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Til stede: 

A-siden:  

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

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og persona-

lechef), Per Hasle (institutleder IVA) og Ingolf Thuesen (institutleder, Insti-

tut for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

B-siden:  

Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Jørgen 

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

Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansat-

te AC, Morten Michelsen (lektor IKK), Hans Elbeshausen (lektor IVA), 

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

Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut 

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

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

Medier, Erkendelse og Formidling  og Peter B. Andersen (lektor, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) 

16. JUNI 2015 



 

SIDE 2 AF 5 Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 2.a) og Peter Wedel Bay fra HR og per-

sonaleafdelingen (punkt 3.a) 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi:  

 

 Q1 rapporten til overliggende niveau var udsendt til FSU. 

Der er ikke noget, som indikerer, at det budgetterede resultat 

ikke kan nås. Der er opmærksomhed på lønudviklingen, hvor 

der er en tendens til, at der bliver brugt mere på TAP end på 

VIP, dog ikke noget dramatisk. Vedr. eksterne indtægter er 

der opmærksomhed på Qatar-projektet, da HUM har udført 

en del arbejde, uagtet at kontrakten ikke er underskrevet end-

nu.  

 Arbejdet med Q2 er i gang, og rapporten skal afleveres i au-

gust. Ulf Hedetoft redegjorde kort for dispositionsbegræns-

ningen, som er pålagt fra Finansministeriet pga. lavere infla-

tion end forventet. Den samlede ramme på KU-niveau er ca. 

50 mio. kr., som skal spares på et halvt år på de forskellige 

enheder. HUMs konkrete besparelse er omkring 10%, som 

ikke vil føre til nedskæringer på bemandingsområdet. Bespa-

relsen vil udmøntes på driften og ved udskydelse af projekter 

o.lign.   

 Dimensioneringseffekten er stadig uklar fremadrettet. 

 Der er givet midler fra rektor til at finansiere kravet om 8 ti-

mers undervisning på KA fra 2017. De rektorale midler kan 

dog ikke dække de faktiske udgifter ved 8 timers kravet. 

 Egenkapitalen: HUM bruger af egenkapitalen som planlagt. 

Senest i 2019 er egenkapitalen opbrugt, hvilket gør, at der 

skal være balance mellem indtægter og udgifter. Der vil være 

skærpet opmærksomhed på STÅ indtægterne, som udgør ca. 

halvdelen af indtægterne. Derfor er frafaldet af studerende et 

vigtigt punkt og frafaldsstatistikkerne skal belyses grundigt. 

 Morten Michelsen efterlyste materiale om budgetfremskriv-

ninger. 

 Der er nedsat et økonomibudgetudvalg under direktionen, 

som arbejder med budgetmodellen. 
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b. Institutternes timeopgørelser for VIP. 
HUMs samlede timepukkel er på 62.809 timer i alt. Opgørelsen 

er ikke alarmerende, men det blev konstateret, at der er forskellig 

praksis på institutterne, og at enkelte institutter ligger lidt højt 

med en timepukkel på omkring 20.000 timer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. KU-valg 2015:  
KU-valg vedrører alle organer, undtaget enkelte dele af Ph.d.-

udvalget. Information om KU-valg skal ud til så mange som mu-

ligt. HUM skal udpege en valgambassadør pr. institut, som får til 

opgave at formidle information op til valget. Indsatsen skyldes, 

at der har været en dalende interesse for KU-valg igennem årene. 

 

Jens Erik Mogensen benyttede lejligheden til at nævne, at FA-

MU mangler en VIP repræsentant i stedet for Karsten Fledelius.  

 

 

 

 

 
 
 

 

Ad 3)   Til drøftelse 

 

a. Redegørelse om APV 2015 
APV 2015 er fortsat udskudt til februar/marts 2016. Det er ble-

vet udmeldt, at spørgeskemaet der bliver udsendt, er det samme 

som ved seneste APV, så resultaterne kan holdes op mod hinan-

den. 

 

 

 

 

Opfølgning: Jan Pedersen vil foranledige at nøgletal for 

0.kørsel bliver udsendt til FSU 

 

Opfølgning: Opgørelsen tages op i direktionen til en sy-

stematisk drøftelse på basis af arbejdstidsnormaftalen. 

Beslutning: Peter Andersen blev valgt som VIP repræsen-

tant i FAMU 

 



 

SIDE 4 AF 5  

 

 

 

b.   Karriere, Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og 

ledelse:  
FSU støtter handleplanen. 

 

 

c.   Sygefraværsstatistik for 1. kvartal 2015  
FSU havde ikke noget at bemærke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4)   Meddelelser  

 COBE har vundet arkitektkonkurrencen om Universitetstorvet. 

Alle forslagene kan ses på: www.universitetstorvet.dk . Det er 

endnu ikke afklaret, om A. P. Møller Fonden finansierer torvet. 

Der forventes en afklaring til efteråret. 

 Ulf Hedetoft opfordrede til stort fremmøde, når HUM afholder 

valgdebat tirsdag den 16. juni 

 Status på ToRs/Torvet: Sammenbygningen forventes færdig til 

efteråret. Der er opsat undervisningspavilloner og en café til de 

studerende. Støjgenerne har ikke været så udbredte som forven-

tet, men det generer ToRs, at instituttet er spredt på 4 adresser. 

 KUA3 forventes færdigt til indflytning i forårssemesteret 2017. 

 

Ad 5)  Eventuelt 

FSU drøftede Studiefremdriftsreformen, herunder: 

Arbejdsbelastning, som vil blive gennemgået systematisk i nær 

fremtid. 

Institutternes anbefaling er, at HUM afventer og ser tiden an i 4 

– 5 måneder. 

Jens Erik Mogensen bemærkede, at selve implementeringspro-

cessen af SFR er gået godt pga. målrettet information og pro-

blemløsning ad hoc. Der er kommet en fin tilbagemelding fra 

HUMrådet, som oplyser, at de studerende er tilfredse med pro-

Opfølgning: Susanne Kirst sørger for, at den årlige influenzavac-

cination, som er planlagt til den 28. oktober kl. 11 – 13.30, bliver 

annonceret i HUMnyt 

http://www.universitetstorvet.dk/


 

SIDE 5 AF 5 cessen. Der er positive elementer i reformen, bl.a. styrket karrie-

re- og studievejledning mm. Den store udfordring pt. er reeksa-

miner, som er steget med 270% samt udeblivelse fra eksamener, 

som er ca. 50%.  

Ulf Hedetoft sagde, at vi skal være opmærksomme på, at ele-

menter i SFR nok vil blive ændret efter Folketingsvalget, og at 

vi kan håbe på, at det bureaukratiske i reformen vil blive modi-

ficeret, samt at reformen får en rammestyring og ikke detailsty-

ring.  

 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.20 

 

Opfølgning: 

 

  Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1. 2.a Nøgletal for 0.kørsel udsendes til FSU Jan Pedersen/Susanne Kirst 

2. 2.b. Timeopgørsel for VIP tages op i direktionen Ulf Hedetoft 

3. 2.c Peter Andersen valg som VIP repræsentant i FAMU  

4. 3.c Info om influenzavaccination 2015 i HUMnyt Susanne Kirst 

5. 5 Frafaldet er dagsordenpunkt efter sommerferien  

 

Opfølgning: Frafaldet skal på dagsordenen efter sommerferien. 

Fakultetet planlægger en nærmere analyse af frafaldsproblematik-

ken samt nedsættelse af et udvalg mhp drøftelse og handlingsanbe-

falinger. 

 

 


