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9. SEPTEMBER 2008 
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 15. august 2008, kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirek-
tør), Hanne Møller (HR- og personalechef) 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og 
Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er), Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, 
afd. f. historie, TR DM, VIP), Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse 
og Formidling, TR HK TAP), Annemarie Jensen (institutsekretær, Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk, HK TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR FFF (3F), TAP)), Anders Granum Aagaard (konsulent, IT-
MEDIA, Dansk Metal, TAP) 

Fra FSU’s sekretariat: 

Susanne Kirst (referent) 
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Dagsorden 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 30. maj 2008 (bilag) 

3) Til drøftelse: 

a. Udkast til forretningsorden for FSU (bilag) 

b. De personalepolitiske grundprincipper på arbejde (4 bilag + henvisning  

    til http://personalepolitik.ku.dk) 

c. Sygefravær (bilag) 

4)  Orientering fra ledelsen: 

      a. Høringssvar om KU´s strategiske handleplan 2008-2012 (bilag) 

      b. Indre marked 

      c. Status på rengøringsudbud 

5)  Fra B-siden: 

       a. PUMA – aflysninger af planlagte kurser 

       b. Ønske om at få en orientering om Campus   

6)  Eventuelt:     

 

 Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af møde den 30. maj 2008 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3) Til drøftelse: 

  Udkast til forretningsorden for FSU: Følgende ændringer blev beslut-
tet: §2 ”informationspligt” ændres til ”pligt til at orientere”. §3 stk. 3, 2. 
linie – tilføjelse af ”eller indgået ny aftale”. I §5 stk. 2 og stk. 3 udgår 
ordlyden ”for tiden”. I §5 stk. 2 tilføjes ”prodekanerne indkaldes nor-
malt som observatører”. I §5 stk. 3 ændres til følgende ordlyd: ”Medar-
bejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse udpeges af de for-
handlingsberettigede personaleorganisationer, så vidt muligt blandt de 

http://personalepolitik.ku.dk/
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anmeldte tillidsrepræsentanter. Det meddeles skriftligt til ledelsen og 
HR- og personaleafdelingen, hvem der er udpeget”. §9 stk. 5 ”juli må-
ned” ændres til ”sommerferie”. §16 ”Informationspligt” ændres til 
”pligt til at orientere”. §18 ”informationspligt” ændres til ”pligten til at 
orientere”. 

  De personalepolitiske grundprincipper på arbejde: Kirsten Refsing 
orienterede om handlingsplanens 5 punkter, som de lokale SU og FSU 
skal arbejde med og nævnte samtidig, at emnet kunne være en mulig-
hed til FSU-arrangementet den 5. september. Kirsten Refsing sagde og-
så, at de lokale SU først skal komme med deres udspil, og at FSU vil 
afvente dette samt at det er i-ledernes opgave at sætte de lokale SU i 
gang. Susanne Kirst sender materialet ud til i-lederne. Det blev beslut-
tet, at punktet foreløbigt skal drøftes den 5. september. 

  Sygefravær: Hanne Møller gennemgik kort det udsendte bilagsmateria-
le med sygefraværsstatistik for 2005, 2006, 2007 og 2008. Hanne Møl-
ler konkluderede, at de store udsving i statistikken skyldes langtidssy-
gemeldinger og fortalte samtidig, at der gives udtryk for stor tilfredshed 
med de sygesamtaler, der afholdes centralt i HR- og personaleafdelin-
gen. Merete Lynnerup henledte opmærksomheden på, at gennemsnittet 
for antal sygedage løbende var faldet fra 8,2% i 2005, 7,1% i 2006 og 
6,6% i 2007. P.t. er denne procentsats på 5,8 i 2008. Til sammenligning 
udgør disse gennemsnitlige procentsatser for hele Staten følgende: 
8,2% i  2005, 8,6% i 2006 og 9,0% i 2007.1 Henrik Prebensen gjorde 
opmærksom på, at Bygningsdriften og IKK generelt har et iøjefaldende 
større gennemsnitligt sygefravær. Hanne Møller oplyste, at ledelsen er 
opmærksom på dette. Kim Brinckmann forklarede, at Bygningsdriftens 
sygefravær, med den højere frekvens, er et relativt normal billede for 
denne gruppe, da der er tale om fysisk hårdt og monotont arbejde. Kir-
sten Refsing mente, at det ville være interessant at kigge på enkeltstå-
ende sygedage, og at sygefraværsstatistikken skal bruges som et red-
skab til at indikere, hvor vi skal sætte ind. Karsten Fledelius sagde, at vi 
ikke skal glemme, at det forholdsvise lave sygefravær kunne tyde på et 
godt klima og arbejdsglæde på Det Humanistiske Fakultet.  

