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

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

 

 

HRSC 

 

HR SØNDRE CITY  

NJALSGADE 76, BYGN. 5C-1 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

DIR  35 32 40 01 

MOBIL   51 29 84 65 

 

hrsc@hrsc.ku.dk 

 

JOURNALNR.: 015-0036/19-4000 

 

 

 

 

Fakultetets SamarbejdsUdvalg 
 

M Ø D E R E F E R A T  7. MAJ 2019 

Forum Ekstraordinært FSU-møde  

Møde afholdt Mandag, den 6. maj 2019  

Sted Lokale 15b.0.07  

Referent Susanne Kirst  

Til stede 

 

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), Anne Jensen 

(institutleder, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) og Gitte 

Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City) 

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), Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Asgerd Gudiksen, (lektor, 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) 

 

Gæst: Inge-Lise Damberg (specialkonsulent, HRSC) 



 

SIDE 2 AF 5  

 

 

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Punkt 3.a udgik, hvorefter dagsordenen blev godkendt 

 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Resultat af afværgefasen: Jesper Kallestrup henviste til 

det udsendte bilag ”Resultatet af afværgeforanstaltninger 

og status på konsekvenserne af sparerunde maj 2019” 

dateret 3. maj 2019 og fremhævede, at de 31. mio. kr. i 

lønreduktion er fundet på 3 områder: 

 Dobbeltbudgetteringer og tekniske justeringer på 1,5 

mio. kr. og særlige besparelser på 1,5 mio.kr. ved 

musikpraktik og DVIP.  

 13 ubesatte stillinger der kunne bortfalde giver en 

besparelse på 6 mio.kr.  

 Afværgeforanstaltninger i form af frivillige fratrædelser 

(14 VIP og 10 TAP) og nedsat tid herunder 

seniorordninger for 3 medarbejdere i alt 14 mio. kr.  

 

Der udestår derefter en besparelse på 8 mio. kr., som 

bevirker, at 12 medarbejdere agtes afskediget og 2 bliver 

varslet ned på halv tid. 

Der er efterfølgende lavet statistik på de berørte 

medarbejdere, hvor 1/3 er TAP og 2/3 er VIP. 

Aldersmæssigt svarer det til alderssammensætningen på 

tværs af fakultetet.  

Peter Birkelund Andersen bemærkede, at det er godt, der er 

kommet frivillige fratrædelser og ville høre, om det kan 

udmeldes, hvilket institutter der evt. undgår afskedigelser, 

så de ikke skal bekymre sig unødigt, hvortil Jesper 

Kallestrup svarede, at han godt kan følge argumentet, men 

der vil komme en samlet udmelding for at undgå at nogen 

får en forhåndsviden. 
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Caroline Gjellerod spurgte, om der kommer 

statistikmateriale ud på antal medarbejdere, køn og 

stillingskategorier, og Asgerd Gudiksen spurgte, om det 

var alder og køn, der havde været et kriterie og ikke 

arbejdsopgaverne. 

Kristian Boye Petersen svarede, at alder og køn ikke har 

spillet ind, og statistikoplysningerne er kun for at vise, at 

de berørte medarbejdere svarer til gennemsnittet, så denne 

oplysning burde måske have været udeladt på nuværende 

tidspunkt, da den er irrelevant. Der vil efterfølgende blive 

lavet en opgørelse, hvor de 13 ubesatte stillinger også 

fremgår, men fokus har ikke været på denne opgørelse, 

derimod det budskab at det er lykkedes at komme ned på 

12 afskedigelser. 

Alexander Safet Memedi spurgte om de mange stillinger, 

som ikke længere vil være på fakultetet, vil bevirke, at der 

bortfalder arbejdsopgaver, eller om der skal laves en 

dårligere kvalitet i opgaveudførelsen, og Jette Bang 

henviste til Jesper Kallestrup´s interview i Uniavisen den 

26. april, hvor han bl.a. siger, at der aldrig har været nogen 

strategi at fortælle om, som kan opsummeres i punktform, 

at de brede skuldre skal bære lidt mere og at der ikke kan 

sættes en samlet overskrift på sparerunden. Hun 

pointerede, at medarbejderne ikke kunne løfte mere efter 

sparerunden i 2016, og at hun er bange for trivslen og 

spurgte, om Jesper Kallestrup kunne berolige 

medarbejderne og give en garanti for opgavebortfald og 

sikre en overskuelig fremtid. 

