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 EKSTRAORDINÆRT MØDE I 
 
              FSU/LSU-DRIFTSCENTRET 

 

5. DECEMBER 2008 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Ekstraordinært møde i  

      FSU og LSU/Driftsafdelingen 

Møde afholdt: Fredag, den 7. november 2008, kl. 11 - 12 

Sted: 10.1.30 

 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og 
Stig Andersen (driftschef) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk, Ger-
mansk og Romansk, Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk 
Metal, TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), 
Tom Nielsen (teknisk service/drift.), Erik Kimose Thomsen (teknisk ser-
vice/drift), Kåre Nielsen Wangen (studentercervice/drift.), Pia Møller (rengø-
ringsleder/drift), Frank Nielsen (intern service/drift), Steen Laugesen (gra-
fisk/drift) og Pia Dyring (omstillingen/drift)  
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Afbud fra:  

A-siden: Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU) 

B-siden: Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk), Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstfor-
mand for FSU, fælles-TR for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erken-
delse og Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, 
TR for adm. ansatte AC’er  

 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst (referent) 

  

Dagsorden 

      

1) Afgørelse på udbud af rengøringsydelser (FSU og LSU/Driftscentret) 
 
2) KU´s nye it-strategi og it-organisering (dette punkt vedrører alene 

FSU) 
 
 
Referat: 
 
Ad 1) Afgørelse på udbud af rengøringsydelser: 
 
Da formand og næstformand fra FSU var fraværende, var der enighed blandt  
mødedeltagerne om, at Hanne Møller fra Administrationscentret blev valgt  
som mødeleder. 
 
Sagsnotat, ”Information vedr. tildeling ifm. udbud af rengøring” fra koncern- 
Økonomi, blev omdelt på mødet. 
 
 Kim Brinckmann opsummerede indholdet fra ovennævnte sagsnotat 

og lagde vægt på, at ledelsen gerne havde set, at fakultetets eget bud 
havde vundet udbudsforretningen, da ledelsen er meget tilfreds med 
den gode og stabile medarbejdergruppe, som rengøringen repræsente-
rer. Da det ikke blev vores nuværende rengøring, der blev valgt, bad 
Kim Brinckmann alle om at respektere, at kontrolbuddet ikke kunne 
konkurrere med det tilbud, der var kommet fra Forenede Rengøring 
A/S. Kim Brinckmann orienterede om det kommende § 5 møde, vedr. 
virksomhedsoverdragelse, og oplyste at man vil bestræbe sig på at la-
ve gode aftaler med det nye firma. Forenede Rengøring indkalder 
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medarbejdere og ledelse, og der skal foreligge en liste med de medar-
bejdere, der skal virksomhedsoverdrages.  

  
 Tom Nielsen spurgte, hvad prisforskellen er på kontrolbuddet og til-

buddet fra Forenede Rengøring. Kim Brinckmann svarede, at denne 
forretningsoplysning ikke kunne oplyses, og at prisen ikke har været 
det eneste kriterium. Forenede Rengøring har afgivet et tilbud, der 
scorer højt på både pris og kvalitet. 

 
 Annemarie Jensen forespurgte, hvordan man ville sikre sig at Forene-

de Rengøring lever op til den standard, de lover. Kim Brinckmann 
svarede, at der dels er en kontrakt, som de skal leve op til, og at fakul-
tetet vil ansætte en medarbejder, som skal føre tilsyn med kvaliteten. 
Samtidig sagde Kim Brinckmann, at fakultetet indgår samarbejdet 
med Forenede Rengøring med det udgangspunkt, at samarbejdet vir-
ker, og at DS-INSTA800 standarden gør, at alle medarbejdere skal 
opklassificeres til at arbejde efter denne standard, som indebærer nye 
arbejdsmetoder og andre maskiner. 

 
 Tom Nielsen ville vide, om der var taget højde for nedrivningen af gl. 

KUA, som vil betyde ekstra rengøring, hvilket vil give ekstra omkost-
ninger pga. byggesnavs. Kim Brinckmann gav Tom Nielsen ret i, at 
dette kunne være et problem, som også er blevet drøftet. KU´s ledelse 
har dog konkluderet, at vi ikke kan vente i 5 år med at effektivisere 
rengøringsområdet. Kim Brinckmann gjorde opmærksom på, at det er 
vigtigt at høre alle argumenter, men han sagde samtidig, at aftalen 
med Forenede Rengøring næsten var besluttet, og bad derfor alle om 
ikke at have falske forhåbninger mht. den nuværende rengøringskon-
stellations videre eksistens, da alle argumenter er overvejet.  

