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A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og 

personalechef), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier) og Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) 

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), Jesper 

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

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

TR for AC-ansatte), Claus Povlsen (seniorrådgiver, Nordisk 

Forskningsinstitut, TR) og Hans Elbeshausen (lektor, IVA) 

Gæster: Jan Pedersen, økonomichef 

Afbud: Jens Erik Mogensen (prodekan), Jette Bang (TAP- HK-TR, 

økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Per Hasle (institutleder, IVA) og 

Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær). 



 

SIDE 2 AF 6  

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Jan Pedersen uddelte en oversigt over regnskabet 

for 2016, der netop er afsluttet. Fakultetet endte med et samlet 

overskud på 48,7 mio. kr. 18 mio. kr. af dette overskud vedrører 

pengene fra Qatar (15 mio. kr.) + rektors bidrag til 

underskudsdækning (3 mio. kr.). I forhold til Q3 er overskuddet 

vokset med ca. 7,5 mio. kr., når der ses bort fra pengene fra Qatar, 

som var holdt ude af Q3. Forklaringen på at resultatet endte 7,5 

mio. kr. bedre end forventet i Q3 skyldes helt overordnet, at vores 

driftsudgifter blev 9,5 mio. kr. lavere end i Q3, og indtægterne blev 

2 mio. kr. lavere end forventet. 

En del af mindreforbruget på drift skyldes, at vi har budgetteret 

med udgifter ved flytning og fortætning i 2016, der først rammer os 

i starten af 2017. Hvor stor denne udgift bliver, der rammer os i 

2017, er endnu ikke afklaret. 

Omsætningen på ekstern virksomhed blev 118,5 mio. kr. 

sammenholdt med et primobudget på 145,3 mio. kr. Der vil blive 

sat fokus på bedre EV-prognoser i 2017. 

ØC er i gang med en nærmere analyse af regnskabet med henblik 

på Rapportering til Overliggende Niveau, der skal afleveres til FA 

6. februar. Regnskab 2016 tages op igen på næste FSU-møde. 

Claus Povlsen spurgte om institutterne kunne få andel i et evt. 

overskud, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at der ikke er taget endelig 

stilling til dette endnu. Det vigtigste er, at fakultetet løber rundt, 

men på et tidspunkt er det meningen, at et genereret overskud på et 

institut skal tilgå instituttet. 

Jørgen Staun henviste til budgetmodellen, som lægger op til, at 

institutterne klarer sig selv. Ulf Hedetoft svarede, at dette først er 

muligt om måske 2 – 3 år, og at fakultetets enheder indtil da må 

udvise solidaritet. 

Ulf Hedetoft oplyste afslutningsvis, at med et overskud på 48,7 

mio. kr.  i 2016 vil der, som det ser ud nu, ikke være behov for en 



 

SIDE 3 AF 6 ny tilpasningsrunde i 2018, som det ellers tidligere har været 

udmeldt. 

 

b. Tidslinje for HR-organiseringen:   

 Ulf Hedetoft henviste til bilaget med tidslinjen for HR-

organiseringen, hvor det fremgår, at de nye HR-centre har 

overgangsdrift med start primo juni 2017. Der er en 

ansættelsesproces i gang vedr. ansættelse af en HR-

centerchef til det tørre HR-center.1  

 Hanne Møller oplyste, at HUMs interessegruppe fra HR 

havde haft besøg af fakultetsdirektør Tina Franck den 26. 

januar. 

 Som udgangspunkt følger alle nuværende HR-opgaver 

samme medarbejder, men der er en ønskerunde i marts 

måned, hvor alle kan komme med individuelle ønsker om 

opgaver/arbejdssted. 

 Carline Gjellerod spurgte, om de planlagte besparelser på 

HR-området kun ville ramme medarbejderne eller om der 

også kunne komme besparelser på lederområdet. 

 Ulf Hedtoft svarede, at lederområdet også kunne komme i 

spil, hvilket den igangværende proces vil klarlægge. Vedr. 

referenceforholdene og strukturen på HR-området vil dette 

være faldet på plads i juni 2017. 

 HR-organiseringen vil være fast punkt på dagsordenen det 

næste halve år. 