Jesper Kallestrup svarede, at der ikke bliver nedlagt 

uddannelser og fag, og at der er forskellige overvejelser på 

de forskellige institutter mht. uddannelser og 

forskningsmiljøer, som kører sideløbende med den store 

forankrede 2023 strategi. Mht. de brede skuldre, menes der 

ikke, at nogen skal løbe stærkere, derimod henvises til at de 

store institutter skal bære lidt mere, i forbindelsen med 

sparerunden, i forhold til de små institutter. I det store 

perspektiv bliver fakultetet mindre, da der vil være færre 

studerende og dermed mindre volumen i opgavemængden. 
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Kristian Boye Petersen tilføjede, at færre undervisere også 

gør, at der bliver mindre support, og at kvantiteten af de 

færre opgaver skal identificeres. 

Ingolf Thuesen sagde, at processen har været mere 

forståelig end den var i 2016, og han sætter pris på den 

dialog, der har været med institutterne. 

Hans Elbeshausen spurgte, om det forventes at kvaliteten 

opretholdes ved opgavebortfaldet via færre studerende. 

Jesper Kallestrup svarede, at Jens Erik Mogensen, Mette 

Elting og ham selv har et forestående møde med rektor, 

hvor uddannelseslandskabet er i fokus, da det er hensigten, 

at fakultetet skal fortsætte med undervisning af høj kvalitet, 

bl.a. ved at bruge ressourcerne på tværs. 

Jens Erik Mogensen tilføjede, at der vil være mindre 

diversitet i valgfriheden af fag, og holdene bliver større, 

men på trods af dette, vil der være fokus på, at kvaliteten 

holder i dybden, og der kommer større og mere robuste 

fagmiljøer. Dette vil også medføre, at den enkelte 

medarbejder ikke kommer til at løbe stærkere. 

Jette Bang synes, at det var en god tilbagemelding, som 

kan give tryghed for medarbejderne. 

 

b. Orientering om tilbud for Dansk Krisekorps A/S, 

Ballisager, kompetenceudvikling og evt. anden HR-

støtte: Inge-Lise Damberg oplyste, at der vil være en 

psykolog til stede i HR-centret den 8. maj i tidsrummet kl. 

9 – 14. Denne psykolog er til rådighed for alle 

medarbejdere, der er berørt af afskedigelsesrunden. Der er 

ligeledes mulighed for at ringe eller skrive til Dansk 

Krisekorps1. 

Konsulenthuset Ballisager tilbyder outplacementforløb for 

medarbejdere, der har taget imod frivillig fratrædelse eller 

er afskediget. Der er også mulighed for, at beløbet på 

15.000 kr. bruges på kompetenceudvikling. Der vil ligge en 

folder den 8. maj, som indeholder oplysninger om dette. 

                                                 
1 https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Psykologiskraadgivning.aspx 
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Den 6. maj udsendes mail til samtlige medarbejdere om 

resultatet af afværgefasen og om det endelige sparebehov 

og proces for den 8. maj. Alle får en mail, men nogle 

afdelinger har også valgt at indkalde til afdelingsmøder. 

HR deltager ved samtalerne den 8. maj, og Inge-Lise 

Damberg er kontaktperson for TR, såfremt der er 

spørgsmål mm. Der udsendes mail til TR og TR-

suppleanter den 7. maj med orientring om, at der påtænkes 

afskediget medarbejdere, der hører under deres respektive 

forhandlingsområde, men besked om de konkrete 

afskedigelser samt om tid og sted for samtaler bliver først 

givet den 8. maj senest, samtidig med at medarbejderne 

indkaldes til samtale. 

Ingolf Thuesen bemærkede, at afskedigelsesrunden i 2016 

havde været en barsk runde og pointerede, at det er vigtigt, 

at alle har en solidaritetsholdning til situationen og 

overvejer, hvordan vi kommer videre bl.a. via drøftelser i 

LSU´erne. Jesper Kallestrup sagde afslutningsvis, at han 

synes, at der har været et godt samarbejde i FSU. 

 

3) Meddelelser 

Intet til dette punkt 

 

4) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

            

 

 

 Mødet sluttede kl. 11:40 


