen, som henviste til bilaget ”Rap-

portering til Overliggende Niveau” (RON), hvor det fremgår, 

at der er indgået flere indtægter i løbet af året end budgette-

ret. F.eks. en bevilling på 4,8 mio. kr. til studiemiljøet, som 

ikke var forudsat, en bedre STÅ-produktion på ca. 7 mio. kr. 

og indtægter på en række mindre områder. HUM har ikke 

haft færre udgifter, men bedre indtægter. Der har dog været et 

mindre forbrug på ca. 5 mio. kr. til VIP, da VIP-ansættelserne 

er realiseret senere end forudsat, og udgifterne til energi og 



 

SIDE 3 AF 7 energiafgifter er faldet. Institutterne har generelt klaret sig 

bedre og genereret et samlet overskud på ca. 4 mio.kr.  

Jan Pedersen uddelte bilag 1.0 Månedsrapport pr. delregn-

skab, og sagde at Ekstern Virksomhed (EV) har forøget ind-

tægterne fra det budgetterede 136 mio. kr. til 147 mio. kr. 

Stigningen fra B1 til Q4 er dog misvisende i det Qatar pro-

jektet ikke var med i B1 grundet usikkerhed om projektet. Ef-

terfølgende har Qatar projektet omsat for over 20 mio. kr., så 

øvrige budgetterede projekter i B1 har omsat for mindre end 

oprindeligt forudsat. Det må fastslås, at en omsætning på EV 

på ca. 150 mio. kr. er udmærket. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at posten for VIP-løn har et mindre 

forbrug på ca. 5 mio. kr. af det budgetterede, men at det sta-

dig er acceptabelt. Årsagen er bl.a., at ansættelsesforløbene er 

langvarige og mindre forbrug på ph.d.-skolen. Der er for-

holdsmæssigt brugt mere på TAP området, som vi skal være 

opmærksomme på fremtidigt. I årene 2016, 2017 og 2018 vil 

der være nogen nedgang i indtægterne pga. dimensionerin-

gen. I 2017 vil den gennemsnitlige indtægtsreduktion være 

ca. 2,5 mio. kr. pr. institut.  

Der kommer skærpet opmærksomhed på enkelte institutter, 

så vi kan sikre, at deres budgetlægning holder, og at de får 

overblik over deres økonomiske situation. Dette vil foregå i 

tæt samarbejde med økonomicentret. Derudover skal der væ-

re fokus på formindsket frafald specielt på BA-niveau. 

Jan Pedersen bemærkede, at alle institutter er resultatstyret i 

forhold til de centrale enheder, som er omkostningsstyret. 

Mike Wenøe påpegede, at der kommer flere arbejdsopgaver 

for TAP, og at der er ansat mange D-TAP den seneste tid, 

hvortil Ulf Hedetoft svarede, at der skal være balance i 

VIP/TAP ratioen, og at ansættelser pt. derfor bør være mid-

lertidige. På enkelte institutter ansættes der måske for mange 

D-TAP, hvilket vi skal være opmærksomme på og vurdere, 

om det kunne være fastansættelser.  

Der var efterfølgende drøftelse om det betydelige frafald på 

fakultetet, som gerne skulle nedbringes til en rimelig størrelse 

samt indsatsområder i den forbindelse. F.eks. viser studie-

startsanalyser, at studiegrupper mm. er gode områder at satse 

på samt ratioen VIP/studerende, som også har indflydelse på 

evt. frafald. Der arbejdes med vejledende parametre for at 



 

SIDE 4 AF 7 mindske frafald, oplyste Ulf Hedetoft og FSU vil høre nær-

mere om dette. 

Kristian Boye Petersen sluttede med at oplyse, at der er ved 

at blive nedsat et økonomiudvalg under direktionen, som er 

bredt sammensat med repræsentanter fra institutlederkredsen, 

institutadministratorkredsen, VIP-. TAP- og studenterrepræ-

sentanter. Kristian Boye Petersen er formand for udvalget og 

derudover deltager Jan Pedersen 

 

 

b. Parkeringsselskab og deres bødepolitik: Kristian Boye Pe-

tersen sagde, at der har været henvendelser pba. bøder fra vo-

res parkeringsselskab DinParkering. Der kommer et notat i 

HUMnyt vedr. reglerne om, hvordan man f.eks. placerer par-

keringstilladelserne korrekt, og hvad man kan gøre for at sik-

re, at de bliver siddende. Opstartsproblemerne er ovre, og i 

det store hele fungerer vores parkeringsordning godt. 

 

 

Ad 3)    Til drøftelse 

a.   Drøftelse af resultatet af den årlige trivsels- og tilfreds-

hedsundersøgelse 2014: Ulf Hedetoft sagde, at ÅTT over-

ordnet har et tilfredsstillende resultat, og at han kunne identi-

ficere følgende udfordringer/opmærksomhedspunkter. 

Trivsel:  

 Balance mellem arbejde og fritid 

 Forholdet til nærmeste leder og feedback fra nærme-

ste leder 

Tilfredshed 

 Økonomiområdet – RejsUd problematikken, som er 

en generel udfordring på KU 

Peter Wedel Bay oplyste, at der er et fællesmøde med FAMU 

og FSU den 10. april. Til den tid er der indgået tilbagemel-

dinger fra de forskellige institutter/afdelinger, og det samlede 

resultat skal drøftes på mødet.  I uge 8 bliver fritekstsvarene 

gennemgået af Ulf Hedetoft, Jørgen Staun og Karsten Flede-

lius. De administrative chefer gennemgår ligeledes fritekst-

svarene fra deres respektive områder, og såfremt disse viser, 

at der er særlige områder at tage fat på, er det den pågælden-



 

SIDE 5 AF 7 de chefs ansvar at adresse disse. Styregruppen for studiemil-

jøet gennemgår de studerendes resultater. 

