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

Forum:            Fakultetets Samarbejdsudvalg    

Møde afholdt:   Fredag den 7. juni 2013 kl. 10 - 12 

Sted:           Lokale 15B.0.07 

       Referent:            Ole Krarup Jensen 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan),  

Per Hasle (institutleder, IVA), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) og 

Hanne Møller (HR- og personalechef). 

Repræsentanter fra IKK: Mette Sandbye og Gyrd Voss. 

B-siden: 

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

for Tværkulturelle og Regionale Studier), Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-

TR-suppleant, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Annemarie Jen-

sen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-

mansk), Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), 

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC´er), Anders Granum 

Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), Morten Michelsen (lek-

tor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Caroline Gjellerod (TR-sup-

pleant for AC-ansatte, ToRS) 
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Afbud: Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regio-

nale Studier) 

FSU-sekretariatet: Ole Krarup Jensen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra den 31. maj (bilag) 

3. Orientering fra ledelsen: 

a. Økonomi og budget (bilag) 

b. Status på flytningen 

4. Til drøftelse:  

a.   Fremtidigt behov for studielektorer på musikvidenskab -  

      afværgeforanstaltninger og udvælgelseskriterier (3 bilag) 

5. Eventuelt    

6. Meddelelser    

 

Dagsorden 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2. Godkendelse af referat fra den 31. maj (bilag) 

 

Referatet af mødet den 31. maj blev godkendt. Morten Michelsen oplyste at 

han ikke er ikke suppleant men ordinær tillidsrepræsentant. 

 

Ad 3. Orientering fra ledelsen 

 

Ad a. Økonomi og budget (bilag) 

 

Dekanen orienterede om Q1-rapporten. Den stort set eneste udfordring er 

mht. de administrative TAP-udgifter fordi vi er underlagt et loft for anven-

delse af udgifter til dette. Vi er kommet en smule over loftet, og der er et 

samlet skøn om et merforbrug for hele 2013 på 4 mio. kr. for TAP-forbruget 

som bl.a. skyldes akutjobbere og nogle IVA-folk som ikke er registreret  

korrekt som TAP FU. Vi skal tænke over hvordan vi kan løse administrative 

ekstraopgaver på ikke for løntunge måder via studentermedhjælp, konsulen-

ter mv. Der vil komme et klarere billede mht. forbruget ved Q2. 
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Der er et pres fra Nørregade om at vi sætter VIP-forbruget op og TAP-

forbruget ned. Der er fuld gang i at ansætte flere VIP’er hvorfor lønforbru-

get nok skal vurderes højere her.  

 

Der er bl.a. ved at blive indgået en ny kontrakt med Qatar-projektet på ca. 

40 mio. kr. om året i 5 år hvilket er med til at sikre eksterne indtægter, her-

under overhead.  

 

Flytteudgifterne bliver i år anslået mellem 30 og 35 millioner som tages af 

den akkumulerede opsparing. Samlet set kommer de til at ligge mellem 40 

og 45 mio. kr. (resten finansieres via afskrivning over flere år og under hen-

syntagen til anslået kompensation for udskudt flytning). 

 

Fakultetet holder samlet set budgetterne, og hvis vi kan forøge uddannelses-

indtægterne så går det rigtigt godt.  

 

Mike Wenøe efterlyste at få et personaleoverblik  opgjort i årsværk. Det 

blev aftalt at dette kommer på som et punkt på et FSU-møde når det er mu-

ligt. 

 

Ad b. Status på flytningen 

 

Dekanen oplyste at man er ved at planlægge flytningen af ToRS og Musik-

videnskab. 

 

Det blev påpeget at der er problemer med låsning af døre.  

 

Kristian Boye Petersen fortalte at der den 31. maj. er afleveret en lang man-

gelliste til Bygningsstyrelsen. Der er ikke aftalt en senere gennemgang til de 

ikke-indflyttede områder da man regner med at de mangler som er påpeget 

også findes i disse områder, og derfor vil blive afhjulpet i den samlede op-

retning.  

 

Ad 4. Til drøftelse 

 

Ad a) Fremtidigt behov for studielektorer på musikvidenskab -  

afværgeforanstaltninger og udvælgelseskriterier (3 bilag) 

 

Hanne Møller indledte med at sige at på mødet den 31. maj drøftede man 

det økonomiske grundlag for de forventede afskedigelser. I dag er der oplæg 

til hvad man kan gøre af afværgeforanstaltninger, dernæst hvilke kriterier 

der kan anvendes ved udvælgelsen og endelig procesplanen.  

