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Til stede: 

A-siden:  

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

rektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Per Hasle (institutleder, 

IVA) 

B-siden:  

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

Nielsen (TAP-HK-TR suppleant studie- og eksamenssekretær, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling), Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næst-

formand for FSU, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), 

Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC), Hans Elbeshausen 

(Lektor IVA), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordinator, 

TR for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Frank 

Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionærer), Karsten Fledelius (Lektor, 

suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og Peter B. An-

dersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) 
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Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 3.a), Driftschef Sig Andersen (punkt 2.d) 

og kontorelev i HR- og personaleafdelingen Maria Møller  

 

Afbud fra: Jens Erik Mogensen (prodekan), Ingolf Thuesen (Institutleder, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Morten Michelsen 

(Lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) 

 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi – B15  

b. Status på dimensioneringsplanen 

c. Nyt om KUA2/3 sammenbygning og øvrige bygningsrelaterede 

forhold 

d. Videoovervågning på KUA1 (7 bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

a. FSUs forretningsorden (bilag) 

 

4) Meddelelser    

5) Eventuelt    

         

Ulf Hedetoft startede mødet med at byde velkommen til Jette Bang, som er 

ny TR for HK i stedet for Annemarie Jensen, og Jesper Nielsen som er TR 

Suppleant for Jette Bang og bad derefter FSU medlemmerne om en præsen-

tationsrunde. Ulf Hedetoft meddelte, at han blev nødt til at forlade mødet kl. 

11.30 pga. et andet møde i Folketinget. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, men af praktiske grunde blev punkt 

2 b behandlet før økonomipunktet. 
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Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Jan Pedersen uddelte bilag fra opfølgningsmøde 3. 

kvartal 2014, herunder rapportering til overliggende niveau 

Q3 2014 og 3.0 Budgetrapport pr. delregnskab og oplyste, at 

den gode nyhed er, at resultatet for Q3 er 8 mio. kr. bedre i 

forhold til Q2 bl.a. på grund af STÅ produktionen i 2013, som 

var over forventning. Ekstern Virksomhed er nedskrevet og 

VIP budgettet reduceret, således at HUM får et bedre ud-

gangspunkt i 2015 end forventet. Da FSU ikke havde haft mu-

lighed for at se bilagene igennem, opfordrede både Ulf Hede-

toft og Jan Pedersen til at eventuelle spørgsmål, der måtte 

komme, når materialet var læst igennem, kunne stilles til dem 

begge enten pr. mail eller telefon.  Jan Pedersen tilføjede, at 

det har været en særegen budgetproces, da det er første gang, 

der budgetteres for en 4 årig periode, hvilket også giver insti-

tutterne udfordringer.  

I budgetindmeldingen 2015 trækkes 19 mio. kr. på egenkapi-

talen, som er på 45 mio. kr. ved indgangen af året. Institut-

terne opererer generelt med underskud – ca. 12. mio. kr. – 

hvilket der skal indgås en kvalificeret snak om.  

 

 

b. Status på dimensioneringsplanen: Ulf Hedetoft sagde, at 

status rent teknisk er den, at der er fremlagt en justeret model, 

men det ændrer ikke ved den oprindelige plan om at begrænse 

KA-optaget. HUM skal selv fordele det reducerede optag på 

faggrupper. Derudover er der nu 1 år yderligere til implemen-

tering, og der er afsat 10 % flere pladser i alt til internationale 

studerende, ansøgere fra professionshøjskoler og måske også 

andre universiteter. Retskravet bliver stadig drøftet, men 

HUM forventer at vores egne BA studerende har første priori-

tet på KA studiet. Regeringen har indvilliget i at betale for KA 

retskrav til BA studerende, som er udenfor den pålagte KA 

ramme samt for 10% mobilitetsstuderende. Pt. arbejdes der på 

at definere, hvem der ligger indenfor rammen, og hvem der er 

udenfor rammen. Der foregår løbende forhandlinger mellem 

Rektorkollegiet, Bestyrelsen og Ministeriet. Processen er i 

flow og HUMs udgangspunkt er, at det ikke kan blive værre. 



 

SIDE 4 AF 6 Alle universiteter har deadline til den 20. november, hvor der 

skal indmeldes, hvordan hver især disponerer. 

FSU drøftede forskellige scenarier, da BA i relation til KA er 

et stort problem på mange fag og betyder en gevaldig reduk-

tion i BA optaget på grund af KA rammen. Sprogfagene og 

småfagene er sårbare, og muligheden for at åbne op for bre-

dere indgange blev drøftet samt opmærksomheden på at gøre 

fagene mere robuste for at bevare den faglige ekspertise. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at et optag på KA på 1 – 2 stude-

rende ikke giver mening, da vi er forpligtede til at give et 

fuldt undervisningstilbud og bidrage til et aktivt studiemiljø. 

