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A-siden:  

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

(fakultetsdirektør) og Jens Erik Mogensen (prodekan) 

B-siden:  

Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Caroline Gjellerod (fuldmægtig, TR for 

AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Peter B. 

Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Jette 

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

Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling), Steen Linke Larsen (HUMIT), Alexander Safet Memedi (U&S 

TR for DJØF), Claus Povlsen (seniorrådgiver, Nordisk Forskningsinstitut, 

TR) og Hans Elbeshausen (lektor, IVA) 

Afbud: Per Hasle (institutleder, IVA), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Frank Nielsen (betjent, TR for 

vagt og funktionær). 

 



 

SIDE 2 AF 6 Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2)   Til drøftelse 

 

a. Arbejdsgruppernes anbefalinger om besparelserne på HUM 

frem mod 2020: Ulf Hedetoft henviste til præambel af 26. april 

og redegjorde kort for processen, som er i gang. AR har drøftet 

og kommenteret forslagene til bespareler og er i det store og hele 

enige. AR havde mindre kommentarer vedr. prøveformer, censur 

og tilvalgsfrihed samt administrationsbesparelser.  

 

Prøveformer og censur: 

Jens Erik Mogensen sagde, at arbejdsgruppen har haft en god 

proces og har bestræbt sig på at gøre anbefalingerne så 

skånsomme som muligt af hensyn til kerneydelserne.  

 

Følgende blev kommenteret: 

 

Opgavebortfald, effektiviseringer og normer skal forhandles med 

dekanen og TR-strengen. 

 

Jørgen Staun sagde, at der ikke er tilslutning fra VIP TR til 

reduktion af norm for speciale og BA-projekt, og at besparelsen 

må findes et andet sted 

 

HUM overopfylder i rigt mål brug af censur i henhold til 

bekendtgørelsen og er lønførende på dette område i Danmark. I 

forbindelse med bedømmelse af specialer er der f.eks. afsat 10 

timer, som vil blive reduceret til 5 timer, hvilket er realistisk.  

 

Der er ikke evidens for at klagefrekvensen skulle stige ved 

reduktion af censur. 

 

Anbefalingerne er retningssættende, og der vil pågå yderligere 

drøftelser med alle studienævn, hvor både vejledning på specialer 

og BA-projekter skal drøftes. 

 

Forberedelsesnormen for ph.d.-studerende er dobbelt så god på 

HUM sammenlignet med Århus Universitet, og der er ingen god  
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argumentation for dette forhold. Det viser sig, at ph.d.-

studerende med de bedste normer og den største frihed også er 

dem, der føler sig mest stressede og pressede. VIP TR kan ikke 

tilslutte sig denne ændring.   

 

Der er ved at blive nedsat et udvalg, som skal drøfte 

harmonisering af lokale normaftaler. Udvalget kommer til at 

bestå af repræsentanter fra institutledelsen, dekanat, VIP og TR. 

Jørgen Staun understregede, at en endelig aftale om 

harmonisering skal forhandles mellem ledelse og TR-streng. 

 

Claus Povlsen efterlyste en overordnet strategisk plan for 

besparelsestiltagene, så det tydeligere fremgår hvilke 

kompetencer, der kvalificerer til fortsat ansættelse på HUM 

 

Ulf Hedetoft svarede, at der efter høringsprocessen 20. juni vil 

foreligge en konkret beslutning om besparelsesforslagene fra de 

nedsatte arbejdsgrupper. Umiddelbart derefter vil fakultetets 

strategiske pejlemærker blive offentliggjort i relevante fora. 

Hvordan forslagene rammer de enkelte institutter, kan der ikke 

siges noget konkret om på nuværende tidspunkt. Indtil den 20. 

juni pågår der en høringsproces, hvor der arbejdes videre med 

arbejdsgruppernes anbefalinger.  

 

Jørgen Staun pointerede det stærkt modstridende i, at der i den 

pågående strategiproces arbejdes med forslag til excellence bl.a. 

inden for undervisning, samtidig med at man lægger op til 

tydelige kvalitetsforringelser inden for undervisningsområdet.  

 

Det blev pointeret, at baggrunden for besparelsesforslagene er, at 

der skal spares 100 mio. kr. frem mod 2020. 

 

Tilvalg og reduceret valgfrihed: 

Jens Erik Mogensen sagde, at området er stort og kompliceret. 

De overordnede pejlemærker er at sikre større hold, bedre 

fastholdelse af studerende, tiltrække flere studerende fra andre 

universiteter og at have fokus på tilvalg der er rettet mod 

arbejdsmarkedet.   
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De enkelte besparelsespunkter fra bilaget blev gennemgået. 

 

Ulf Hedetoft tilføjede, at implementeringen af arbejdsgruppens 

anbefalinger vil tage omkring et par år pga. et stort 

oprydningsarbejde i det ekstremt høje udbud, som pt. er på 400 

tilvalg.   

 

Vedr. udbud af 15 ECTS-point på BA-tilvalg skal dette drøftes 

med studienævnsformændene i uge 19. 

 

Caroline Gjellerod påpegede, at oprydningsarbejdet, i forbindelse 

med tilvalg, hænger sammen med det arbejde, der skal pågå med 

studieordningerne, og at det vil medføre et stort ressourcetræk på 

medarbejderne. 

Ulf Hedetoft svarede bl.a., at der vil blive afsat ressourcer på 

området som investering i fremtiden. 

 

FSU drøftede fordelene ved en studieordningsgenerator, som 

måske kunne være en god løsning, men denne beslutning skal 

tages på KU-niveau. 

