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Fakultetets SamarbejdsUdvalg  

M Ø D E R E F E R A T  20. MAJ 2016 

Forum Møde i FSU  

Møde afholdt: Fredag den 20. maj 2016  

Sted: Mikado House – Montecristo  

Referent: Hanne Møller  

Til stede: 

A-siden:  

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

Hanne Møller (HR- og personalechef), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier) og Per Hasle (institutleder IVA)  

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

Medier, Erkendelse og Formidling), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og 

specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Hans Elbeshausen (lektor IVA), Peter B. Andersen 

(lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), og René 

Rasmussen (lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) og 

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

FAMU: 

Til stede: Jens Erik Mogensen (Prodekan og formand for FAMU), Hanne 

Møller (HR- & Personalechef), Niki Corfixsen (arbejdsmiljøleder, institut-
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administrator fra ToRS), Peter Birkelund Andersen (arbejdsmiljørepræsentant, 

VIP fra ToRS). 

Gæster: Økonomichef Jan Pedersen og konsulenterne Andreas Horwitz og 

Emil Jexner Hamberg fra konsulentfirmaet Struensee & Co. 

Afbud: Steen Linke Larsen (ITMEDIA), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt 

og funktionær) og Morten Michelsen (lektor Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab)  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Ad 2) Præsentation af konsulentanalysen af uddannelsesøkonomien 

v/Struensee &Co. 

Ulf Hedetoft redegjorde kort for baggrunden for punktet. KU 

har besluttet at få udarbejdet en analyse af uddannelses-

økonomien på HUM. Håbet er, at analysen kan hjælpe med at 

identificere besparelsespotentialer, hvor det gør ”mindst ondt”.  

Målet er at finde ca. 75 mio. kr.  

 

Ulf Hedetoft bød velkommen til konsulenterne Andreas Horwitz 

og Emil Jexner Hamberg fra konsulentfirmaet Struensee & Co, 

der herefter redegjorde for status for processen. Lige nu er 

arbejdet i hypotesefasen og kortlægningsfasen, hvor 

konsulenterne taler med relevante personer i Fakultetsservice og 

på institutterne for at få indsamlet relevant data. Udgangspunktet 

er at se på uddannelsesøkonomien og finde besparelser uden at 

gå på kompromis med kvalitet og udbud. Der skal ses på alle 

parametre – også bagvedliggende omkostninger såsom bl.a. 

bygninger og indkøb. Der skal også ses på muligheden for at øge 

indtægtssiden. Præmissen er ikke kun økonomisk, men også 

andre parametre er vigtige – bl.a. fagligt miljø. Målet er, at gøre 

uddannelserne mere bæredygtige uden at pille ved rammerne af 

50-50, 12-timers kravet og bredden i uddannelserne. De 

indsamlede data bliver løbende valideret og den endelige rapport 

bliver færdig i slutningen af juni. 

 

Jørgen Staun var glad for at præmissen for bæredygtighed ikke 

kun omfatter økonomi, men at også andre parametre tæller. Han 

anbefalede, at også studienævnsformænd og -medlemmer bliver 

inddraget i processen. 



  3 

 

 

Rapporten er bestilt af KU, og den bliver derfor afleveret til 

rektor, men Ulf Hedetoft lovede, at den ville blive sendt i bred 

høring på HUM – både i FSU, Akademisk Råd og lokalt på 

institutterne. Processen kører parallelt med de øvrige analyser, 

der skal bidrage med at finde besparelser i løbet af sidste halvdel 

af 2016. 

 

Ad 3) Fællesmøde med FAMU 

 

Præsentations af Opsamling på Arbejdsmiljøseminar april 

2016 ved Jens Erik Mogensen.  

Jens Erik Mogensen redegjorde for hovedpointerne fra de 

diskussioner og præsentationer, der havde været i forbindelse 

med de to arbejdsmiljøseminarer den 6. og 7. april 2016.  

1) Tilpasningsrundens forløb. Mange havde givet udtryk for, 

at forløbet havde været langt, men at dette var nødvendigt for 

dels at sikre en ordentlig proces og dels for, at de ansatte havde 

en passende tid til at overveje frivillig aftrædelse. Ingen havde 

oplevet, at forløbet ikke havde været retmæssigt.  

