
D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

 

  

 

 

KAREN BLIXENS VEJ 4 

2300 KØBENHAVN S 

 

BESØGSADRESSE:  

RUED LANGGAARDSVEJ 4 

2300 KØBENHAVN S 

 

DIR  51 29 84 65 

 

ski@hum.ku.dk 

 

REF: SKI 

SAG: 015-0006/15-4000 

 

 

 

Fakultetets Samarbejdsudvalg  

M Ø D E R E F E R A T  

Forum FSU møde 

Møde afholdt: Mandag den 5. oktober 2015 

Sted: Mikado House – Montecristo 

Referent: Susanne Kirst 
 

 

   

   

Til stede: 

A-siden:  

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

rektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Jens Erik Mogensen (pro-

dekan)   

B-siden:  

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 Institut for Kunst og Kulturvi-

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

TAP), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær), Peter B. Ander-

sen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Caroline Gjel-

lerod (sagsbehandler og specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) og Jesper Nielsen (TAP-HK-TR sup-

pleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)   

 

8. OKTOBER 2015 



 

SIDE 2 AF 5 Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen  

Afbud: 

Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-

dier), Per Hasle (institutleder IVA), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomi-

medarbejder, Fakultetsservice) og Hans Elbeshausen (lektor IVA),  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 1 

          8. september 2015 

Referatet blev godkendt 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen 

a. Mundtlig orientering om lokal konsekvens af dimensione-

ring:  

 

Ulf Hedetoft orienterede om, at IVA vest (Aalborg) indstilles til 

lukning indenfor en 3 års periode. Lukningen af IVA vest påtæn-

kes således, at både studerende og personale får god tid til at 

overveje deres situation. Det lokale SU har netop fået besked, og 

nu har medarbejderrepræsentanterne tid frem til næste LSU den 

26. oktober til at drøfte sagen og komme med kommentarer og 

ændringsforslag, hvorefter den endelige beslutning bliver truffet. 

Årsagen til den påtænkte lukning er, at et aktuelt optag på 26 

studerende på IVA vest i 2015 ikke kan opretholde et stærkt stu-

die- og forskningsmiljø i Aalborg. Hvor IVA øst i København 

har haft betydelig vækst i optaget fra 2010, har IVA vest haft et 

vigende studenterantal – et forhold der med regeringens dimen-

sionering kun bliver værre de kommende år. 

Der er også et stort frafald de første to år af uddannelsen. Og de 

studerende i Aalborg har ikke samme tilbud om tilvalg, som stu-

derende i København.  

Tidsplanen er tilrettelagt således, at de studerende i Aalborg kan 

færdiggøre deres uddannelser indenfor normeret tid til sommeren 

2018. Pt. har IVA vest i alt ca. 150 studerende.  

 



 

SIDE 3 AF 5 På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget sikkert 

om de bemandingsmæssige konsekvenser. Det afhænger bl.a. af, 

hvor megen naturlig afgang, der finder sted på IVA i perioden 

frem til sommeren 2018. Senest sommeren 2017 vil det være af-

klaret, om personalereduktioner bliver nødvendige. Bliver kon-

klusionen, at det desværre er nødvendigt, vil processen følge 

KUs regler for uansøgt afsked begrundet i institutionens forhold.  

Den påtænkte lukning er primært tænkt strategisk i forhold til 

fagligheden, herunder at det giver mening at samle indsatsen ét 

sted, men det er også bekosteligt at køre IVA vest, som kun kan 

opretholdes gennem et betragteligt økonomisk tilskud fra fakulte-

tet. 

Jørgen Staun anerkendte, at der var grunde til at lukke IVA vest, 

men han udtrykte bekymring om fagligheden, fordi der kunne 

være en risiko for, at IVA vest blev et synkende skib i de sidste 

år. 

Ulf Hedetoft sagde, at studerende efter ønske kan blive overført 

til København tidligere end medio 2018, og at det i den forbin-

delse skulle undersøges, om der er mulighed for at finde kolle-

gieboliger. 

Den kommende kommunikationsplan er således, at LSU på IVA 

København er orienteret mandag morgen den 5. oktober, og FSU 

orienteres på indeværende møde. Aalborgs borgmester og ud-

dannelsesministeren bliver orienteret den 5. oktober om efter-

middagen. Andre interessenter orienteres i løbet af mandag eller 

tirsdag. Tirsdag den 6. oktober afholdes der møder i Aalborg bå-

de med ansatte og studerende. Jens Erik Mogensen og Hanne 

Møller deltager. Der bliver udsendt en pressemeddelelse tirsdag 

den 6. oktober.  

Jens Erik Mogensen og Hanne Møller ankom til FSU mødet efter 

at have deltaget på LSU-møde på IVA i København. 

Det blev meddelt, at mødet på IVA var forløbet roligt, og at alle 

tillidsrepræsentanterne havde deltaget. Det blev pointeret, at der 

er tale om en udfasning frem til 2018, og at det kvalificerede an-

sættelsesstop også gælder i forhold til evt. opsigelser i udfas-

ningsperioden. Det er først i midten af 2017, at bemandingspla-

nen skal analyseres. 

