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Til stede: 

A-siden:  

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

rektør) og Hanne Møller (HR- og personalechef).  

B-siden:  

Hans Elbeshausen (Lektor IVA), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institut-

sekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun (Lek-

tor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevej-

leder, TR for adm. ansatte AC), Anders Granum Aagaard (projektleder, 

U&S, Dansk Metal, TAP) og Kristine Louise Meesenburg (AC-fuldmægtig 

U&S) 

Under punkt 3 a deltog Jan Pedersen (Økonomichef) 

Under punkt 4b deltog Stig Andersen (driftschef ) og Erik Kimose (vedlige-

holdelseschef) 
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Afbud fra: Per Hasle (institutleder, IVA), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra 11. oktober (1 bilag) 

3) Orientering fra ledelsen: 

a. Økonomi (2 bilag) 

4) Til drøftelse:  

a. Den gode rekrutteringsproces for TAP (1 bilag) 

b. Evakueringsplan ud over brand og manglende brandalarm i fakulte-

tets festsal 

c. Opfølgning på flytning af fakultetsenheder til Mikado 

d. Opfølgning på planen om danskkrav til udenlandske medarbejdere 

      Meddelelser 

5) Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra 11. oktober  

Referatet blev godkendt 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: 

Ulf Hedetoft oplyste, at Q3 overordnet er færdigbehandlet og mødet 

med Jørgen Honoré den 14. november foranledigede ingen kritik. Vi 

ligger, hvor vi skal, og det underskud der fremkommer i rapporten, 

er der budgetteret med. Bl.a. er TAP-AS lønudgifter (fast løn) noget 

større end forventet. Det blev samtidig bemærket, at der ligger over 

100 VIP-ansættelser i pipeline, således at målsætningen om 

VIP/TAP ratioen tilgodeses. Dette forhold afspejler sig i budget 

2014. 
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Egenkapital: Der er budgetteret med et underskud på 40 mio. kr. i 

2013 pga. KUA2 flytningen.  

I budget 2014 har HUM trukket 19 mio. kr. af egenkapitalen for dels 

at opretholde aktivitetsniveauet fra 2013 og dels at færdiggøre 12-

timersløftet. Yderligere skal egenkapitalen belastes med 9 mio. kr. til 

færdiggørelse af videnscentrene, mindre bygningsforbedringer og 

indflytning i Mikado House. Ved udgangen af 2014 vil der i bedste 

fald være en egenkapital på ca. 30. mio. kr.  

Jan Pedersen supplerede med at oplyse, at for at opretholde aktivi-

tetsniveauet frem til 2017, skal der ud over et træk på 28 mio. kr. af 

egenkapitalen i 2014 også trækkes ca. 20 mio. kr. i de efterfølgende 

år. I alt et træk på ca. 100 mio. kr. 

STÅ resultatet for 2013 er godt over 6.000 STÅ. Budgetforudsæt-

ningen på 6.400 STÅ vil derfor følge HUM negativt. HUMs progno-

se med 100 STÅ ekstra næste år er realistisk i forhold til Nørregades 

forventede 400 STÅ. Nørregade har accepteret underskuddet for 

2014 og brugen af egenkapitalen, således at fremdriftsreformen på 

sigt kan udligne i form af flere indtægter. 

Anders Granum Aagaard spurgte, om der var kalkuleret med øget 

ressourcer til administrationen i forbindelse med fremdriftsreformen. 

Ulf Hedetoft svarede, at både SU- og fremdriftsreformen kræver 

øget ressourcer på it- og administrationsområdet. 

Jørn Staun forespurgte, om det var muligt at etablere et kursus i for-

ståelsen af regnskab og budget for menigmand, hvilket Jan Pedersen 

gerne ville etablere i form af 2 halve kursusdage. Jørn Staun plan-

lægger dette med Jan Pedersen. 

  

 Ad 4)     Til drøftelse 

 

Den gode rekrutteringsproces for TAP: 

 

Hanne Møller sagde, at det fremlagte notat ” Den gode rekrutte-

ringsprocedure – TAP ” af 15. november 2013 er fremkommet ved at 

sammenskrive det dokument, der blev drøftet på seneste FSU-møde 

med et dokument udarbejdet af HR- og personaleafdelingen. Notatet 

beskriver idealtilstanden for TAP rekrutteringsproceduren fra opret-

telse af en ny stilling til ansættelse. Det er vigtigt at få startet i god 

tid, så det er muligt at nå at få forhandlet løn inden udgangen af en 

måned, så den nye medarbejder kan nå at sige op.  
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Mike Wenøe påpegede nødvendigheden af, at ansættelsessamtaler 

blev afholdt i starten af en måned, og at det er kritisk, når en lønfor-

handling påbegyndes, efter medarbejderen er tiltrådt en stilling. 

Hanne Møller bekræftede, at dette forhold ikke er i orden, men at det 

desværre sker engang imellem. 