Karsten Fledelius bemærkede, at der er gode præcise fritekst-

svar, som påpeger problemer, og at der også er fritekstsvar, 

som påpeger ting, der fungerer godt, hvilket vi også skal hu-

ske at anerkende. 

Hanne Møller bemærkede, at ÅTT er en mulighed til at snak-

ke konstruktivt om svære ting, og Mike Wenøe tilføjede, at 

det er af stor betydning, at medarbejderne kan mærke ledel-

sens opbakning i det daglige, hvilket han gerne ville takke 

for. 

 

 

b. MUS-resultaterne som de fremgår af ÅTT 2014 – Er der 

resultater, der påkalder sig særlig opmærksomhed? Ulf 

Hedetoft sagde, at MUS resultaterne viser en positiv udvik-

ling for HUM, hvilket er godt, for det er et signal til medar-

bejderne om, at ledelsen tager deres trivsel alvorligt. Der er 

lidt forskel på de forskellige institutter, men tallene er heller 

ikke en afspejling af virkeligheden, da det ikke er en konkret 

optælling, men en opgørelse pba. APV´en. Der er stadig en 

udfordring mht. VIP, og den procentuelle opgørelse er fortsat 

ikke tilfredsstillende. Det vigtigste er, hvad MUS og handle-

planer bliver brugt til. Der er i øvrigt kommet et nyt MUS 

koncept i år, som bedre tilgodeser VIPs behov.  

Punktet tages med på dagsordenen igen den 10. april, således 

at FSU kan udarbejde en samlet redegørelse til PKU, som 

skal omhandle evt. resultater, der påkalder sig særlig op-

mærksomhed. PKU skal have denne redegørelse senest den 

20. april. 

 

 

Ad 4) Meddelelser 

 Ulf Hedetoft orienterede om status på torveprojektet. 

Der har været en arkitektkonkurrence, som er finan-

sieret af A.P. Møller Fonden. Der kom 5 forslag, 

hvoraf der blev udvalgt 2 forslag. Der var stor enig-

hed om, at de 2 udvalgte forslag er de bedste. Mate-

rialet der omhandler de 2 forslag ligger på 

www.universitetstorvet.dk. Der var en orienterings-

runde den 28. januar, hvor alle var inviteret til at se 

forslagene. Primo maj ved vi hvilket forslag, der vin-

der konkurrencen, og vores forhåbning er, at A.P. 

http://www.universitetstorvet.dk/


 

SIDE 6 AF 7 Møller Fonden går ind i finansieringen af selve etab-

leringen af torvet. Den næste udfordring bliver, hvor-

når KUA3 er færdigbygget, da dette er en forudsæt-

ning for at realiseringen af torvet. Som det ser ud nu, 

er KUA3 forsinket et halvt år. Byggeriet var oprinde-

lig sat til at være færdigt ultimo 2016. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at der ikke er sket no-

get i forbindelse med sammenbygningen af KUA2 og 

KUA3, hvilket er årsagen til, at de varslede støjgener 

ikke har været til stede. Udmeldingen er, at sammen-

bygningen først vil være færdig i 15/16. Dette  går ud 

over de studerende på ToRS, da de ikke har et fælles 

samlingspunkt/fagrådscafé. HUM vil snart præsentere 

en pavillonløsning for BYGST, så der kan findes en 

løsning på de studerendes gener inden sommerferien. 

VIP er også påvirket af forholdene, men de studeren-

de får første prioritet i forhold til at udbedre generne.  

 FSU drøftede KUs ønske om at eje sine egne bygnin-

ger. CBS og DTU ejer allerede deres egne bygninger, 

men KU afventer fortsat et svar fra ministeren, som 

har trukket ud i 2 år indtil videre, og som ikke kan af-

gives før på den anden side af det kommende folke-

tingsvalg.  KUs bygninger er 10 – 12 mia. kr. værd. 

Selveje giver mulighed for at renovere og bygge hur-

tigere, billigere og i tættere kontakt med forskerne og 

de studerende. I dag er byggeprocesserne unødvendigt 

komplicerede og tager ekstra lang tid.  

 

 Ulf Hedetoft meddelte, at der kommer et nyt ansættel-

seskoncept for VIP. For at gøre ansættelsesprocessen 

hurtigere, bliver det i fremtiden muligt at screene an-

søgningerne, således at de kandidater, der ikke er kva-

lificerede til topfeltet kan blive screenet fra tidligt i 

processen. Ministeriet har tilkendegivet, at dette er 

lovligt. Professionshøjskolerne har benyttet frem-

gangsmåden i årevis. HR og O arbejder pt. på ret-

ningslinjerne. Det forventes, at retningslinjerne kom-

mer i bred høring, men der er foretaget en overordnet 

politisk beslutning om, at screening fremover vil blive 

anvendt - primært fordi der bruges for meget tid på 

bedømmelser, som bl.a. giver en langstrakt rekrutte-

ringsproces.  

 

 Processen for ansættelse af ny universitetsdirektør: 

Der blev annonceret i efteråret 2014, men der var in-



 

SIDE 7 AF 7 gen kvalificerede ansøgere, og stillingen blev derfor 

genopslået. Pt. pågår der ansættelsessamtaler og tests 

af udvalgte kandidater, og det forventes, at der er an-

sat ny universitetsdirektør til maj. Jørgen Honoré er, 

som konsekvens heraf, forlænget til maj 2015. 

 

 

Ad 5) Eventuelt 

               Der var intet under dette punkt 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.30 


