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A-siden:  

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

Hanne Møller (HR- og personalechef), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør) 

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), Caroline Gjellerod (fuldmægtig, TR for AC-

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

(lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), 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 

Merete Møller (betjent, SCIENCE Campus Service) 

Gæster: Jan Pedersen, økonomichef 



 

SIDE 2 AF 6 Afbud: Hans Elbeshausen (lektor, IVA), Per Hasle (institutleder, IVA), 

Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Frank 

Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær). 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Der var udsendt 4 bilag til mødet
1
. Ulf Hedetoft 

oplyste, at der i november er afholdt kvartalsmøde med 

universitetsdirektør Jesper Olesen og vicedirektør Thomas B. 

Vind, som ikke havde noget særligt at bemærke til Q3 eller 

Budget 2017.  

 

Ved udgangen af 2016 forventer fakultetet et overskud på ca. 23 

mio. kr., som bl.a. fremkommer ved øget STÅ. I overskuddet er 

ikke indregnet betaling fra Qatar.  

Jørgen Staun sagde, at mange er uforstående overfor, at vi har et 

overskud samtidig med, at der er afskedigelser i sigte og mente, 

at det kræver en grundig kommunikation at forklare dette 

forhold. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at det er udmeldt igennem et helt år, 

opsparingen er en buffer til at dække et senere underskud pga. 

den fremtidige økonomiske udvikling. Fra 2018 til 2020 bliver 

der 6-700 færre studerende, hvilket giver en stor økonomisk 

effekt, der er den årlige 2% nedskæring via 

omprioriteringsbidraget, 2% grønthøster, finansieringsreformen 

osv., hvilket kumulerer et større og større underskud hen over 

årene. Derfor er det godt at have en buffer, der i starten kan 

dække noget af underskuddet. Dette budskab er vigtigt at få 

                                                 
 [1]

  1. Udviklingen i budget og regnskab for Fakultetsservice 10. oktober 

         2. Q3-2016, B1-2017 (B1-2018-20) 20. oktober 

         3. Indtægtsbudget 2017 10. oktober  

         4. Budgetforslag for centrale afsætninger og FS samt punkter vedr. 

             videre budgetforløb 8. september  



 

SIDE 3 AF 6 formidlet på alle niveauer, så det bliver klart for alle, hvorfor det 

er nødvendigt at skabe en økonomisk buffer. 

 

FSU drøftede den prognosticerede lønnedgang for VIP-gruppen 

frem til 2020, samt hvordan man skal forholde sig til det 

strategisk.  

 

Jan Pedersen fremhævede, at udgiftsreduktionerne i 2018-20 er 

proportionalt beregnet og ikke udtryk for en ledelsesmæssig 

målsætning. 

 

      Vedr. ny opsparingsmodel (egenkapital): KU skal opfylde 

anbefalingen fra revisionen og gradvist have en fleksibel 

egenkapital på 7,5% af den samlede omsætning.  

Opsparingsmodellen, der stadig er under udarbejdelse, betyder, 

at fakulteterne kan op- eller nedspare, så længe kravet til 

fleksibel egenkapital er overholdt. 

 

FSU drøftede Åbent Universitet og det forhold, at ÅU ikke var 

nævnt i Struenserapporten, men at ÅU som udgangspunkt har et 

indtægtspotentiale, som institutterne må overveje, om de kan 

drage nytte af. 

 

Jens Erik Mogensen nævnte, at KU bl.a. via en arbejdsgruppe 

under Danske Universiteter er i dialog med gymnasierne om 

efteruddannelse, og at KU sammen med professionshøjskolerne 

drøfter mulighederne for et styrket samarbejde også på 

efteruddannelsesområdet. Ulf Hedetoft supplerede med at 

oplyse, at KUs bestyrelse har EVU med som et pejlemærke i 

2029-perspektiverne, og det vil muligvis kunne medtages i den 

næste KU-strategi fra 2018. Reglerne betyder dog, at vi ikke må 

tjene væsentligt på ÅU, der er taksameterfinansieret. 

Alternativet er indtægtsdækket virksomhed. 

FSU drøftede den nye finansieringsreform, som skal 

implementeres i 2018 og erstatte taksametersystemet. Reformen 

vil forventeligt give et økonomisk tab for KU. Den kommende 

reform vil lægge vægt på regionalisering, kvalitet og 

beskæftigelse. 

Det blev oplyst, at professorplanen udløber 2016 som planlagt, 

men institutterne kan indstille til kaldelse og ansættelse af 

professorer ved HUM, jf. kriterier for ansættelse af professorer. 

  



 

SIDE 4 AF 6 b. Redegørelse om tilkaldt ambulances adkomst: Kristian Boye 

Petersen oplyste, at en tilkaldt ambulance til ToRS havde haft 

problemer med at finde vej. Dette har efterfølgende givet 

bekymringer for fremtidige episoder. Derudover skifter alle 

vores adresser navn pr. 15. december, og den kommunale 

skiltning er ikke brugervenlig for eksterne aktører og besøgende, 

hvilket kan give yderligere udfordringer. Det anbefales derfor, at 

alle, der tilkalder en ambulance, efterfølgende også kontakter 

betjentstuen, således at betjentene kan være behjælpelige med at 

få ambulancen på rette vej. HUMs udfordringer skal drøftes med 

Københavns Brandvæsen, og der udsendes en vejledning fra 

KUs Sikkerheds- og Beredskabschef Tommy Sillemann. 

