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A-siden: 

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

(fakultetsdirektør) 

 

B-siden: 

Ingolf Thuesen (institutleder), 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). Hans Elbeshausen 

(lektor, IVA), Gitte Korsgaard (HR-Centerchef) og Merete Møller (betjent, 

TR for vagt og funktionær, Science) 

Observatør: Jens-Erik Mai (institutleder IVA) 

Gæst: Inge-Lise Damberg (specialkonsulent HR) 

 



 

SIDE 2 AF 6 Afbud: Jens Erik Mogensen (prodekan), Per Hasle (institutleder, IVA), 

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

TR for vagt og funktionær). 

 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Ad 2) Til drøftelse 

 

Orientering fra ledelsen om tilpasninger på Det 

Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) begrundet i overkapacitet 

af undervisningstimer: 

 

Ulf Hedetoft henviste til det udsendte sagsnotat af 3. oktober 2017 vedr. 

orientering til FSU/LSU om tilpasninger på IVA begrundet i overkapacitet 

af undervisningstimer.  

 

Pga. en ret markant overkapacitet af underviserressourcer i forhold til 

undervisningsbehov påtænker IVA af afskedige et antal VIP. Frem mod 

2019 vil overkapaciteten af undervisningstimer stige til ca. 9.000 timer. 

 

Overkapaciteten skyldes fire faktorer: 

 

1. IVA har historisk haft vanskeligt ved at tiltrække nok ansøgere til at 

fylde alle pladser på uddannelserne. 

2. IVA har historisk haft et højt frafald på både BA og KA uddannelserne. 

3. IVA har historisk optaget relativt mange studerende med 

karaktergennemsnit på under seks, hvilket skaber udfordringer med 

indførelsen af det generelle 6-talskrav på KU. 

4. IVA’s tidligere studieordninger er udfaset. 

 

FSU-mødet den 10. oktober har til hensigt at igangsætte processen og vil 

blive efterfulgt af et LSU-møde samme dag. Processen vil pågå frem til 

december 2017 jf. udarbejdet proces- og tidsplan for tilpasning på IVA efter 

2017. 

 

Jørgen Staun bad om at KU’s personalepolitiske retningslinjer om uansøgt 

afsked bringes i anvendelse i den aktuelle situation og bemærkede, at 



 

SIDE 3 AF 6 sagsnotatet kun nævner, at man vil undersøge mulighederne for omplacering 

af de ansatte til andre institutter på fakultetet, men ikke nævner muligheden 

for afværgeforanstaltninger i form af frivillige fratrædelser. Han mente også, 

at det var for tidligt i processen, at IL sender indstilling til dekanen om, 

hvem der bør afskediges. 

 

Gitte Korsgaard meddelte, at HR vil foranledige at afværgeforanstaltninger 

bliver tilføjet i sagsnotatet (proces- og tidsplanen). således at et ønske om 

frivillig fratrædelse bliver en valgmulighed. 

 

Inge-Lise Damberg tilføjede, at ledelsen ikke skal tilbyde frivillige 

fratrædelser, såfremt det vurderes, at det ikke giver nogen mening på IVA. 

 

Jens-Erik Mai sagde, at det ikke umiddelbart giver mening, men at IVA vil 

omplacere de medarbejdere, der er mulighed for at omplacere, inden der 

træffes beslutning om afskedigelser. 

 

Ulf Hedetoft bemærkede, at der vil blive taget hensyn til instituttets faglige 

og fremtidige udsigter i forhold til VIP-kapaciteten. 

 

På Jørgen Stauns foranledning accepterede Jens-Erik Mai at rykke datoen 

for IVA’s indstilling til dekanen om, hvem der bør afskediges fra den 12. 

oktober til den 26. oktober, selvom han mente, at det kunne lægge et pres på 

medarbejderne at vente på udmeldingen i længere tid. 

 

Hans Elbeshausen spurgte, om dekanatet kunne udstede en garanti for, at 

IVA også eksisterer om 1 – 2 år, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at han kunne 

garantere at IVA har det antal undervisere, de skal bruge og han tilføjede at, 

IVA er levedygtigt med fremtidige strategiske satsninger. 

 

Jens-Erik Mai supplerede med at oplyse, at der på BA-uddannelsen kommer 

ny studieordning pr. 1. november, som forhåbentlig kan tiltrække flere 

studerende. Der satses på at tiltrække op mod 90 studerende i hhv. 2018 og 

2019. 

 

Hans Elbeshausen spurgte, hvor mange stillinger tilpasningsbehovet ville 

koste, og om loven om massefyring skulle anvendes samt hvorvidt det også 

ville berøre TAP, hvortil Inge-Lise Damberg svarede, at grænsen for 

ikrafttrædelse af loven om varsling af massefyringer er 10 medarbejdere, 

hvilket ikke bliver aktuelt på IVA. Jens-Erik Mai tilføjede, at TAP-gruppen 

er passende, da biblioteksgruppen forsvinder i forbindelse med at 

biblioteksdriften overgår til KUB. Der er derfor ingen planer om 

afskedigelser af TAP. 



 

SIDE 4 AF 6 Caroline Gjellerod var bekymret for udvælgelseskriterierne, i forbindelse 

med de personlige kvalifikationer, og Jørgen Staun supplerede med at sige, 

at såfremt en medarbejder indstilles til afsked, fordi vedkommende har 

underopfyldt forsknings- og undervisningsmæssigt, kan det betragtes som et 

ledelsessvigt, at der ikke var blevet taget hånd om dette tidligere. 

 

Jens-Erik Mai pointerede, at der kigges objektivt på, hvem IVA bedst kan 

undvære i forhold til overkapacitet af undervisningstimer og Ulf Hedetoft 

oplyste, at der ikke er villighed til at acceptere mange ansøgning om deltid. I 

forbindelse med udvælgelseskriterierne, som kunne opfattes personlige blev 

det endvidere aftalt, at det skulle fremgå tydeligere, at kriterierne var i 

forhold til instituttets fremtidige opgaver. 

 

Claus Povlsen ville vide, om der er en strategiplan for de fremtidige opgaver 

på IVA, hvortil Jens-Erik Mai nævnte, at der skal arbejdes med 

udfordringerne om bl.a. at fastholde af studerende, ny studieordning og 

søgning af eksterne midler. 

 

Revideret tids- og procesplan er fremsendt til FSU den 12. oktober, hvor de 

aftalte afværgeforanstaltninger, i form af tilbud om frivillig fratrædelse, er 

indsat. Blanketten vedr. tilbud om frivillig fratrædelse er ligeledes sendt til 

FSU den 12. oktober. 

 

 

Ad 3) Meddelelser 

Kristian Boye Pedersen meddelte, at biblioteksoverdragelsen til KUB er 

iværksat, og at medarbejderne indkaldes den 11. oktober til et 

orienteringsmøde. FSU får en skriftlig orientering. 

 

 

Ad 4) Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 11.45 