Annemarie Jensen sagde, at proceduren for administrative ansættel-

ser burde formidles til administratorkredsen, og det blev aftalt, at 

Hanne Møller ville sørge for at informere administratorkredsen, når 

notatet var helt færdigt.  

Hanne Møller gjorde opmærksom på, at når opslagene sendes til TR, 

var det for at orientere TR om stillingen og ikke for at få godkendel-

se af opslaget. FSU blev enige om at ændre ordet ”godkendelse” af 

stillingsopslag til ”accept” af stillingsopslaget. Denne ændring beror 

på ledelsesretten til at opslå stillinger, og Hanne Møller pointerede, 

at TRs evt. kommentarer i videst muligt omfang bliver taget til efter-

retning. 

Notatet blev herefter godkendt af FSU, og Ulf Hedetoft vil efterføl-

gende fremlægge det endelige notat for direktionen. 

 

a. Evakueringsplan ud over brand og manglende brandalarm i 

fakultetets festsal  

Stig Andersen og Erik Kimose var inviteret til dette punkt og de op-

lyste, at der pågår øvelser pt. i de lokale beredsskabsgrupper, samt at 

der har været mange fejlalarmer, og at der nu er lavet en nødproce-

dure, som div. rådgivere har vurderet som forsvarlig. Vi kan ikke 

bruge vinduerne som flugtvej pga. størrelsen, men skal benytte div. 

tårne, og som en gylden regel skal alle benytte den indgang/udgang, 

man bruger dagligt som evakueringsudgang. Skiltning i forbindelse 

med flugt er opsat jf. myndighedskravene. Brandalarmen i festsalen 

(bygning 10) havde en programmeringsfejl, men den virker nu. 

Jørgen Staun påpegede, at evakuering ikke kun drejer sig om brand, 

men også i tilfælde af terror eller andre lignende hændelser. Det blev 

besluttet, at punktet vedr. procedure genoptages ved næste FSU mø-

de. 

 

b. Opfølgning på flytning af fakultetsenheder til Mikado 

Ulf Hedetoft oplyste, at status er, at MEF og TORS har et klart do-

kumenteret lokalebehov. Vi er derfor nødt til at leje ca. ½ etage i Mi-

kado House fra medio 2014. Forskellige modeller er undersøgt, og 
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der pågår overvejelser for at finde de bedste løsninger. Pt. er intet 

fastlagt, men de enheder, der flytter ind i Mikado House, bør have 

minimum studenterkontakt. Der skal lejes ca. 40 – 50 kontorer. Mi-

kado House har gode mødefaciliteter og kantineforhold og er en inte-

greret del af Campus. Den endelige beslutning om hvem der flytter, 

træffes indenfor de næste par måneder (december/januar). Der er 

budgetteret med op til 2 mio. kr. i årlige omkostninger. 

I forbindelse med lokaleproblematikken spurgte Mike Wenøe, om der 

kunne udsendes en oversigt over mødelokaler i fakultetsservice. Kri-

stian Boye Petersen sørger for dette. 

 

c. Opfølgning på planen om danskkrav til udenlandske medarbej-

dere  

Jørgen Staun ville høre, om ledelsen var nået længere i overvejelsen 

omkring danskkrav til udenlandske medarbejdere, da det på institut-

ter med mange udenlandske medarbejdere ofte betyder, at de dansk-

talende VIP kommer til at tage en større del af det administrative ar-

bejde. Hanne Møller sagde, at spørgsmålet om danskkrav til uden-

landske medarbejdere dels fremgår af stillingsopslagene, og derud-

over er det ofte et emne, der bliver berørt ifm ansættelsessamtalerne. 

Ulf Hedetoft supplerede med at oplyse, at der er en større rapport på 

vej om brug af engelsk som administrativt sprog på KU. Høringsfri-

sten er den 21. februar 2014, og FSU får rapporten til høring.  

 

Ad 5)    Meddelelser 

Den nuværende Ph.d. skolelederstilling, som har en varighed af 3 år, 

udløber ved udgangen af januar 2014. Ansøgningsfristen er den 5. 

januar 2014. Indstillingsudvalget er repræsenteret af FSU – TAP 

Mike Wenøe og AR VIP Bo Fritzbøger. 

 

Ad 6)    Eventuelt  

Jørgen Staun overtager næstformandsposten i FSU den 1. januar 

2014 efter Peter Andersen, som bliver suppleant. 

 

Evalueringen af kantinen viser tilfredshed med kvaliteten. Det blev 

nævnt at bestillinger til receptioner måske er for dyre. 
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Jørgen Staun opfordrede ledelsen til at genoptage ordningen fra før 

2010 om, at fakultet og institutter i fællesskab efter ansøgning beta-

ler en uges ophold for VIP på Klitgården Refugium i Skagen. Ulf 

Hedetoft lovede at tage forslaget op med institutlederne.  

 

Mødet sluttede kl. 11.40 