Der var kritik af de partshøringsbreve, som de berørte 

medarbejdere havde modtaget i forbindelse med varslingen af 

deres afskedigelse. Blandt andet af de juratunge formuleringer 

samt at det ikke var tydeligt nok udtrykt, at KU måtte sige farvel 

til meget kompetente medarbejdere.  

2) Fokus på kommunikation. Mange havde talt om, at det er 

vigtigt med en grundig planlægning og koordinering af den 

information, der bliver sendt ud til de ansatte. Særligt i lyset af, 

at der blev kommunikeret ud fra flere lag: KU, fakultet og 

institut samt diskussioner i den offentlige debat. Det er også 

vigtigt, at ledelsen giver information i de tilfælde, hvor der ikke 

er noget nyt at informere om, således at de ansatte ikke tror, at 

der bliver tilbageholdt viden.  

3) Fokus på opgavebortfald. I forbindelse med at fakultetet og 

institutterne har afskediget medarbejdere, er der i den 

kommende tid behov for fokus på, hvilke opgaver vi ikke 

længere kan løse. Der efterspørges i den forbindelse en klar plan 

og tidsramme for denne proces. Samt en beskrivelse af 

samarbejdet mellem de forskellige led: KU, fakultet og institut 

omkring opgaven. Når der er overblik over, hvilke opgaver der 

må bortfalde, er det vigtigt at viden herom når ud til alle i 
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organisationen – inklusiv de studerende, der må vide, hvilke 

servicer og sagsbehandlingstider de kan forvente. 

4) Fokus på de løbende samtaler. Flere havde talt om 

vigtigheden af en meget synlig ledelse i den kommende tid: at 

lederne er til stede og taler med medarbejderne om de 

vanskeligheder, der fylder meget samt adresserer de 

bekymringer, som mange har. I den forbindelse måtte flere 

overveje, hvilke mødeformer der bedst vil kunne understøtte et 

mere uformelt møde mellem ledelse og medarbejdere samt 

hvordan man sammen kan udarbejde strategier i forhold til at 

være klædt på til en vanskelig fremtid med fortsatte økonomiske 

nedskæringer.  

5) Øvrige forhold. I forbindelse med seminaret havde flere talt 

om, at der er behov for flere sociale og favnende aktiviteter. I 

forlængelse heraf ville nogle institutter have øget fokus på den 

anerkendende omgangsform; andre pointerede vigtigheden af at 

værdsætte den administrative understøttelse af 

kerneaktiviteterne 

 

Præsentation af Fakultetets arbejdsmiljødrøftelse 2016 ved 

Jens Erik Mogensen. 

Jens Erik Mogensen gennemgik fakultetets 

arbejdsmiljødrøftelse, som er opdelt i fire hovedpunkter:  

1. Opfølgning på tilpasningsrunden 

2. APV-2016 

3. Ledelseskommunikation 

4. Interne arbejdsmiljøkurser.  

Ad 1) Den foreløbige opfølgning på tilpasningsrunden var 

arbejdsmiljøseminaret i april. Institutterne og Fakultetsservice 

arbejder lokalt videre med de tiltag, som de planlagde i den 

forbindelse. FAMU og FSU vil derudover i den kommende tid 

have en skærpet opmærksomhed omkring de ansattes trivsel.  

Ad 2.) APV-2016 var planlagt til at blive gennemført fra 

november 2016. Men grundet en afgørelse fra Arbejdstilsynet, 

skal APVen gennemføres allerede nu; det vil sige, at 

dataindsamlingen foregår før sommerferien og opfølgningen på 

resultaterne skal ske umiddelbart efter sommerferien. Peter 

Wedel Bay er fakultetets APV-tovholder, og han sørger for at 

informere om tids- og procesplan for APV-processen.  
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Når APV-rapporterne bliver offentliggjort efter sommerferien, 

vil Jens Erik Mogensen og Peter Wedel Bay besøge alle 

institutterne, Ph.d.-udvalget samt Fakultetsservice for at sikre, at 

alle forstår APVens resultater (de talrige rapporter), sikre at alle 

er klar over, hvilke arbejdsmiljøproblemer APVen peger på samt 

sikre, at det lokale samarbejdsudvalg og den lokale 

arbejdsmiljøgruppe har et godt grundlag for at formulere 

handleplaner, der beskriver de nødvendige trivselsfremmende 

tiltag.  

