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A-siden:  

Jesper Kallestrup (dekan og formand for FSU), Jens Erik Mogensen 

(prodekan), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen 

(institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Signe 

Marie Pedersen (HR-sektionsleder) 

B-siden:  

Peter B. Andersen (Næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier), Alexander Safet Memedi (U&S TR for DJØF), Hans 

Elbeshausen (lektor, INF), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling), Gunhild Ravn Borggreen, lektor (VIP-

suppleant, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab) og Lene Offersgaard, 

ingeniør (Institut for Nordiske Studier og sprogvidenskab, TAP-TR-

suppleant) 

Gæst: Jan Pedersen (økonomichef) og Inge-Lise Damberg 

(specialkonsulent, HRSC) 



 

SIDE 2 AF 8  

 

 

Afbud: Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City) og Caroline 

Gjellerod (TR for AC, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)  

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: KUs nye budget model: Jesper Kallestrup 

henviste til de fremsendte slides og temasiden om den nye 

budgetmodel på KUnet1. Budgetmodellen anviser en 

budgetudmøntning af finanslovsindtægterne på baggrund 

af nøgletal og dialog, Der er stadig lidt uklarhed omkring 

nøgletallene, som skal afdækkes for de enkelte fakulteter, 

hvilket vil ske i dialog mellem rektoratet og dekan. For 

eksternt finansieret virksomhed gælder det, at KU arbejder 

på at dokumentere sine følgeomkostninger på eksterne 

projekter ift. de bevilgende fonde. For nærværende er 

trækket på fakulteternes finanslovsmidler for stort i forhold 

til ufinansierede følgeomkostninger. Med omlægningen af 

KUs budgetmodel, afholdes dele af disse 

følgeomkostninger centralt, hvorfor eksterne bevillinger 

skal udrede disse omkostninger over for KU på centralt 

niveau. Dette indfases over 3 år med hhv. 5, 10 og 15% 

begyndende i 2020. Preaward systemet NIMBUS skal 

bruges til at understøtte fælles standarder og værktøjer, 

herunder standardberegningsmetode for fornævnte 

fællesomkostninger, budgetskema og værktøjer til 

porteføljestyring mm. 

 

b. HUMs konkrete implementering af budgetmodel: Jan 

Pedersen oplyste, at et vigtigt element i den nye 

budgetmodel er, at fakulteterne fremover tildeles 

finanslovsmidler via rammer baseret på nøgletal og dialog,  

                                                 
1 https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/ny-budgetmodel/Sider/default.aspx 
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der skal drøftes med rektor. De endelige rammer og 

principper vil først blive udmeldt fra rektoratet efter den 7. 

maj. 

Kristian Boye Petersen sagde, at universitetsdirektør Jesper 

Olesen har pointeret, at det strategiske råderum har en 

tidshorisont på 5 – 7 år pga. stærkt faldende indtægter, 

hvilket gør, at det strategiske råderum bliver på den lange 

bane. 

Jette Bang spurgte ind til de strategiske beslutninger, og 

Hans Elbeshausen spurgte, om FSU og LSU´erne kunne få 

oplyst et beløb og en proces for det lokale arbejde.  

Jan Pedersen svarede, at HUM er i en fase, hvor vi taber 

omkring 60 mio. kr. de kommende år, hvilket gør, at dekan 

og institutledere skal i dialog om, hvordan institutterne kan 

”designes” de kommende år. I grove træk vil der ikke være 

ændringer i praksis vedr. orientering i FSU og LSU´erne i 

forhold til tidligere. Når rammen er givet, skal den drøftes i 

FSU. 

Jesper Kallestrup tilføjede, at der tages udgangspunkt i 

institutternes strategiske årshjul, og at der ikke bliver 

råderum ud over rammen i mange år frem. Drøftelserne om 

det strategiske råderum hører primært til i akademisk råd, 

hvorimod det personalemæssige aspekt ligger i FSU-regi. 

Alexander Safet Memedi mente, at det stadig er interessant 

for FSU, at få kendskab til dekanens dialog med 

institutleder, således at alle får kendskab til, hvorfor man 

evt. bliver tilgodeset/ikke tilgodeset. 

Jesper Kallestrup svarede, at de strategiske drøftelser evt. 

kunne handle om nye uddannelsesindtægter, flere 

selvbetalere, markeder i Kina osv. 