 

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

  Høringssvar om KU´s strategiske handleplan 2008-2012: Kirsten Ref-
sing oplyste, at rektoratet har takket for de indkomne høringssvar, som 
har været nyttige og brugbare, hvilket gør at en del af de indkomne svar 
vil blive indskrevet i handleplanen. Når KU´s strategiske handleplan 
har fået bestyrelsens godkendelse vil den blive officiel. 

                                                 
1 Kilde: Personalestyrelsen   
   http://www.perst.dk/db/filarkiv/14843/Fravaer_for_ministeromraader_2007.pdf 
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  Indre marked: Kirsten Refsing orienterede om, at Hanne Løngreen vil 
komme med et oplag til næste ordinære møde den 5. september. Op-
lægget vil berøre, hvad det indre marked vil betyde i forbindelse med 
ændring i vores uddannelsesstruktur og økonomi. 

  Status på rengøringsudbud: Kim Brinckmann orienterede om rengø-
ringsudbudet, som omfatter HUM på ca. 100.000 m2., NAT på ca. 
100.000 m2 og indre by/SAMF på ca. 140.000m2. Der kan både bydes 
på et område og på alle 3 områder. Vi afgiver selv et bud – et såkaldt 
kontrolbud. Den 20. august udvælges de øvrige prækvalificerede, og 
den 2. september inviteres alle udbudsdeltagere til informationsmøde 
og efterfølgende besigtigelse. Den 23. oktober er fristen for afgivelse af 
bud til styregruppen, herefter udpeger styregruppen leverandør(er) 
mhp. igangsættelse af rengøring den 1. januar 2009. Henrik Prebensen 
spurgte, hvordan man ville håndtere et nyt firmas personalepolitiske 
regler i forhold til de eksisterende på KU, hvortil Kim Brinckmann sva-
rede, at et evt. nyt firma skal indrette sig efter KU´s regler og retnings-
linier. Merete Lynnerup gjorde opmærksom på, at relationen til vores 
nuværende rengøringspersonale er meget vigtig, da de kender vores 
forskellige behov, og at man derfor skal være opmærksom på, at der 
kan gå noget værdifuldt tabt ved at ændre på sammensætningen. Kir-
sten Refsing svarede, at dette måtte blive et prioriteringsspørgsmål, da 
vi skal spare nogle steder for at have midler til vores kerneydelser. Kim 
Brinckmann forklarede, at udgangspunktet i udvælgelsen af rengørings-
leverandør vil blive foretaget ud fra en vurdering af, hvad der er det bil-
ligste og bedste produkt, samt at der skal leves op til en aftalt rengø-
ringsstandard. 

 

Ad 5) Fra B-siden: 

  Puma: Merete Lynnerup sagde, at i forbindelse med den næste fase i 
HUM21, som bl.a. drejer sig om kompetenceudvikling, ville det være 
konstruktivt, hvis chefgruppen kom med en vurdering af kompetence-
udviklingsbehovene, set i forhold til hvad PUMA tilbyder. Merete 
Lynnerup forklarede også, at hun havde oplysninger fra sit bagland, 
som indikerede, at mange annoncerede PUMA kurser ikke bliver af-
holdt. Kim Brinckmann svarede, at HUM21 skal sætte dagsordenen for 
kompetenceudvikling, og at man derefter kunne undersøge, om PUMA 
kan etablere kurser, der imødekommer behovene. Anders Granum Aa-
gaard mente, at PUMA burde have en forpligtelse til at afholde de kur-
ser, der er nødvendige for driften. Hanne Møller vil undersøge, om Ni-
els Balslev Wendelboe kan informere om PUMA´s kursusaktivitet, når 
han besøger os den 5. september. 

