
 
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.: 015-0035/19-4000 

 

 

 

 

Fakultetets SamarbejdsUdvalg 
 

M Ø D E R E F E R A T  28. MARTS 2019 

Forum Ekstraordinært FSU-møde  

Møde afholdt Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 9 - 10  

Sted Lokale 15b.0.07  

Referent Susanne Kirst  

Til stede 

 

A-siden:  

Jesper Kallestrup (dekan og formand for FSU), Kristian Boye Petersen 

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

og Regionale Studier) og Signe Marie Pedersen (HR-sektionsleder) 

B-siden:  

Peter B. Andersen (Næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier),  Hans Elbeshausen (lektor, INF), Jette Bang (TAP- 

HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Jesper Nielsen (TAP-HK-

TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Lene 

Offersgaard (ingeniør Institut for Nordiske Studier og sprogvidenskab, 

TAP-TR-suppleant), Asgerd Gudiksen (lektor, Institut for Nordiske Studier 

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

Tværkulturelle og Regionale Studier) og Anne Mette Thorhauge (lektor, 

DM-TR og Fælles TR, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) 

Gæster: Jan Pedersen (økonomichef) og Inge-Lise Damberg 

(specialkonsulent, HRSC) 
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Afbud: Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City), Jens Erik 

Mogensen (prodekan), Alexander Safet Memedi (U&S TR for DJØF) og 

Sara Gram-Hanssen (AC-TAP-suppleant, Center for Internationalisering og 

Parallelsproglighed) 

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Ad 2)   Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2019 

             Referatet blev godkendt 

 

Ad3)   Orientering fra ledelsen 

a. Realisering af varige besparelser på Det Humanistiske 

Fakultet begrundet i indtægtsreduktioner: Jesper 

Kallestrup spurgte, om han skulle gennemgå bilagene eller 

om FSU foretrak, at der blev åbnet op for dialog fra start, 

hvortil Peter B. Andersen svarede, at det ville være godt at 

gennemgå de tilsendte bilag, da medarbejdersiden er 

skuffede over oplægget, da de strategiske overvejelser ikke 

er nævnt, og der derfor er den opfattelse, at besparelserne 

er en grønthøster. Derudover fremgår det, at der er en 

yderligere besparelse på 6 mio. kr., hvilket overrasker og 

undergraver dekanatets legitimitet.  

Jesper Kallestrup oplyste, at der har været samtaler og 

møder med institutlederne, og der pågår en fortløbende 

dialog om de strategiske ambitioner og det fremtidige 

uddannelseslandskab, hvor der f.eks. vil blive bredere BA-

indgange samt fokus på digitalisering og it. Der drøftes 

hvilke måltal, der skal satses på, hvilke uddannelser der har 

høj beskæftigelse og forskningsmiljøernes fremtid ud fra 

den kendsgerning, at vi fremadrettet bliver et mindre 

fakultet i størrelse, der stadig bestræber sig på at levere 

kvalitet.  
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Peter B. Andersen sagde, at dette ikke er ekspliciteret og 

skrevet i en sammenhængende forklaring, hvortil Kristian 

Boye Petersen oplyste, at der tidligere på året har været 

oplysninger i HUMnyt, vedr. fakultetets strategiske 

ambitioner. 

Caroline Gjellerod sagde, at TR har svært ved at forklare 

situationen for deres medlemmer på baggrund af det 

eksisterende grundlag, og at de derfor ønsker, at dekanen 

afholder et stormøde. 

Jesper Kallestrup oplyste, at der planlægges et stormøde 

om besparelserne den 10. april kl. 13 - 15, hvor han vil 

komme mere i detaljer. Detaljeringsgraden vil være møntet 

på fakultetsniveau og ikke fagniveau, hvor der kan ligge 

forskellige strategiske overvejelser. På mødet vil det være 

muligt at stille spørgsmål om besparelserne generelt. HR 

vil også deltage og svare på spørgsmål af mere teknisk 

karakter som f.eks. afværgeforanstaltninger. Stormødet 

indskrives i tidsplanen. 

Hans Elbeshausen spurgte, hvor fakultetet ser sig selv om 

2, 3 eller 5 år og sagde, at han er bekymret for, at fakultetet 

bliver efterladt i en traumatisk tilstand, hvis der ikke bliver 

åbnet op for det fremtidige perspektiv. 

Jesper Kallestrup svarede, at det er et vigtigt spørgsmål, og 

selvom fakultetet bliver mindre i størrelse, er ambitionen 

stadig at have gode uddannelser og fremragende forskning, 

og disse relevante drøftelser er der fokus på i AR. 

Jan Pedersen forklarede, at lønreduktionen på 25 mio. kr. 

er steget med 6 mio. kr., da Engerom og NORS ved en 

misforståelse har budgetteret med urealiserede besparelser i 

budget 2019 på hhv. 3 og 3 mio. kr. Der har således hele 

tiden været et sparekrav på 31 mio. kr., det har blot ikke 

været synligt. 

Lene Offersgaard sagde, at besparelsen på 3 mio. kr. er en 

overraskelse for NorS, som havde forventet en besparelse 

på 2 mio. kr., hvortil Jan Pedersen svarede, at den ekstra 

mio. kr. fremkommer, fordi NorS har bibeholdt en etage i  
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bygning 27. Dette forhold kunne med fordel have været 

anført i en note. Lene Offersgaard bemærkede, at der også 

burde være en oplysning om, at de strategiske overvejelser 

ikke fremkommer på detaljeringsniveau, fordi det kan 

medføre, at personer bliver identificerbare. 

