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Til stede: 

A-siden:  

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

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, In-

stitut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Hanne Møller (HR- og 

personalechef) 

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, Insti-

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

Tværkulturelle og Regionale Studier) 

Gæster: 

Jan Pedersen (punkt 2 a og 2 b), Julie Sommerlund (punkt 2 e), Henriette 

Beck Dijkstra (punkt 2 e) og Peter Wedel Bay (punkt 2 e og 3 a) 

Kontorelev Mia Sullca  

 



 

SIDE 2 AF 8 Afbud fra: Per Hasle (institutleder, IVA), Hans Elbeshausen (lektor, IVA) 

og Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP) 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

2) Orientering fra ledelsen 

 

a. Økonomi (bilag) 

b. Personaleoverblik  

c. Status på forhandlinger med rengøringsselskab 

d. Justeret notat om rygepolitik på HUM som konsekvens af forbud 

af e-cigaretter indendørs (bilag) 

e. Fremlæggelse af arbejdet i APV arbejdsgrupperne (3 bilag) 

f. Mulig kontrakt med parkeringsfirma (2 bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

a. Brug af fritekstsvarene fra ÅTT (bilag) 

b. Evaluering af proces omkring lokallønsforhandling for AC TAP 

4) Meddelelser    

5) Eventuelt    

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punktet vedr. 

personaleoverblik blev rykket op under økonomipunktet.  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Jan Pedersen oplyste, at overgangen til Navision og 

den deraf store omlægning for hele organisationen har givet ud-

fordringer, således at tallene for Q1 grundlæggende er forkerte. 

Prognosen skal nedjusteres med ca. 6 mio. kr. i indtægter og øges 

med ca. 2 mio. kr. i udgifter, dette giver et samlet prognosticeret 

underskud på ca. 30 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige B1.  

Planen er at udarbejde en Q1½ med de rigtige tal, inden vi går i 

gang med Q2. Der var ingen bemærkninger fra Jørgen Honoré i 

Nørregade, da HUM kunne argumentere for fejlene i datamateria-

let. 



 

SIDE 3 AF 8 Ulf Hedetoft henledte opmærksomheden på brug af TAP-AS inkl. 

TAP-FU, som er steget med ca. 4 mio. kr., VIP udgifterne er også 

steget betragteligt. Der pågår stadig drøftelser vedr. STÅ-

prognosen, hvor der er en stor diskrepans i de tal KU forventer og 

HUMs prognose, som er lavere. Vedr. egenkapitalen bemærkede 

Ulf Hedetoft, at HUM ikke vil bruge af egenkapitalen i samme 

omfang som tidligere. Fra 2015 vil der ske en samlet reduktion af 

trækket på fakultetets frie egenkapital fra 19 mio. kr. til 11 mio. 

kr., hvilket forudsætter en forbedring af resultatet på de enkelte 

institutter svarende til ca. 1. mio. kr. i gennemsnit pr. institut. 

Jørgen Staun bemærkede, at der er mange ansættelser, hvilket er 

godt, men at det også er vigtigt, at økonomien kommer i balance. 

Han sagde, at FSU gerne vil følge med i udviklingen af egenkapi-

talen og henviste til fyringsrunden i 2010. Derudover forespurgte 

han til KUA2 afregningen fra flytningen. 

Ulf Hedetoft svarede, at han ikke var bekymret, fordi der udvises 

rettidig omhu fra fakultetets side, og han pointerede, at der ikke er 

problemer i sigte. Der er fremgang i ansættelserne pga. Studie-

fremdriftsreformen. 

Vedr. KUA2 afregningen sagde Kristian Boye Petersen, at den 

forsinkede flytning er årsagen til, at afregningen trækker ud, og at 

dokumentationen skal være på plads i forhold til Bygningsstyrel-

sen og Rigsrevisionen.  

 

 

b. Personaleoverblik: Hanne Møller oplyste, at fakultets SU i 

forrige uge havde fået og drøftet en oversigt over de enkelte en-

heder/afdelinger i fakultetsservice. En lignende oversigt kan ikke 

umiddelbart laves over de enkelte institutter, så FSU måtte drøfte, 

hvad der ønskes, og hvad der er realistisk mht. et personaleover-

blik på fakultetsniveau. 