 

c. Foreløbig status på orientering fra arbejdsgrupper vedr. 

besparelser:  

 

Administrationsgruppen: Kristian Boye Petersen oplyste, at 

planerne om at inddrage konsulentbistand fra Carve, med 

henblik på facilitering af arbejdsgruppen for HUMs 

administration, er udskudt til senere. 

 

Biblioteksgruppen: Ulf Hedetoft oplyste, at der er overvejelser 

om omorganisering, mulig digitalisering, evt. reduceret plads og 

hvordan der bedst samarbejdes med KB. Der vil pågå yderligere 

drøftelser i AR den 6. december. 

 

Gruppen vedr. prøveformer og censur: Jens Erik Mogensen 

oplyste, at der bl.a. er fokus på opgavebortfald, effektiviseringer, 

slankning af prøveformer og på, at regler om ekstern censur ikke 

overopfyldes. 

 

Gruppen vedr. tilvalg og reduceret valgfrihed: Jens Erik 

Mogensen oplyste, at der er ved at komme et overblik over de 

mange tilvalg, som der skal ryddes op i, hvorefter der vil blive 

kigget på økonomisk bæredygtighed. Hensigten er at få færre 

tilvalg, som skal være tværgående og relevante på 

arbejdsmarkedet. 

 

Fusionen mellem NFI og INSS: Ulf Hedetoft drøfter de 

organisatoriske ændringer med John E. Andersen og Bolette 

Sandford Pedersen. Derudover er der nedsat arbejdsgrupper, 

som skal arbejde med det organisatoriske, biblioteket, 

samlinger, økonomi, institutnavn, placering og evt. fortætning i 



 

SIDE 5 AF 6 forbindelse med opnåelse af refusionsmålet. Kommissorierne 

kommer i høring i relevante fora. Claus Povlsen oplyste at 

resultatet af høringen af det første forslag om sammensætningen 

af medlemmer for de forskellige arbejdsgrupper, vil resultere i at 

antallet af medvirkende vil blive øget.  

 

Hanne Møller orienterede kort om det fremtidige HR-center. 

Der blev afholdt stormøde for HR-søjlen den 17. november, 

hvor HR organiseringen blev gennemgået og drøftet. Det videre 

forløb er, at rammerne for organiseringen bliver udfoldet mere 

medio december. Derudover pågår der kvalificering af snitflader 

på de forskellige niveauer. Der er endnu ingen beslutning om, 

hvor det tørre HR-center skal ligge. 

 

Ulf Hedetoft oplyste, at der skal ansættes en centerleder via 

opslag, og det forventes at være effektueret indenfor 3 måneder. 

 

Caroline Gjellerod spurgte til TR-organiseringen i de 3 HR 

centre på KU, hvortil Hanne Møller svarede, at det p.t. kun er 

rammerne, der er på plads, og at alt andet udestår, herunder TR-

organiseringen. 

 

  

Ad 3) Til drøftelse 

a. MUS-koncept: I forbindelse med sparekravene og nedlæggelse 
af ÅTT vil der kun komme oplysninger om MUS hvert 3. år via 
APV. Derfor opfordres der til, at FSU selv holder sig orienteret 
om udviklingen. 
 
FSU bakker fortsat op om, at der årligt indhentes opgørelser fra 
HUMs institutter og afdelinger fra FSU-sekretariatet, således at 
vi hvert år kan følge udviklingen. 
 

b. GRUS-koncept for VIP: Hanne Møller opfordrede 
institutlederne til at afprøve konceptet. Ingolf Thuesen sagde, at 
ToRS har brugt det igennem flere år, og at det er et fremragende 
koncept og et vigtigt værktøj, som kan skabe solidaritet og fælles 
forståelse. Ulf Hedetoft bemærkede, at GRUS ikke kan erstatte 
MUS. Han mente, at der skal gøres mere for at markedsføre 
konceptet, og at institutlederne skal være initiativtager. Punktet 
vil blive drøftet med direktionen. 
 
 
 
 

 



 

SIDE 6 AF 6 Ad 4) Meddelelser 

 Ulf Hedetoft sagde, at der ses frem til, at vores nye genboer 

fra IVA, TEO og JUR indflytter i KUA3 til januar/februar 

2017. 

 Torvet kan blive forsinket. Det bliver under alle 

omstændigheder først færdigt i 2018. Den mulige 

forsinkelse skyldes dannelsen af en ny regering, med 

afledte forsinkelser i Finansudvalgets sagsbehandling. Er vi 

meget uheldige, får det indflydelse på opstarten af 

torveprojektet, hvilket i sidste ende kan betyde, at torvet 

først færdiggøres primo 2019 

 

 

Ad 5) Eventuelt 

 Caroline Gjellerod foreslog, at vi afholdt et FSU-møde hos 

IVA, når de er indflyttet i KUA3, så vi samtidig kan se den 

nye bygning. 

 Jørgen Staun spurgte, om der skal rapporteres 

timeregnskaber for VIP hvert år, hvortil Ulf Hedetoft 

svarede nej, og at der jf. normaftalen kun burde være 

opsparede timer i begrænset omfang. 

  

Mødet sluttede kl. 12.00 

 

 

                                                              

           Opfølgning                                                                                      

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

 3.c GRUS koncept for VIP – tages op i direktionen Ulf Hedetoft 

 