Peter B. Andersen ville vide, hvordan der kan skabes 

transparent/åbenhed om processen, så medarbejderne bliver 

inkluderet og får indblik i nøgletallene, hvortil Jesper 

Kallestrup svarede, at det er et stort arbejde, og at 

medarbejderne selvfølgelig bliver inkluderet i drøftelserne.  
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Jesper Nielsen henviste til formuleringen på side 4 i de 

medsendte slides, hvor der står, ”Ledelsen skal beslutte, 

hvordan pengene fordeles, så de er der, hvor de giver mest 

værdi,” og han ville vide, hvem det skulle give værdi for. 

Jan Pedersen svarede, at førhen var der øremærkede penge 

og direkte bindinger på aktiviteter. Fremtidigt vil det være 

dekanen/ledelsen, der fordeler beløbene med inddragelse af 

FSU/LSU med fokus på, hvordan vi får mest for pengene 

uden bindinger, men ved overholdelse af fastsatte mål. 

Jesper Kallestrup tilføjede, at ledelsen kan tage strategiske 

beslutninger, uagtet hvilken værdi det tillægges, således 

kan det både kan være af økonomisk-, faglig- og 

samfundsmæssig karakter/værdi. Derfor er den 

inddragende proces vigtig. 

Hans Elbeshausen spurgte, om det er nok at skabe åbenhed 

og inddragelse. Måske skal der også være en opbygning af 

forklaring for at skabe en bredere forståelseshorisont. 

Jesper Kallestrup svarede, at udgangspunktet for 

drøftelserne vil være institutternes mål og handleplaner, 

hvor både VIP og TAP bliver inddraget. 

Ingolf Thuesen sagde, at mål og handleplaner kører lokalt i 

LSU, og at der bør være fokus på, hvordan fakultetet 

opretholder solidaritet. Der er f.eks. ingen uddannelser/fag 

der siger, at de har for mange ressourcer. Derfor er det 

vigtigt med et fælles værdigrundlag. 

Kristian Boye Pedersen supplerede med at sige, at den nye 

budgetmodel appellerer til solidaritet. 

 

c. Foreløbig orientering om arbejdet med ny norm-aftale: 

Jesper Kallestrup oplyste, at normaftalen fra 2014 formelt 

set er udløbet, men da der ikke er en ny aftale, er den 

eksisterende stadig gældende, Ønsket er en ny aftale, som 

er mere enkel og transparent, så den sikrer en 

hensigtsmæssig balance mellem undervisning, forskning og 

administration. Arbejdet med en ny norm-aftale skal sikre, 

at alle lokalaftaler bliver tilgængelige, og at det bliver en  
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inddragende proces. Der etableres en arbejdsgruppe 

bestående af Jesper Kallestrup, Jens Erik Mogensen, Peter 

B. Andersen og en medarbejderrepræsentant mere fra 

undervisningssiden, et medlem fra AR, Mette Elting og en 

repræsentant fra studieadministrationen. Første møde i 

gruppen bliver i marts måned med efterfølgende drøftelse i 

FSU. 

 

3) Til drøftelse 

a. Første fremlæggelse af tids- og procesplan, herunder 

forslag til afværgeforanstaltninger: Kristian Boye 

Petersen sagde, at TR har haft tidsplanen til kommentering, 

og den har været forelagt direktionen.  

Peter B. Andersen oplyste, at AC-TAP og VIP holder et 

informationsmøde den 12. april med DM Pension og 

arbejdsløshedskassen, hvilket han ønskede tilføjet i 

tidsplanen, og Jesper Nielsen spurgte, om opsigelser 

gælder pr. 1. juli. 

Signe Marie Pedersen svarede, at oplysningerne om 

informationsmødet skulle indsendes til HRSC, som 

derefter vil sørge for at få det med i tidsplanen. 

Afgørelserne om afsked vil have virkning fra 1. juli 2019. 

Tidsplanen er foreløbig og derfor fortrolig på nuværende 

tidspunkt. Når planen er endelig vil den blive udmeldt, og 

der vil også, når man er tættere på, komme en detaljeret 

plan for den dag, hvor partshøringsbrevene skal udleveres. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at proces- og tidsplanen 

vil være endelig den 26. marts, hvor FSU har mulighed for 

en drøftelse og reaktion på oplægget. 

Peter B. Andersen sagde, at medarbejdersiden er glade for 

den brede pallette, hvor der er tænkt over mange 

muligheder for afværgeforanstaltninger, men de frivillige 

fratrædelsesordninger er ikke attraktive, og han henviste 

til, at der i 2018 var 15 mio. kr. i overskud. Han mente 

også, at der er et problem med, at fratrædelsesdatoen er en 

ledelsesbeslutning. Underviserne, som planlægger  
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efterårssemesteret, kan få udfordringer med 

opsigelsesvarslet. 