Mike Wenøe svarede, at der ønskes en oversigt over bemandingen 

(årsværk) i hver afdeling; hvor mange medarbejdere de enkelte 

institutter/afdelinger er normeret til, og hvor mange medarbejdere 

der er, og sygefraværsstatistikken måtte også gerne inddrages. 

Ingolf Thuesen bemærkede, at ToRs har en medarbejder, der føl-

ger med i TAP/VIP bemandingen på instituttet, herunder tidsbe-

grænset ansættelser, da det er vigtigt at have dette overblik for at 

lave den rigtige personalepolitik. Jørgen Staun sagde, at En-

GeRom også havde dette overblik. 

Ulf Hedetoft svarede, at der er styr på TAP, men at VIP området 

kan være svært at følge på samme måde. Jan Pedersen og Ulf He-



 

SIDE 4 AF 8 detoft aftalte, at undersøge hvad institutterne ligger inde med af 

data, som FSU kan få adgang til i form af en årsrapport. 

 

c. Status på forhandlinger med rengøringsselskab: Kristian 

Boye Petersen meddelte, at FSU´s tidligere drøftelser vedr. støj 

og tidspunkt for rengøring har været en læring for ALLIANCE+, 

og at det ser ud til, at der kommer en fornuftig aftale på plads bå-

de økonomisk og mht. ordentlig behandling af rengøringspersona-

let. HUM og ALLIANCE+ har lavet et fælles udkast: 

”Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet udlicite-

rede pr. 1. januar 2014 alle rengørings- og soigneringsopgaver på 

Søndre Campus til ALLIANCE+. Det skete efter, at fakultetet 

havde samarbejdet med Forende Service gennem en årrække, og 

ALLIANCE+ overtog alle rengøringsmedarbejderne fra Forende 

Service.  

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen gennemgik ALLI-

ANCE+ sygefraværet blandt rengøringsassistenterne og foretog 

en kompetenceafklaring, og det blev konstateret, at en række 

medarbejdere har behov for efter- og videreuddannelse. Kompe-

tenceafklaringen blev foretaget i et samarbejde mellem fakultetet, 

3F og ALLIANCE+, hvor fakultetet bidrog med viden om det ar-

bejde, medarbejderne til dagligt udfører på Søndre Campus.     

Konkret er der indgået en uddannelsesaftale med otte ufaglærte 

medarbejdere, som er blevet tilbudt rengøringsteknikeruddannel-

sen, serviceassistentuddannelsen og i tillæg hertil fire ugers 

AMU-kurser.  Medarbejderne vil derfor ved udgangen af marts 

2015 være faglærte og får mulighed for at opnå beskæftigelse og-

så uden for branchen.  

Undervejs i forløbet er rengøringsassistenternes ugentlige timetal 

blevet drøftet med henblik på at opnå størst mulig driftsmæssig 

smidighed og fleksibilitet. Det er imidlertid besluttet, at medar-

bejderne beholder deres nuværende timetal, så længe det er 

driftsmæssigt muligt.” 

d. Justeret notat om rygepolitik på HUM som konsekvens af 

forbud af e-cigaretter indendørs: Jens Erik Mogensen oplyste, 

at fakultetets rygepolitik, som blev vedtaget i januar i år, er blevet 

revideret i overensstemmelse med HSU’s efterfølgende beslut-

ning om, at KU’s rygepolitik også omfatter e-cigaretter. Under 



 

SIDE 5 AF 8 henvisning til, at der endnu ikke er forsket tilstrækkeligt i, om e-

cigaretter udgør en sundhedsfare, havde HUM i første omgang 

besluttet, at det var tilladt at ryge e-cigaretter på enmandskonto-

rer, men HUM`s rygepolitik er altså nu revideret på dette punkt
1
. 

Kristian Boye Petersen tilføjede, at planerne er at rygekabiner bli-

ver opsat i maj måned. 