 

 

c. Status på arbejdsgrupper i relation til reduktionskrav, 

        herunder status på fusion mellem NFI og INSS: Ulf 

Hedetoft oplyste, at det går i den rigtige retning med arbejds-

grupperne. Besparelserne vil være forskellige på de berørte 

områder, og den største post er fundet i gruppen for prøveformer og 

censur, hvor der kan realiseres 11 – 12 mio. kr. i besparelse frem 

mod 2019. 

 

Gruppen for tilvalg og reduceret valgfrihed og biblioteksområdet 

kommer ikke helt i mål med de forventede besparelser. 

Administrationsgruppen skal pege på besparelser på 

administrationsområdet i størrelsesordenen 5-7 mio. kr., som 

                                                 
1 Det er efterfølgende offentliggjort, at Gitte Korsgaard starter den 1. marts som ny HR 

centerchef for det fælles HR-center for Humaniora, Jura, Samfundsvidenskab, Teologi og 

Fællesadministrationen. 



 

SIDE 4 AF 6 primært skulle findes på uddannelsesadministration, hvilket ikke 

holder. Derfor satses der på 3 områder: uddannelse, 

kommunikation og forskningsstøtte, som tegner til at blive mere 

realistisk via reorganisering af områderne og deraf frigivelse af 4 – 

5 årsværk pr. område. AR bidrager løbende med input til 

grupperne. Rapporterne skulle være færdige ved udgangen af 

februar/starten af marts, og det forventes, at der er et fælles oplæg i 

starten af april. 

 

Status på NFI/INSS:  

 To etager rømmes, og der er allerede idéer til, hvem der kan 

        udlejes til 

 Inspirationsseminar i februar omkring fusionsprocessen 

 Procesplanen overholdes 

 Nyt navn er i høring  

 

d. Lukning af Polsk og Balkanstudier: 

Ulf Hedetoft sagde, at han først ville erindre om, at Polsk og 

Balkanstudierne var med i indmeldingen om lukning til rektor og 

bestyrelse i foråret 2016. Derefter skulle et fornuftigt bæredygtigt 

forslag til sammenlægning drøftes. ToRS er efterfølgende kommet 

med et forslag, hvor uddannelserne fastholdes på BA-niveau med 

tre separate uddannelser, hvilket dekanatet ikke kan imødekomme, 

fordi frafaldet er for stort i forhold til et bæredygtigt studie. Det 

mest optimale er derfor at satse på en tilvalgsmulighed med en 

reduceret sprogdimension, og han er åben for dialog med ledelsen 

på ToRs om en evt. anden model. 

 

Caroline Gjellerod sagde, at det undrede hende, at der ikke er gjort 

mere for at kvalificere optaget og derved mindske frafaldet. 

 

Jørgen Staun påpegede, at fagmiljøerne ikke har været inddraget i 

processen, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at proceduren for lukning 

af uddannelserne er fulgt, og at beslutningen om lukning ligger fast. 

Ledelsen på instituttet er de ansvarlige for dialogen i fagmiljøerne 

på instituttet.  

 

Ingolf Thuesen svarede, at der har været drøftelser om 

uddannelserne via GRUS, men disse drøftelser har aldrig pågået på 

baggrund af lukningstrusler, og at han selv har troet, at det kun var 

en midlertidig løsning. Han lovede at samle op på procesforløbet 

og gøre sit bedste for at finde en acceptabel løsning på alle 

niveauer. 
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Ulf Hedetoft konkluderede, at lukningen af Polsk og 

Balkanstudier er besluttet og står ved magt, og at der 

igangsættes en runde om forslag for en bæredygtig 

sammenlægning, hvor alle fagmiljøer, herunder SN, skal 

inddrages. Drøftelsen afsluttedes med, at Ulf Hedetoft 

accepterede, at der udarbejdes en proces- og tidsplan 

for en samlet BA østeuropauddannelse, herunder at der tages 

hensyn til at sproglige færdigheder i polsk og balkansprog 

indarbejdes, således at BA-uddannelsen kan bibeholde disse 

sproglige kompetencer. 

Som et muligt forslag blev der peget på den sammenlægning af 

Mellemøstuddannelserne, hvor propædeutisk sprog indgår i 

uddannelserne. 