  Ønske om at få en orientering om Campus: Kim Brinckmann forklare-
de, at Finansloven og for meget aktivitet på bygge/anlæg havde sat en 
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stopper for projektet. Samtidig var Campus planerne blevet dyrere end 
budgetteret. Der blev nedsat en task force, som præsenterede et nyt 
bud, der blev mere optimistisk bl.a. pga. markedsudviklingen. UBST´s 
dispositionsforslag er udarbejdet, og der er bl.a. taget højde for de 
skærpede miljøkrav. Byggeprogrammet er principgodkendt og udsendt 
til brugergrupperne. Søren udtrykte ønske om, at man i KUA2 ville 
prøve at tilstræbe en arkitektonisk afspejling af alt det spændende, der 
foregår på stedet og derved skabe en stærkere Humaniora identitet samt 
medvirke til at profilere Humaniora som en moderne og spændende in-
stitution. Kirsten Refsing svarede, at dette kunne evt. gøres via ud-
smykningen, som kunne give en signalværdi, og at der er et kunstud-
valg tilknyttet byggeriet, dog kan der ikke ændres på byggeplanerne. 
Karsten Fledelius sagde, at malerier på gl. KUA blev brugt som pejle-
mærker til at finde vej, og at dette kunne videreføres i de nye bygnin-
ger. Kim Brinckmann forklarede, at KUA1, KUA2 og KUA3 arkitek-
tonisk skal have et sammenhængende udtryk samt at de nye bygninger 
skal anvendes i mange år, og at det derfor er vigtigt, at vi i dispositions-
fasen indtænker generelle løsninger og ikke individuelle løsninger. 
Endvidere oplyste Kim Brinckmann, at fakultetet har fået midler til at 
renovere kantinen i KUA1. Renoveringen vil blive igangsat i februar 
2009 og ventes afsluttet i september 2009. Sigtet er at øge produktions-
området, forbedre akustikken samt give plads til spisepladser og en så-
kaldt facultyclub ved at indbygge et dæk i den eksisterende kantine.   

 

Ad 7) Eventuelt: 

  Optag: Kirsten Refsing orienterede om, at dansk, historie og engelsk 
ikke har flere ledige pladser efter reklameindsatsen på bl.a. facebook og 
i gratis aviser. Hun forklarede også, at vi ikke får penge pr. optag, men 
pr. bestået eksamen, oveni gives en bonus for gennemførelse på norme-
ret tid. Kirsten Refsing oplyste, at Humaniora har tabt 10% i markeds-
andel på 4 år. Karsten Fledelius mente, at branding af humaniora måske 
kunne være en mulighed for at stoppe nedgangen. 

  Universitetsavisen: Henrik Prebensen oplyste, at mange er utilfredse 
med, at Universitetsavisen skal stoppe i papirformat. Universitetsavisen 
er et vigtigt bindeled mellem ansatte og studerende på tværs af fakulte-
ter. Kirsten Refsing svarede, at det er rektoratet, der har besluttet at 
Universitetsavisen kun skal være på nettet og erfaringerne med det 
elektroniske HUMnyt fungerer godt, men at hun vil gå videre med 
Henrik Prebensens oplysning om utilfredsheden med Universitetsavi-
sens fremtid. 

  AC-overenskomsten: Henrik Prebensen fortalte, at AC-overenskomsten 
på universitetsområdet først bliver færdiggjort og udsendt i oktober. 



 

SIDE 6 AF 6

 

  Evakuering: Merete Lynnerup efterlyste kurser i evakuering til institut-
terne, da de er forvirrede, mht. hvad de skal gøre, såfremt en evakue-
ring bliver nødvendig. 

 

Mødet sluttede kl.12 

/SKI 


