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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 Gitte 

Korsgaard (HR-Centerchef) 

B-siden:  

Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (lektor, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier), Alexander Safet Memedi (U&S TR 

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

Erkendelse og Formidling), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og 

funktionær), Tom Sejr (elektriker, TR for Metal), Hans Elbeshausen (lektor, 

INF), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), 

Morten Michelsen (Lektor, VIP-TR-suppleant Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab) og Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) 



 

SIDE 2 AF 5 Gæst: Jan Pedersen (økonomichef)  

Afbud: Lasse Christian Arboe Sonne (lektor, SAXO-instituttet) 

Referat 

 

Ad 1) Orientering fra ledelsen 

a. Orientering om fakultetets økonomiske ramme frem mod 2022 

og kommende reduktioner: Jesper Kallestrup sagde, at direktionen 

havde drøftet økonomi ved seneste møde i uge 44 og vurderet, at det 

ville være mest rigtigt at melde den økonomiske ramme ud, nu hvor 

den er kendt og i første omgang forhåndsorientere FSU. 

Der vil komme mere detaljerede oplysninger, når de foreligger. 

 

Jan Pedersen uddelte sagsnotatet vedr. besparelser 2019 dateret 29. 

oktober 2018, og oplyste at Jesper Kallestrup, Kristian Boye 

Petersen og ham selv havde været til møde med universitets-

direktøren for at drøfte Q3 og Budget 2019. Der vil være et 

underskud på 57 mio. kr. i 2020.  

 

Følgende planlægges for at reducere underskuddet: 

• Rømning af bygning 27 (7 mio. kr.) 

• Reduktioner på de centrale afsætninger (5 mio. kr.) 

• Forventede indtægtsstigninger som følge af strategiske 

indsatser, herunder forventet stigning i EV og bedre 

dækning af følgeomkostninger (5 mio. kr. i 2021 og 10 

mio. kr. i 2022) 

• Lønreduktioner med effekt fra 2020 (25 mio. kr.)  

 

De planlagte reduktioner giver resultatforbedringer på 47. mio. kr., 

og der er således et budgetteret underskud på 10. mio. kr.  

 

Jørgen Staun bemærkede, at det var forventeligt med underskuddet 

og spurgte, om institutter med overskud får råderet over deres 

overskud i dette regnskabsår, og om det på nuværende tidspunkt 

kunne oplyses, hvilke grupper der bliver berørt af besparelserne samt 

hvornår det udmeldes. Derudover spurgte han til planlægningen af 

afværgeforanstaltninger. 

 

Jesper Kallestrup svarede, at der skal ses på de enkelte uddannelser 

og VIP/STÅ ratioen, hvilket vil tage noget tid at gennemgå, samt at 

den økonomiske situation er et udefrakommende fælles anliggende, 

som gælder for hele HUM. Vedrørende hvem der bliver berørt og 

kommende afværgeforanstaltninger, foreligger der ikke noget 



 

SIDE 3 AF 5 konkret endnu. Effektueringen af lønreduktionerne vil udmeldes 

omkring påske 2019. 

 

Jørgen Staun henviste til de tidligere afskedigelsesrunder i hhv. 2010 

og 2016, hvor der efterfølgende havde været et pænt overskud, 

hvilket han håbede, at der var opmærksomhed på, således at det ikke 

blev tilfældet igen. 

 

Jesper Kallestrup svarede, at HUM skal nå til et punkt med en sund 

økonomi, som bl.a. skal effektueres ved at tænke nyt. 

 

Kristian Boye Petersen oplyste, at driften hører under CAS, og 

derfor ikke er omfattet af besparelserne på HUM, men der skal 

spares omkring en halv milliard på KU generelt frem til 2022. 

 

Jan Pedersen nævnte, at den nuværende budgetmodel bruges for 

sidste gang og Caroline Gjellerod påpegede, at det er vigtigt at den 

nye budgetmodel bliver drøftet i FSU. 

 

Kristian Boye Pedersen svarede, at budgetmodellen bliver besluttet 

oppefra, og at vi ikke har indflydelse på formen, men den vil 

selvfølgelig blive drøftet i FSU-regi, når den skal konkretiseres på 

HUM. Den nye KU-budgetmodel skal være klar i februar 2019. 

 

Da både besparelserne på HUM og ny KU-budgetmodel bliver 

aktuelt i starten af 2019, blev det besluttet, at der berammes ekstra 

FSU-møder primo 2019. 

 

FSU drøftede initiativer vedr. 1-årige efteruddannelser, hvor der er 

opbakning fra ministeriet, normtilpasninger; herunder småfag og 

hvordan de kan fortsætte på en fornuftig måde samt 

timebanker/pukler, som er et punkt, der tages op på et andet 

tidspunkt. 

 

Mødet sluttede kl. 10:25 

 

 

 

 

 