FAMU har planlagt et kursus i den gode APV-proces i efteråret, 

og dette rykkes frem, så det kommer til at foregå i 

overensstemmelse med den nye tidsplan for APVen.  

Niki Corfixsen bemærkede, at KU er gode til at undersøge, 

hvordan de ansatte har det (for eksempel via APV-

spørgeskemaet), men ofte har vanskeligt ved at løse de 

diagnosticerede problemer.  

Jens Erik Mogensen og Peter Wedel Bay understregede, at 

fakultetet i opfølgningen på APV-resultaterne vil have tydeligt 

fokus på, hvad der faktisk bliver gjort i forhold til de 

identificerede problemer. Herunder planlægger FAMU en række 

trivselskurser (se nedenfor), hvor der er fokus på konkrete 

trivselsfremmende tiltag. 

Ulf Hedetoft tilsluttede sig og sagde, at der er behov for et 

løbende fokus på trivslen og udviklingen i denne i den 

kommende vanskelige tid. Derudover er det vigtigt at være 

opmærksom på, at de forskellige institutter og afdelinger står 

over for forskellige vanskeligheder.  

Ad. 3) Ledelseskommunikation. Jens Erik Mogensen fortalte, at 

fakultetet skal blive endnu bedre til at kommunikere i 

forbindelse med større forandringsforløb og projekter. Dette skal 

blandt andet bidrage til at minimere usikkerheden blandt de 

ansatte. For eksempel i forbindelse med det aktuelle forløb med 

Struensee og analysen af uddannelsesøkonomien har der været 

tilfælde, hvor de ansatte har været usikre på, hvad opdraget for 

denne kortlægning var samt hvad resultaterne skal bruges til.   

Ad. 4 Interne arbejdsmiljøkurser. Jens Erik Mogensen sagde, at 

FAMU arrangerer fem kurser i 2016: Håndtering af stress del 1: 

Hvad er stress og hvilke risikofaktorer oplever vi i arbejdslivet? 

Håndtering af stress del 2: Bliv stærk mod stress: 

Stressforebyggelse på fire niveauer: Individ, gruppe, ledelse og 

organisation. APV: Den gode proces og opfølgning: Vær godt 
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forberedt på den kommende APV. Arbejdet med trivsel: Metoder 

til arbejde med trivselsfremme. Arbejdet med gode 

forandringsprocesser: Hvilke konsekvenser har forandringer 

typisk for arbejdsmiljøet og hvordan understøtter vi den gode 

forandringsproces?  

FAMU og FSU blev enige om, at disse kurser skal tilbydes til 

alle medlemmerne af fakultetets samarbejdsudvalg samt alle 

medlemmerne af fakultetets arbejdsmiljøorganisation. Peter 

Wedel Bay sender information ud om dette. 

Caroline Gjellerod havde et spørgsmål vedrørende det 

kommende opgavebortfald. Hun havde oplevet, at 

studeadministrative medarbejdere havde stået over for 

frustrerede studerende, som havde behov for hjælp med 

opgaver, hvor der endnu ikke var klarhed om, dels hvem der 

skal løse disse og dels om der overhovedet er kapacitet dertil.  

Hun ville vide, hvem der oplyser de studerende om, at fakultetet 

endnu ikke har det endelige overblik over den fremtidige 

situation på det studieadministrative område, og hvornår det 

forventes at komme. 

Hanne Møller svarede, at det er søjleledelsens opgave. Ulf 

Hedetoft uddybede og forklarede, at vi er i gang med den proces 

at få et samlet billede over opgaver og opgavebortfald, og når 

denne proces er bragt til ende, er det en opgave for fakultetets 

kommunikationsafdeling at få meldt den nye stuktur ud – både 

til institutterne og til de studerende.  