 

  

Ad 3) Til drøftelse 

a. Opgavebortfald efter tilpasningsrunden: Kristian Boye 
Petersen sagde, at det som udgangspunkt er svært at identificere 
opgavebortfald og påpegede, at når opgavebortfald er 
identificeret og udmeldt, er det vigtigt med gensidig respekt 
faggrupper imellem. Han henviste til nedlæggelsen af ITMEDIA 
og deres opgavebortfald, som har medført uacceptable 
arbejdsforhold for nogle TAP. Der har været situationer, hvor 
nogle VIP ikke har kunnet få samme serviceniveau som hidtil, 
hvilket har medført, at nogle TAP har stået for skud. Han bad 
Jørgen Staun om at gå videre i sit bagland med en henstilling om, 
at opgavebortfald skal respekteres. 
 
Caroline Gjellerod spurgte, om FSU løbende skulle følge op på 
opgavebortfald. 
 
Ulf Hedetoft svarede, at ledelsen gør, hvad de kan for at sikre 
opgavebortfald, men der er en vis mængde arbejdsopgaver, der 
skal løses, så der er ikke 100 % garanti for en realistisk status. 
Baggrunden for en opgave skal kendes, da nye opgaver løbende 
kommer til, og opgaverne kan glide mellem afdelinger og 
mellem VIP/TAP. Han opfordrede alle til at være 
opmærksomme, da det ikke er muligt at lave generelle 
guidelines. Der bør være drøftelser lokalt om opgavebortfald, 
opgaveglidning og nye opgaver, så der skabes et overblik, som 
giver mulighed for at prioritere arbejdsopgaver og arbejdstid. 
 
Jørgen Staun mindede om, at nye VIP-stillinger, f.eks. t-t-
adjunktstillinger, ikke kan opslås inden for fagområder, som blev 
ramt af afskedigelsesrunden, fordi disse områder er omfattet af 
opgavebortfald. 



 

SIDE 6 AF 6 Hanne Møller kom afslutningsvis med en opfordring til alle om 
at huske, at det ikke er acceptabelt at skælde ud på den 
medarbejder, der må sige nej til en given arbejdsopgave med 
henvisning til, at visse serviceydelser er forsvundet i forbindelse 
med tilpasningsrunden. Den kritik/frustration må i stedet rettes til 
ledelsen.   
 

b. MUS-opgørelse 2016: Ulf Hedetoft oplyste, at opgørelsen er 
udarbejdet, da det er usikre tal, der opgives via APV. Tallene i de 
interne rapporter viser, at HUM har en god statistik for 
afholdelse af MUS. Opgørelserne udsendes til institutterne. 

 
c. Arbejdsskadestatistik 2016: Statistikken er ikke alarmerende 

for HUM. Kristian Boye Petersen oplyste, at der har været et 
møde med politiet vedr. procedure, når der skal rekvireres 
ambulancer o.lign. Procedure offentliggøres, når den foreligger. 

 
d. Lektorkriterier efter gennemført tenure-track forløb: 

Fakultetet har opstillet en række kriterier for ansættelse som 
lektor svarende til de tidligere udmeldte professorkriterier2. FSU 
drøftede kriterierne, og der var enkelte præciseringer til notatets 
ordvalg. 

 

Ad 4) Meddelelser 

 Den nye rektor Henrik Wegener tiltræder 1. marts, 

hvorefter der igangsættes en ny strategiproces, som skal 

være færdiggjort ved udgangen af 2017 og gældende 4 år 

frem. 

  

Ad 5) Eventuelt 

 Intet til dette punkt. 

 

Mødet sluttede kl. 12.00  

                                                             

           Opfølgning                                                                                      

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

 2.a 

2.b 
Regnskab for 2016 på dagsordenen 10. marts  

HR-organiseringen – fast dagsordenpunkt frem til sommer 

Jan Pedersen 

Susanne Kirst 
 2.d Polsk og Balkanstudier: Tids- og procesplan udarbejdes Ulf Hedetoft/Ingolf Thuesen 

 3.b MUS-opgørelser udsendes til institutter Susanne Kirst 

 

                                                 
2 https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-

VIP/hum/Sider/default.aspx 

 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-VIP/hum/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-VIP/hum/Sider/default.aspx