 
 Annemarie Jensen ville vide, om det nuværende rengøringspersonale 

kunne søge andre steder på KU. Til dette spørgsmål svarede Kim 
Brinckmann, at alle kan søge andre steder både nu og efterfølgende, 
samt at alle som udgangspunkt skal virksomhedsoverdrages, undtaget 
Pia Møller, som bliver ansat af fakultetet til at føre kontrol med rengø-
ringen. 

 
 Hanne Møller forklarede, at ved virksomhedsoverdragelse overføres 

personalet med samme løn og overenskomst, som man har fra forrige 
arbejdssted, men at man søger om nyansættelse på lige fod med andre 
ansøgere. 

 
 Kim Brinckmann opfordrede til at bruge tillidsrepræsentanten og evt. 

KU´s tilbud om krisehjælp, hvis der var nogen, der havde brug for 
dette. Samtidig informerede han også om, at der ved mødet den 6. no-
vember for rengøringspersonalet var 2 repræsentanter med fra 
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              Forenede Rengøring, så der var allerede ansigter at forholde sig til 
mht. den nye arbejdsgiver. 

 
 Frank Nielsen ville vide, hvad der skal ske med det eksisterende ren-

gøringsudstyr, og hvordan man ville håndtere det gode samarbejde be-
tjente og rengøringspersonale imellem. Kim Brinckmann svarede, at 
der skal kigges på det nuværende udstyr, som enten skal afhændes el-
ler sættes i stand. Vedr. den gensidige hjælp betjente og rengørings-
personale imellem, ville den nuværende fleksibilitet blive lidt ander-
ledes, da rengøringspersonalet pr. 1. januar 2009 ikke længere er ansat 
af fakultetet, men af Forenede Rengøring. Kim Brinckmann opfordre-
de til, at alle prøver at udvise fleksibilitet så samarbejdet vil fortsætte 
med at fungere på den gode måde. 

 
 
 

Ad 2) KU´s nye it-strategi og it-organisering (FSU): 
 

 Kim Brinckmann orienterede om, at Københavns Universitets it-
strategi 2008-2012, version 2.0, 22. oktober 2008 var vedtaget i LT 
den 29. oktober 2008. Kim Brinckmann forklarede at strategien læg-
ger op til, at der er 2 niveauer (KU og FAK). På fakultetsniveau vil 
samtlige it-medarbejdere få fagligt tilhørsforhold til it-centret, selvom 
de fysisk kan befinde sig på institutniveau. Der er identificeret et antal 
studerende og 3 medarbejdere, som fremover skal referere til fakulte-
tets it-chef. Helt konkret drejer det sig om 3 medarbejdere; 1 i Admi-
nistrationscentret, 1 ved CST og 1 ved IKK.  

 
 Den 1. januar 2009 træder den nye it-strategi i kraft.  
 
 Annemarie Jensen sagde, at Engerom har en studerende og spurgte, 

om denne studerende fremover også skulle udføre opgaver for andre. 
Kim Brinckmann svarede, at det skal han i princippet, men det prag-
matiske svar er, at han skal hjælpe lokalt, som det har været hidtil. Så-
fremt der er behov for at allokere ressourcerne i et konkret tilfælde, så 
skal alle hjælpe hinanden.  

 
 Anders Granum Aagaard udtrykte glæde over, at der er kommet en 

overordnet it-strategi, som gælder for den administrative it, hvilket 
levner plads til, at den faglige it forbliver lokalt ved institutterne. Han 
gav udtryk for, at HUM`s it-afdeling til tider har fungeret en smule 
problematisk, hvilket har medført at institutterne har ansat lokale 
hjælpere. Derfor mente Anders Granum Aagaard, at den nye tilstand 
betyder, at it-afdelingen fremover skal være forpligtet til at levere den 
service, som institutterne har brug for. 
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 Kim Brinckmann sagde, at vi ikke må ende i den situation, hvor vi 
først overfører ressourcerne til FAK-it, hvorefter institutterne ansætter 
nye medarbejdere, da dette vil være en helt forkert vej at gå. Anders 
Granum Aagaard svarede, at det er vigtigt at imødekomme institutter-
nes særlige behov, hvortil Kim Brinckmann gentog, at vi skal gribe 
processen pragmatisk an og tilstræbe at institutterne oplever, at de får 
den samme service som før, og at de på længere sigt oplever at ser-
vicen er blevet bedre. 

 
 Annemarie Jensen ville vide, hvordan vi sikrer, at vi får en god it-

service, hvor der bliver reageret hurtigt i situationer, hvor der er behov 
for hjælp. Kim Brinckmann svarede, at vi må afstemme forventnin-
gerne og forhåbentlig vil det hjælpe med til, at vi får et godt samar-
bejde fremover, derfor er det vigtigt, at vi tager en fremadrettet snak 
om it-service på fakultetet. 

 
 
Mødet sluttede kl. 12.20 
SKI 