Det er især i forhold til det uddannelsesadministrative område, 

at der er behov for snarlig afklaring omkring opgaveløsningen, 

og Ulf Hedetoft understregede, at det ikke er op til den enkelte 

medarbejder at stå til ansvar for opgaver, der ikke er kapacitet til 

at løse. Det er vigtigt, at sådanne oplevelser bliver meldt videre 

til den nærmeste leder.  

Samlet set vil fakultetet i løbet af de næste måneder arbejde på 

at på at få overblik over opgavebortfaldet. Institutterne bedes 

melde deres evt. erfaringer med opgaver, der lander mellem to 

eller ingen stole ind til Uddannelse & Studerende, så de kan få et 

overblik over situationen. Men de næste to-tre måneder må vi 

berede os på at skulle leve med den usikkerhed, der knytter sig 

til en endnu ikke afklaret situation. 
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Ad 4) Orientering fra ledelsen 

 

a. Fremlæggelse af Q1 og regnskab 2015 

Ulf Hedetoft oplyste, at der har været afholdt Q1 møde med 

universitetsdirektøren. Der er generel tilfredshed med resultatet. 

Forventningen er, at året ender med et pænt stort overskud, som 

HUM får lov at beholde. Overskuddet skyldes bl.a. forbedret 

STÅ og reduktion af lejemål. Pt. er der i øvrigt lavt forbrug som 

følge af tilpasningsrunden, men det vil nok stige i det næste 

halve år, når afskedigelserne er kommet lidt på afstand. 

Derudover har HUM fået lov til at lave et træk på egenkapitalen 

på 10-11 mio. kr. til at dække udgifter til IVAs flytning til KUA 

3.  

 

Ulf Hedetoft påpegede, at det er vigtigt at holde sig for øje, at 

overskuddet i 2016 ikke betyder at tilpasningsrunden var 

overflødig. Overskuddet fra 2016 vil blive anvendt til at afbøde 

de kommende besparelseskrav i 2018 og 2019. 

 

Jørgen Staun ville vide, hvordan det går med Qatar-sagen. 

Kristian Boye Petersen oplyste at processen er i gang, og at han 

forventer, at der kommer et svar i løbet af næste uge. 

 

Ad 5) Til drøftelse 

a. Rapport om frafald 

Jens Erik Mogensen orienterede om rapporten. Kort fortalt er der 

indtægter at hente ved at forbedre frafaldsprocenten. Der er 

allerede iværksat mange tiltag for at forbedre frafaldsprocenten, 

og disse indgår derfor ikke som nye anbefalinger i rapporten. 

Rapporten har været bredt drøftet i organisationen, og de 

bemærkninger, der er kommet ind, vil blive indarbejdet. Bl.a. vil 

anbefaling nr. 9 om sprogfagene udgå. Dernæst vil der blive 

udfærdiget en pixi-udgave, og så skal der arbejdes lokalt med 

anbefalingerne. Arbejdet med dette skal være færdigt i foråret 

2017.  

b. 12-mandsudvalget anbefalinger  

 

Jens Erik Mogensen gennemgik rapporten, som har været i bred 

høring i organisationen. På baggrund af bemærkningerne har 

HUM udarbejdet et svar (udleveret som hand-out). Der er flere 
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bekymringspunkter, da en del af anbefalingerne frygtes at 

forringe mulighederne for at sikre fremdrift. 

 

 

c. HUMs fremtidige uddannelsesportefølje: Strategi, principper 

og modeller 

Punktet blev pga. tiden udskudt til drøftelse på næste FSU-møde.  

 

Ulf Hedetoft oplyste, at der kommer et udspil snart til første del 

af processen og på det kommende stormøde i juni, vil han også 

tage punktet op. 

 

Ad 6) Meddelelser 

Kristian Boye Petersen oplyste, at TAP-lønforhandlingerne er 

flyttet til efter sommerferien. 

Ulf Hedetoft mindede om Maj-festen den 27. maj. Han 

opfordrede alle til at komme. 

Ad 7) Eventuelt 

                   Intet til dette punkt 

           Mødet sluttede kl. 12.30 

 

Opfølgning 

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1.  5c. HUMs fremtidige uddannelsesportefølje: Strategi, 

principper og modeller 

Skal på dagsordenen den 19. 

august 2016 

 

 