 

e. Fremlæggelse af arbejdet i APV arbejdsgrupperne: Jens 

Erik Mogensen oplyste, at resultaterne fra APV-2012 på institut-

terne og i Fakultetsservice foranledigede, at der blev iværksat 5 

arbejdsgrupper:   

1. En generelt trivselsfremmende indsats  

2. Den gode kommunikation i beslutningsprocesser 

3. Kortlægning og afrapportering af IT-problemer på 

fakultetet 

4. Modtagelse og integration af internationale med-

arbejdere 

5. Bedre rengøring 

Rapporter fra arbejdsgruppe 1, 2 og 4 er til fremlæggelse i FSU. 

Arbejdsgruppe 1 - En generelt trivselsfremmende indsats: For-

mand for arbejdsgruppen er Jens Erik Mogensen og medlemmer 

af gruppen er Hanne Møller, Merete Dirac Reuss, Mette Sandbye, 

Pearl Boberg Henriksen, Morten Michelsen, Kristine Louise Me-

esenburg og Peter Wedel Bay. 

 

Jens Erik Mogensen oplyste, at gruppen har valgt at fokusere på 

tre områder, hvor den giver en række bud på, hvordan man kan 

komme godt i gang med forbedringer: 

1. Håndtering af stort arbejdspres 

2. Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for D-VIP 

3. Styrkelse af nærmeste leder-forholdet 

Inspirationshæftet henvender sig til medlemmerne af de lokale fo-

ra, der arbejder med at styrke de ansattes trivsel: Arbejdsmiljø-

grupperne, LSU samt Institutrådene. 

Hæftet henvender sig ligeledes til de ledere, der skal stå i spidsen 

for de forandringer, der evt. arbejdes med.  

Gruppen har beskæftiget sig med det, der begejstrer, skaber glæde 

og overskud i ens arbejdssituation og det der belaster, i forbindel-

                                                 
1
 Bilag: revideret rygepolitik 



 

SIDE 6 AF 8 se med et stort arbejdspres, som kan udvikle sig til mistrivsel og 

stress.  

En del af inspirationen til hæftet er hentet fra et fælles forsk-

ningsprojekt mellem Danmarks Tekniske Universitet, Det Natio-

nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Copenhagen Busi-

ness School fra 2006 til 2009: Videnarbejde og stress – mellem 

begejstring og belastning.  

 

Arbejdsgruppe 2 - Den gode kommunikation i beslutningspro-

cesser: Formand for arbejdsgruppen er Julie Sommerlund og med-

lemmer af gruppen er Maja Horst, Kristian Boye Petersen, Gyrd 

Foss, Jane Finnerup Johnsen, Niels D. Lund, Hanne Jansen, Tina 

Didriksen, Christine Sarah Andersen, Henrik Friis, Hanne Møller 

og Susanne Kirst. 

Julie Sommerlund oplyste, at gruppen vil udgive materialet i pixi-

bog-format med farver, som skal henvende sig til alle medarbej-

dere og ledere, LSU og FAMU. Pixibogen henvender sig til alle, 

der ønsker at påvirke beslutningsprocesserne på KU. Der er på 

grafisk vis illustreret, hvor beslutningerne træffes på fakultetet, og 

hvordan den enkelte medarbejder kan påvirke beslutningerne. 

Gruppen har ønsket at give inspiration til, hvordan man kan tilret-

telægge den gode kommunikation i beslutningsprocesser – både 

før beslutningen træffes og efter den er truffet og der er brugt ek-

sempler på en god og en dårlig kommunikationsproces samt fore-

slået konkrete anbefalinger. 

 

I udkastet mangler der at blive påført et link til KUs værktøjskas-

se for planlægning af kommunikation. 

 

Arbejdsgruppe 3 - Modtagelse og integration af internationale 

medarbejdere:  

Formand for arbejdsgruppen er Julie Sommerlund og medlemmer 

af gruppen er Denise Gimpel, Jørn Boisen, Kimberly Renée Cho-

pin, Merete Lynnerup, Micella Gervig Themsen, Sune Auken og 

Henriette Beck Dijkstra. Derudover har gruppen fået ekspertbi-

stand af Anne Holmen og Mark De Vos. 