Der er en ny hjemmel, der gør, at vi evt. kan lægge fag sam-

men, uden at der skal pågå en akkreditering. Strategien er 

derfor at finde de mest optimale sammenlægninger indenfor 

en uddannelsesramme, derved håber vi på, at de fleste fagom-

råder kan overleve. Udgangspunktet er, at vi har fået et pålæg 

fra Ministeriet, og der arbejdes på at finde den mest hensigts-

mæssige model for HUM for at undgå faglige lukninger, men 

Ministeriet kan kræve, at vi lukker uddannelser. De fleste 

fagområder er i forvejen samlet på div. universiteter, og der 

eksisterer kun enkelte overlap.  Hvis optaget bliver reduceret, 

har vi en bedre ratio på studerende og VIP, men en dårligere 

karrierevejledning samtidig med at vi bliver beskåret på det 

internationale område. Når alt ligger helt fast, kommer næste 

skridt, hvor der skal ses på de faktiske konsekvenser.  

Caroline Gjellerod påpegede, at kollegaerne er meget nervøse 

og påvirkede af situationen, så det er vigtigt, at der arbejdes 

på at skabe tillid og et godt arbejdsmiljø, når konsekvenserne 

er helt fastlagte. 

Ulf Hedetoft sagde, at der til en vis grad er god grund til be-

kymring, for der skal beskæres bemandingsmæssigt, og han 

tilføjede, at han forstår utrygheden, og at ledelsen gør alt, 

hvad de kan til HUMs fordel, men det er Ministeriet, der gi-

ver spillereglerne. I den sidste instans er det Regeringen, der 

bestemmer KUs økonomi, men situationen er blevet lidt 

bedre i forløbet i forhold til BA-optaget, selvom det langt fra 

er godt nok. 

Mike Wenøe påpegede, at det er vigtigt at vide, hvor beslut-

ningerne bliver truffet, og hvordan regeringens udmeldinger 

bliver oversat. Ulf Hedetoft svarede, at der har været nedsat 



 

SIDE 5 AF 6 task forces på hvert institut efter Ministeriets første udmel-

ding, og ledelsen har accepteret de fleste indmeldinger fra de 

respektive arbejdsgrupper.  Dramatiske konsekvenser skal 

godkendes hos rektor og til orientering i Bestyrelsen. I sidste 

instans ligger beslutningerne i Rektoratet og Dekanatet. 

Grundlaget for dimensioneringen er ikke acceptabelt, og le-

delsen arbejder hårdt med div. strategier for at gøre dimensio-

neringen mere spiselig. Der kan ikke forventes væsentlige 

personalereduktioner de næste par år. Nedskæring personale-

mæssigt bliver en langstrakt proces på 4 – 5 år og kan forhå-

bentlig ske ved stop for nyansættelser og naturlig afgang 

o.lign. Nye VIP stillinger opslås ikke pt., men mht. stillinger, 

der allerede er i proces, så gennemfører vi processen, selvom 

ansættelserne er udskudt. Det er ligeledes fornuftigt at indføre 

et stop for nyansættelser på TAP området, fordi tiden ses an 

til efter den 20. november. Ulf Hedetoft oplyste, at der fortsat 

vil være ugentlige opdateringer i HUMnyt, og at han har bedt 

institutlederne om hele tiden at orientere på institutterne. 

 

 

c. Nyt om KUA2/3 sammenbygning og øvrige bygningsrela-

terede forhold: Kristian Boye Petersen oplyste, at byggeriet 

foregår efter planen, og der er dialog med de studerende på 

ToRS vedr. evt. gener. Det overvejes at få bygget et midlerti-

digt køkken, så de studerende kan bevare et socialt miljø.  

 

 

d. Videoovervågning på KUA1: Kristian Boye Petersen henvi-

ste til de mange ubehagelige episoder, der har været på KUA1 

arealerne og oplyste, at det er hensigten at implementere den 

fremsendte plan, som fremgår af notatet fra MOE dateret 14. 

oktober 2014. Det tager ca. 3 uger at indfase planen, som for-

ventes at være færdig ved årsskiftet, hvis alt går vel. FSU bi-

faldt planen. 

 
 

 

Ad 3) Til drøftelse:  

a. FSUs Forretningsorden: Den reviderede forretningsorden 

blev godkendt efter ændring i §5 stk. 3, hvor DM blev udskif-

tet med AC. 
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Ad 4) Meddelelser  

    Ulf Hedetoft meddelte: 

 A.P. Møller Fonden´s arkitektkonkurrence, for det ydre fakul-

tetstorv mellem bygningerne på KUA og biblioteket, er i gang, 

og der er 5 arkitektfirmaer, der deltager. Fristen er medio de-

cember. Derefter udvælges 2 forslag, og arkitektfirmaerne skal 

efterfølgende udarbejde mere detaljerede forslag. Det endelige 

valg af løsning sker omkring maj 2015. A.P. Møller Fonden 

har finansieret konkurrencen og håbet er, at de også vil finan-

siere byggeriet. Det ville være godt, hvis torv og KUA3 i givet 

fald vil kunne færdiggøres samtidigt.    

 CST og NFI har møde den 7. november, hvor fusionen skal 

godkendes, og det forventes at institutfusionen kan godkendes 

af rektor til den 1. januar 2015. CST og NFI vil have adskilt 

økonomi det første års tid, og CST flytter til bygning 27 inden-

for 1 år. Ansættelse af ny institutleder sker pr. 1. januar 2015. 

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 11.30 