Hans Elbeshausen spurgte om, de 2 x 3 mio. kr. der skal 

spares på hhv. MEF og INF indeholdt 1 mio. kr. som 

besparelse, fordi der fremover kun skal være én 

institutleder. Hertil svarede Jesper Kallestrup, at den 

sparede institutlederløn indgår i den samlede besparelse for 

MEF og INF. 

Jan Pedersen tilføjede, at de ledige stillinger, der var i 

budget 2019 er kapitaliseret og ca. 7 – 8 mio. kr. af de 31 

mio. kr. bliver sparet ved stop for nyansættelser. Det er 

ikke alle institutter, der har haft nyansættelser i budgettet 

og derved kunne høste af dette i forhold til besparelser.  

Hans Elbeshausen henviste til bilag 2 vedr. udvælgelses-

procedure, hvor der står, at opgavebortfald ikke 

nødvendigvis medfører, at den eller de medarbejdere, der 

sidder med de bortfaldne opgaver bliver afskediget. Signe 

Marie Pedersen svarede, at udvælgelsen af medarbejdere, 

der afskediges, foretages på grundlag af en samlet 

vurdering af hvem, der under de givne omstændigheder, 

bedst kan undværes. Dvs. at en medarbejder fra et område, 

der evt. lukkes, kan have brede kompetencer, som kan 

bruges andre steder i afdelingen/på instituttet. Dette gælder 

primært for TAP. 

Peter B. Andersen sagde, at udvælgelseskriterierne ikke 

forholder sig til det strategiske, men udelukkende det 

personlige som f.eks. performance og medarbejdersiden 

ønsker en eksplicitering af udvælgelseskriterierne, og han 

tilføjede, at såfremt der er medarbejdere, der ikke lever op 

til udvælgelseskriterierne, burde ledelsen have grebet ind 

tidligere. 
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Signe Marie Pedersen svarede, at som udgangspunkt er alle 

medarbejdere kvalificerede, og der vil derfor ikke blive 

givet en personlig begrundelse for afskedigelse til hver 

enkelt medarbejdere. 

Anne Mette Thorhauge bemærkede, at kriterierne er 

unødvendigt sårende, og henviste til kriteriet ”fagligt 

nysgerrig”, som hun stillede spørgsmålstegn ved, om det er 

et reelt kriterium eller bare følelsesmæssig støj, og hun 

påpegede, at ved fyringsrunden i 2016 var det de 

personlige kriterier, der gjorde ondt på medarbejderne, 

hvilket Ingolf Thuesen bekræftede. 

FSU besluttede, at bilag 2 ”Udvælgelsesprocedure og 

kriterier i forbindelse med gennemførelse af varige 

lønbesparelser på HUM 2019” og udkast til 

partshøringsbrev skal gennemgås af et underudvalg, som 

indkaldes hurtigst muligt, hvor bl.a. de personlige kriterier 

skal gøres mere generelle, og i 1partshøringsbrevet skal det 

fremgå, at det drejer sig om medarbejdere, der udfylder 

deres job tilfredsstillende. Anne Mette Thorhauge 

pointerede, at der også bør være en vejledning til dem i 

udlandet. FSU var også enige om, at datoen for indkaldelse 

til partshøringssamtaler den 8. maj skal udmeldes.  

Inge-Lise Damberg fremsender skabelon til 

parthøringsbrev til TR.  

Caroline Gjellerod henviste til bilag 3 ”Personaletal for Det 

Humanistiske Fakultet” og ville vide, om bygningsdriften 

var inkluderet i tallene. 

Jan Pedersen oplyste, at bygningsdriften indgår i tallene, 

kravet til opgørelsen er at vise et gennemsnit for det 

foregående år. Bilaget skal bruges til Det Regionale 

Arbejdsmarkedsråd. 

Lene Offersgaard henviste til bilag 5 ”Økonomisk 

oversigt” fodnote 2 ”Lønbesparelser på 20 mio. kr. i 2020  

                                                 
1 I forbindelse med FSUs drøftelse af procedure og kriterier fik b-siden mulighed for også 

at komme med bemærkninger til den skabelon som KU bruger til partshøringsbrev i 

forbindelse med uansøgt afsked pga. institutionens forhold.  
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er anslået. Fuld effekt i 2021” og ville vide, hvad der ikke 

tages i 2020. 

Jan Pedersen svarede, at fratrædelser i februar 2020 er en 

udgift i form af fratrædelsesordninger og evt. feriepenge.  

Sagsnotatet ”Rammer for frivillig fratrædelsesaftale i 

forbindelse med besparelserne på HUM 2019” blev 

underskrevet af formand og næstformand for FSU. 

 

Ad 4)   Meddelelser 

 Intet til dette punkt 

Ad 5)   Eventuelt 

 Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 10:05 

 

Opfølgnings-

punkter 

Opgave Ansvarlig 

     Udvælgelsesprocedure og kriterier justeres  B-siden nedsætter 

underudvalg og Inge-Lise 

Damberg fremsender 

skabelon til partshøringsbrev 

 

 