FSU blev opfordret til ikke at kontakte kollegaer på IVA, i for-

bindelse med den påtænkte lukning, da ledelsen ønskede at ori-

entere personalet face to face. 

 

Økonomi: Ulf Hedetoft bekræftede, at den udmeldte finanslov 

indfrier de pessimistiske prognoser, og at der er lagt op til store 

besparelser. Småfagsbevillingen er dog undtaget, og forhøjelsen 



 

SIDE 4 AF 5 af takst 1 på 5.000 kr. er forlænget til og med 2018. Basisforsk-

ningstilskuddet er bibeholdt. I følge finanslovsudkastet skal KU 

stadig spare 2% på uddannelserne som forventet, svarende til 40 

mio. kr. årligt. Der er reduceret med 70 mio. kr. til huslejeunder-

støttelsen på KUA3. Alt i alt ser det alvorligt ud. Der er lavet et 

scenarie pba. udmeldingerne, og det spænder fra 250 mio. kr. til 

650 mio. kr., som KU kan risikere at miste. KU skal minimum 

ned med 300 mio. kr. henover 2016 – 2017, som også vil være 

udmeldingen fra rektoratet.  Der er nedsat en task force under LT, 

der skal komme med forslag til, hvordan nedskæringerne kan 

håndteres på en måde, hvor det går mindst muligt ud over kerne-

aktiviteterne. Forventningen er, at der nok skal spares 25 – 30 

mio. kr. på HUM. HUM skal minimum være i balance ved ud-

gangen af 2017 – sådan som det hele tiden har været målet.  

 

Jørgen Staun spurgte, om der skal iværksættes fratrædelsesord-

ninger i 2016. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at rektors udmelding er, at det skal påbe-

gyndes i 2016, hvilket også gælder HUM. 

 

Jesper Nielsen spurgte, hvordan fratrædelsesordningerne skulle 

udmøntes. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at det ikke bliver en grønthøster, da det skal 

give mening og friholde kerneydelserne. Derfor vil der indgå stra-

tegisk overvejelser, og der vil blive taget udgangspunkt i de gæl-

dende retningslinjer om afværgeforanstaltninger. 

 

Som tidligere udmeldt er der kvalificeret ansættelsesstop, og der-

for skal alle ansættelser, forlængelser mm. på institutlederniveau 

godkendes af dekanen, og på fakultetsniveau kræver det rektors 

godkendelse.  

 

Jan Pedersen oplyste, at HUM skal indlevere budget til Nørregade 

den 23. oktober, men at rammerne for at udarbejde budgettet i 

bedste fald er tilgængelige den 14. oktober, hvilket sætter budget-

processen i en meget kritisk situation. Der er møde med universi-

tetsdirektøren primo november, og først der kan tingene begynde 

at forme sig. 

 

 

b. Status for valg på KU 2015: Ulf Hedetoft henviste til den skrift-

lige redegørelse fra HSU dateret 20. august 2015 samt tidsplan 

for valg og opfordrede til, at der evt. blev taget kontakt til div. 

valgambassadører, som er i gang med at planlægge de valginitia-

tiver, de vil sætte i værk, såfremt man ønsker at gøre opmærksom 



 

SIDE 5 AF 5 på noget i processen. Der er ikke centrale initiativer på HUM, da 

dette bør ligge på institutterne og lokalt i fagrådene. Valgprocen-

ten for studerende er kun på 10 %, så der er noget at arbejde 

med. 

 

c. Procesplan for APV: Den store 3 årige APV samt tilfredsheds-

måling gennemføres som en samlet undersøgelse i marts 2016. 

Jens Erik Mogensen redegjorde for tidsplanen og sagde, at pro-

cessen på HUM vil blive tilrettelagt som ved forrige APV ved 

besøg på alle institutter, hvor indsatsområder skal drøftes.  

 

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg i juli måned, og 

skulle bl.a. se HUMs handleplaner fra seneste APV, møde en ar-

bejdsmiljørepræsentant og besøge et institut. Der var styr på tin-

gene, men studiefremdriftsreformen havde givet store udfordrin-

ger på det institut, som AT besøgte, så de kom tilbage i septem-

ber på et udvidet eftersyn. Eftersynet endte med en ”gul smiley”, 

hvilket betyder, at instituttet ikke bliver pålagt at lave handlepla-

ner. At det gik så relativt godt skyldes formodentligt, at der i 

mellemtiden havde været justeringer, som tilsyneladende har en 

god effekt. Ledelsen har stor fokus på evt. belastninger i forhold 

til studiefremdriftsreformen. Det er imidlertid vigtigt at monito-

rere området tæt fremover. 

 

 

d. Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015: FSU konstaterede, at der 

ikke er noget bemærkelsesværdigt ved sygefraværsstatistikken. 

 

 

Ad 4)  Meddelelser:  

 

Ulf Hedetoft meddelte, at HUM venter på svar fra en større fond 

vedr. finansieringen af torvet. 

 

Ad 5)  Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.30 

 