 

Der har tirsdag været afholdt et møde på Musikvidenskab for at orientere 

medarbejderne om de forestående afskedigelser.  

 

 

 



Side 4 

 

Procesplanen 

 

Procesplanen blev gennemgået, der var en slåfejl i procesplanen hvor der 

stod ultimo juli i stedet for ultimo juni.  Næsten alle de berørte har et langt 

opsigelsesvarsel, og har derfor ikke så meget økonomisk gevinst ved afvær-

geforanstaltningerne.  Det er muligt at der skal sættes en længere periode til 

partshøringsfasen end 14 dage da denne falder i juli måned hvor fagforenin-

gerne har mange ansatte på ferie. 

 

Anders Granum Aagaard og Peter B. Andersen opfordrede til at man i pro-

cesplanen ændrede fra 21. juni til 24. juni kl. 12 mht. berørte medarbejderes 

frist for at forholde sig til afværgeforanstaltningerne. 

 

Orienteringsfasen var der enighed om kunne slutte den 26. juni.  

 

IKK’s repræsentanter oplyste at ift. planlægningen af undervisningen er fri-

sten for afklaring før semesterstart.  

 

Konklusionen blev at tidsplanen bliver rettet ift. ovenstående, og der ud-

sendes breve om afværgeforanstaltningerne mandag den 10. juni. 

 

Afværgeforanstaltninger 

 

Hanne Møller sagde at sidste gang hvor der var afskedigelser blev der givet 

som kompensation max. 6 måneders fratrædelsesbeløb og 2 års ekstraordi-

nært pensionsbidrag. 

 

Morten Michelsen sagde hertil at sidste gang var fakultetet hårdere presset  

økonomisk. De nuværende modeller er økonomisk ufordelagtige for alle de 

berørte.  

 

Dekanen sagde at hvis vi kan gøre noget inden for mulighedernes rammer så 

skal vi se om vi kan gøre noget forudsat at det ikke er præcedensskabende.  

 

Der var enighed i FSU om at give max. 7 måneders fratrædelse eller 2 års 

ekstra pension. (note: efter mødet blev det endelige resultat at der er 3 valg-

muligheder, de to oprindelige samt 7 måneders tjenestefri med løn). 

 

Kriterier for vurdering af medarbejdere  

 

Hanne Møller fortalte at kriterierne for vurdering af medarbejdere ved af-

skedigelse begrundet i institutionens forhold er opstillet så vi udvælger dem 

som vil have vanskeligst at undvære og for at hjælpe hertil er i det udsendte 

notat der opstillet nogle saglige, objektive kriterier, der kan hjælpe ledelsen i 

at udvælge.  Det skal være ledelseskollegiet på IKK (IL, vice IL, studiele-

der, administrator og fagkoordinator på faget) der sammen skal vurdere kri-

terierne ift. medarbejderne, og se på hvilke medarbejdere der ud fra en sam-

let vurdering vil være bedst til at løse de opgaver, som skal løses fremover 
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ift. den nye studieordning. Kriterierne bliver offentliggjort på FSU’s hjem-

meside. Det er vigtigt at understrege at der ikke bliver tale om en individuel 

begrundelse til den enkelte medarbejder i en afskedigelsesrunde som denne, 

fordi det er det ikke den enkelte medarbejders forhold som er årsag til af-

skedigelserne men organisationens forhold. 

 

Per Hasle fortalte om erfaringer med afskedigelser fra IVA og påpegede at 

det er smerteligt for de der bliver afskediget. Derfor er det godt at betone at 

det er et smerteligt skridt hvor man siger farvel til gode kolleger, og at man 

gør det pga. af en tvangssituation.   

 

Ad 5) Eventuelt    

 

Der var ingen bemærkninger 

 

Ad 6) Meddelelser    

 

Jens Erik Mogensen oplyste som opfølgning på FSU/FAMU-mødet den 24. 

maj, at han har bedt U&S om en redegørelse for Kursusdatabasen, så ledel-

sen hurtigt kan handle på evt. problemer. 

 

Mødet sluttede kl. 11.05 