 

 

Administrationsområdet: 

Kristian Boye Petersen sagde, at der skal foretages identificerbart 

opgavebortfald, og at der ikke skal være opgaveglidning. 

Besparelserne er på 30 mio. kr. og der er ikke udsigt til bedre 

tider. 

 

Ulf Hedetoft nævnte, at studieadministrationsområdet er det mest 

komplicerede område. 

 

B-siden har ikke nogen holdning til om kom-området skal 

centraliseres eller ej – dog er der småopgaver som upload af 

eksamens pdf-filer, der stadig bør være på institutterne. 

Alexander Memedi sagde, at det vigtige for B-siden er, at de 

berørte medarbejdere i den kommende centrale enhed fra start 

bliver inddraget i, hvordan den nye enhed skal løse opgaverne,  
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arbejdsdeling, procedure mm. Det vil gøre medarbejderne 

gladere, end hvis de bliver præsenteret for en færdig model. 

 

Det første skridt på administrationsområdet bliver at samle 

kommunikation og formidling.  

 

B-siden nævnte, at der bør være en klar definition af, hvad 

kommunikationsopgaver er. 

 

De enkelte punkter i arbejdsgruppernes anbefalinger blev 

gennemgået. 

 

Caroline Gjellerod sagde, at de kommende besparelser skaber 

uro i organisationen, og at der derfor skal være fokus på 

arbejdsmiljøet, og Jesper Nielsen tilføjede, at kollegaerne på 

institutterne er bange for at miste nærhedsprincippet ved 

centralisering. Medarbejderne med brede kompetencer er en 

fordel i varetagelsen af studieadministrative områder, der oftest 

rummer mange forskellige komponenter fra forskellige 

administrative arbejdsområder. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at han forstår begge synspunkter og 

oplyste, at det er besluttet at alle kommunikations- og 

formidlingsopgaver skal være samlet ét sted med start 2018. I 

den forbindelse er det ikke nødvendigt at afskedige nogen, og der 

vil både være mulighed for at flytte med i centraliseringen eller 

udføre andre arbejdsopgaver på instituttet afhængigt af, hvordan 

planlægningen forløber på de enkelte institutter/afdelinger.  

 

Der er opbakning i AR og Direktionen, så centralisering af 

kommunikations- og formidlingsopgaver ligger rimeligt fast. 

 

Forskerstøtten vil følge samme tiltag som på kommunikations-

området, men for at opretholde nærhedsprincippet vil der også 

komme til at være enkelte medarbejdere på institutterne. Der 

udestår stadig en løsning på at reducere årsværkerne. 
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I uddannelsesadministrationen skal der være en klar linje, der 

beskriver back- and front office funktionen. Front office ligger 

bedst på institutterne. 

 

Kristian Boye Petersen sagde, at udredningsarbejdet bliver et 

samlet projekt, som hænger nøje sammen med de andre områder, 

f.eks. hænger digitale eksamensbeviser sammen med 

tilvalgsstrukturen mm. 

 

I øvrigt vil medarbejderinddragelsen i kommende 

centraliseringer køre efter samme struktur som centraliseringen i 

HR søjlen. 

 

B-siden ønskede, at ord som ’lean’ udgår af forslagene, da det 

har skabt en del misforståelser. I stedet bør ord som 

procesoptimering og analyse af arbejdsgange benyttes, når de 

endelige besparelser vedtages i direktionen. Ledelsen nikkede til 

dette ønske. 

 

B-siden efterlyste at blive præsenteret for en procesplan for, 

hvordan og hvornår man vil gå i gang med at analysere på 

arbejdsprocesserne på det administrative område. B-siden 

ønskede, at der allokeres midler til en sådan proces i form af 

eventuelle frikøb. 

 

Bibliotek: 

Ulf Hedetoft oplyste, at AR bakker op om anbefalingerne, men 

det har givet genlyd i studenterkredsen, Biblioteksgruppen har 

prøvet at tænke alle besparelsesmuligheder igennem både mht. 

kvm., service, indkøb mm. Biblioteksområdet forventes at være 

på plads i 2020. 

 

Jesper Nielsen sagde, at medarbejderne er bange for fyringer i 

forbindelse med sammenlægningen. 

 

Kristian Boye Petersen svarede, at der kan komme tilbud om 

andet arbejde og afskedigelser i spil, men dette vil blive drøftet i 

forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, og når alle 

betingelser er på plads. Kvalitetsforringelser og opgavebortfald 

vil være uundgåeligt i den henseende.  
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Vedr. aftalegrundlaget med KUB om sammenlægning vil dette 

ske pba. reglerne om virksomhedsoverdragelse, hvor TR fra både 

HUM og KB vil blive inddraget. Processen vil foregå som 

tidligere, hvor medarbejdere får mulighed for en fratrædelses-

ordning. Når høringen er slut, vil der blive udmeldt en 

tidshorisont og et procesforløb. Evt. afskedigelser vil tidligst 

iværksættes primo 2019. 

 

Slutteligt oplyste Ulf Hedetoft, at den endelige og samlede 

beslutning vedr. besparelserne foreligger den 20. juni, hvorefter 

der kommer en udmelding. 

 

 

Ad 3) Meddelelser 

          Ulf Hedetoft opridsede kort udmeldingen om den nye finansierings- 

          model af taxameterbevillingerne. 

           

 

Ad 4) Eventuelt 

          Intet til dette punkt 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.05 