Julie Sommerlund indledte med at oplyse, at dokumentet er tænkt 

som en igangsætter, og at der skelet mellem midlertidige og per-

manente ansættelser med specifikation af krav, forventninger og 

støtte.  Anbefalingerne er udarbejdet til direktionen og institutle-

derne. 



 

SIDE 7 AF 8 I forhold til sprogkrav anbefales det, at sprogtilegnelse nævnes alle-

rede i jobsamtalen, og at der herefter følges op på såvel sprog som 

deltagelse i administrative og undervisningsmæssige opgaver ved 

en introduktionssamtale, når den udenlandske medarbejder an-

kommer til instituttet og fremover i MUS. 

Det anbefales, at der er modtagelsesprogrammer, hvor den uden-

landske medarbejder allerede er tilmeldt en række aktiviteter, som 

på denne måde får et obligatorisk præg.  

Modtagelsesprogrammet til ph.d. og post.doc. bør indeholde: 

- Sprogundervisning (arrangeres af institutter og/eller fakultet 

og koordineres med CIP). 

- Sociale og kulturelle arrangementer (arrangeres af institutter 

og koordineres med ISM). 

- Støtte til boligsøgning (eksisterer ikke aktuelt. Evt. fremti-

dige tiltag bør koordineres med ISM). 

 

I forbindelse med integration og fastholdelse forventes det, i for-

hold til sprogkravet, at de udenlandske medarbejdere lærer dansk 

indenfor en 2-årig periode. Dette skal oplyses ved ansættelses-

samtaler, og der skal efterfølgende følges op på via MUS. Der 

skal fra KU’s side være tilbud om danskkurser, som skal koordi-

neres i samarbejde med CIP samt en mentorordning.  

 

Ulf Hedetoft bemærkede, arbejdsgruppens anbefaling vedr. 

spousecare – støtte til medfølgende partnere og hjælp til skole-

søgning/dagpleje til medfølgende børn og sagde, at vi skal være 

opmærksomme på, hvad vi ikke selv kan yde hjælp til. 

FSU drøftede løbende de tre rapporter.  

Slutteligt takkede Ulf Hedetoft og Jens Erik Mogensen HR afde-

lingen og andre involverede medarbejdere for de gode rapporter, 

som bliver opdateret med evt. bemærkninger og udgivet som 3 

pixibøger. 

 

 

f. Mulig kontrakt med parkeringsfirma: Kristian Boye Peter-

sen sagde, at samarbejdet med DinParkering har til formål at sikre 

parkeringspladser for KU`s brugere. FSU havde ingen kommenta-

rer til aftaleudkastet af 13. maj 2014. 

 



 

SIDE 8 AF 8 Ad 3) Til drøftelse 

a. Brug af fritekstsvarene fra Ått: Jens Erik Mogensen henvi-

ste til brev af 6. maj 2014 fra rektor, hvoraf det fremgår, at for-

mand og næstformand for HSU har besluttet, at fritekstsvarene 

skal sendes bredere ud, således at de også bliver distribueret vi-

dere til formænd og næstformænd i samarbejdsudvalgene samt 

en arbejdsmiljørepræsentant fra FAMU. Der udsendes en mail 

fra HR i uge 21 vedr. dette, og det indskærpes, at evt. personføl-

somme oplysninger i fritekstsvarene skal behandles fortroligt. 

 

b. Evaluering af proces omkring lokallønsforhandling for AC 

TAP: Mike Wenøe oplyste, at processen pågår, og at AC TAPs 

lønniveau ligger fornuftigt sammenlignet med andre fakulteter.  

 

Ad 4) Meddelelser 

Ulf Hedetoft mindede om, at HUM afholder årsfest fredag den 23. 

maj kl. 14.30 og meddelte, at overvejelserne i forbindelse med 

oversættelsesproblematikken, som tidligere er drøftet i FSU den 

24. januar, er i proces. 

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 12 

 

 

 

 