På et spørgsmål om opsigelsesvarslet blev indregnet i 

fratrædelsesdatoen svarede Inge-Lise Damberg, at 

afskedigelse sker pr. 1. juli og fratrædelsesdatoen/ 

tidspunktet for fratrædelse udregnes efter, hvor langt 

opsigelsesvarsel medarbejderen har. Dvs. ved 6 måneders 

opsigelsesvarsel er fratrædelsestidspunktet 30. december 

2019. Ved indgåelse af en frivillig fratrædelse ligger 

fratrædelsestidspunktet fast, dvs. 30. august, og så er det 

medarbejderens anciennitet, som afgør indholdet af den 

aftale, medarbejderen kan indgå. Alt efter, hvilken 

rammeaftale, der besluttes. 

Jette Bang sagde, at det var en mere attraktiv model for 

medarbejderne i 2016, hvortil Inge-Lise Damberg svarede, 

at der var 2 modeller i 2016 med hver sin fratrædelsesdato, 

henholdsvis den 30. september 2016 og 28. februar 2017. 

Peter B. Andersen ville vide, om institutlederen kunne 

gøre undtagelser i tilfælde, hvor man ikke kan undvære en 

medarbejder. 

Ingolf Thuesen svarede, at der er mange individuelle 

hensyn af tage, så institutleder har brug for råderum og 

fleksibilitet. 

Kristian Boye Pedersen oplyste, at såfremt en medarbejder 

siger nej til en frivillig fratrædelse, giver det ikke garanti 

for ikke at få en opsigelse. 

Peter B. Andersen spurgte, om der kunne være 2 

fratrædelsesdatoer, f.eks. den 30. august og evt. 31. januar 

eller 28. februar, så der bliver mulighed for at 

afslutte/afvikle semesteret og eksamen. 

Alexander Safet Memedi spurgte, om det bliver oplyst, 

hvor og hvor meget de enkelte institutter skal spare, inden 

medarbejderen skal tage stilling til situationen. 

Kristian Boye Petersen sagde, at baggrundspapiret, som er 

klar den 26. marts, vil give et billede af dette. 
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Hans Elbeshausen spurgte til pensionsindbetaling i forhold 

til overgang fra fuldtids- til deltidsbeskæftigelse, hvortil 

Signe Marie Pedersen svarede, at ekstra pensions-

indbetaling fordrer, at ordningen er seniorreguleret. 

Alexander Safet Memedi ville vide, om der kunne komme 

andet i spil ved afskedigelser, f.eks. 1 månedsløn, 

muligheden for at kalde det en frivillig fratrædelse og evt. 

muligheden for at fritstilles, således at der kunne pågå en 

individuel forhandling. Signe Marie Pedersen sagde, at det 

skulle undersøges nærmere, men at man ikke umiddelbart 

kunne lave en opsigelse om til en frivillig fratrædelse. 

Vedr. outplacement vil det ikke være muligt at allokere et 

kontantbeløb til en medarbejder, da det er beregnet til at 

hjælpe den pågældende videre. 

Gunhild Ravn Borggreen spurgte, om en medarbejder 

kunne overflyttes til eksterne midler, hvortil Jan Pedersen 

svarede, at der skal være afsat penge til medarbejderen på 

projektet, og for en periode der ikke er under 4 år.  

 

b. Forretningsordenen: FSU godkendte opdateringerne, som 

vil blive forelagt direktionen den 19. marts. 

 

4) Meddelelser 

Susanne Kirst indhenter information mm. vedr. afholdelse af et 

arrangement med Samarbejdssekretariatet, som planlægges til 

efteråret.  
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5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

            

 

 

 Mødet sluttede kl. 11:50 

 

 

Opfølgnings-

punkter 

Opgave Ansvarlig 

2.c Opdatering af arbejdet med den nye norm-aftale  

 

Jesper Kallestrup, 

Jens Erik Mogensen, 

Peter B. Andersen 

3.a  Proces- og tidsplanen vil være endelig den 26. 

marts, hvor FSU har mulighed for en drøftelse og 

reaktion på oplægget. 

 

Signe Marie 

Pedersen og Inge-

Lise Damberg 

4 FSU arrangement til efteråret Susanne Kirst 

 

 


