
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T     

 

 

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  –  F S U                                

                                                                                                                                   

 

 

 

 

FSU 

 

NJALSGADE 80 

2300 KØBENHAVN S. 

 

TLF  35 32 88 11 

FAX 35 32 80 52 

 

www.hum.ku.dk 

 

Sag: 016-0002/06-4550 

Bedes oplyst ved henv. 

 

  

 

 

 

 

10. MARTS 2011 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg – ekstraordinært møde 

Møde afholdt: Fredag, den 14. januar 2011 kl. 10 - 12 

Sted:       Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

 

Til stede: 

 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-

tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og Personalechef), Jens Erik Mogensen (In-

stitutleder, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jan Pedersen (øko-

nomichef) og Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-

mansk og Romansk), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Ger-

mansk og Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, 

Dansk Metal, TAP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formid-

ling, næstformand for FSU, fælles-TR for VIP, Erik Tang (gartner, Humanio-

ras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Peter B. Andersen (lektor, Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk) 

og Caroline Gjellerod (fuldmægtig, eksamensadministration, Tværkulturelle 

og Regionale Studier) 
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Afbud fra: Jette Kristiansen (fuldmægtig, Studiekontoret, TR-suppleant for 

adm.ansatte AC´er) og Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 

adm. ansatte AC’er) 

Gæster: Mette Spliid fra HR- og personaleafdelingen, Frank Nielsen, Service-

forbundet og Steen Laugesen, Grafisk Forbund 

Fra FSU sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.  Godkendelse af referat fra FSU-møde den 7. januar (bilag) 

3.  Opgørelse over afværgeforanstaltninger i forbindelse med afskedsrunde  

     (bilag) Forhandlingerne er gennemført iht. Varslingslovens §5 

4.  Processen for mandag den 17. januar til tirsdag den 18. januar 

5.  Høring over udkast til ny adgangsbekendtgørelse (5 bilag) 

6.  Reorganisering af økonomistyringen (bilag) 

7.  Meddelelser 

8.  Eventuelt 

 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt 

Karsten Fledelius tilføjede, at medarbejdersiden gerne ville præcisere at de 

stadig tager forbehold for nødvendigheden af, at fakultetet skal spare 15 mio. 

kr.. Kirsten Refsing tog denne tilføjelse til efterretning. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 7. januar 

Referatet blev godkendt 

 

Ad 3) Opgørelse over afværgeforanstaltninger i forbindelse med opsigel-

sesrunde (Forhandlingerne er gennemført iht. varslingslovens § 5) 

Jan Pedersen uddelte og gennemgik bilag til punktet ”opgørelse over konse-

kvenser af stillingsnedlæggelser”, hvoraf det bl.a. fremgik, at 28 stillinger var 
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indgået i afværgeforanstaltningerne, heraf 12 TAP-stillinger i fakultetsservice, 

12 TAP-stillinger på institutniveau og 4 VIP-stillinger.  

Der er indgået følgende senioraftaler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når regnestykket opgøres kommer det til at dreje sig om sammenlagt 16 per-

soner, som vil blive indstillet til opsigelse. Alle 16 opsigelser bliver på TAP 

området og fordeles med 9 i fakultetsservice og 7 på institutniveau. Som følge 

af de indgåede senioraftaler vil det være nødvendigt at genbesætte visse af dis-

se stillinger, og de vil blive slået op på et senere tidspunkt. I fakultetsservice 

reduceres normen for studenterstudievejledere med 1 årsværk.  

 

Henrik Prebensen spurgte om ledelsen længe havde vidst, at VIP ikke ville 

blive ramt af afskedigelser, da mange VIP havde været skræmt i forbindelse 

med varslingen om afskedigelser, hvilket måske kunne have været undgået. 

Han spurgte også om fordelingen af afskedigelser var jævnt fordelt på institut-

terne. Jan Pedersen svarede, at ledelsen først kendte til dette faktum, at VIP 

ikke ville blive berørt af afskedigelser, den 11. januar om eftermiddagen. Vedr. 

fordelingen af afskedigelserne svarede Jan Pedersen, at dette først ville blive 

oplyst mandag den 17. januar til tillidsrepræsentanterne og Hanne Møller tilfø-

jede, at de oplysninger, der bliver givet den 17. januar til tillidsrepræsentanter-

ne, er underlagt tavshedspligt, indtil tallene er meldt ud af ledelsen til medar-

bejderne. 

 

Anders Granum Aagaard fandt det glædeligt, at der var fundet så stort et beløb 

ved afværgeforanstaltningerne og spurgte samtidig om senioraftalerne var ud-

giftsneutrale. Jan Pedersen bemærkede, at VIPere, som har indgået seniorafta-

le, ligger i toppen af lønudgifterne og de stillinger der skal genbesættes vil mu-

ligvis blive erstattet af adjunkter, hvilket er lidt billigere, men det kan ikke 

udelukkes, at der også vil blive genbesat stillinger som lektorater og professo-

rater.  

 

Senioraftaler for VIP i alt 

 Heraf fratrædelse med genbesættelse 11 

 Heraf fratrædelse uden genbesættelse  1 

Heraf nedsat tid   6 

Senioraftaler for TAP i alt 

 Heraf fratrædelse med genbesættelse  1 

 Heraf fratrædelse uden genbesættelse  8 

Heraf nedsat tid   3 
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Karsten Fledelius påpegede, at det har været gavnligt at vi har afsat den for-

nødne tid til afværgeforanstaltningerne. Han opfordrede til omhyggelighed i 

det videre forløb, hvor aftalerne implementeres. F.eks. kan timetallet have stor 

betydning for den enkelte medarbejder i forbindelse med retten til pension. 

 

Henrik Prebensen spurgte, hvornår fratrædelserne trådte i kraft og om ledelsen 

har overblik over stillingskategorierne. Hanne Møller svarede, at det er indivi-

duelt med hensyn til fratrædelsestidspunkt og Jan Pedersen svarede, at afvær-

geforanstaltningerne for VIP overvejende er indgået med lektorer. 

 

Caroline Gjellerod ville vide, om der er lagt en plan for de opgaver, som de 16 

TAP afskedigelser efterlader og sagde samtidig, at AC-TAP gruppen gerne 

ville bede om en plan. Michael Cholewa-Madsen bekræftede, at ledelsen har 

lagt en foreløbig plan som der skal arbejdes videre med. Der skal pågå drøftel-

ser i de enkelte enheder og SU med hensyn til de nødvendige overvejelser, 

inden planen meldes ud, men processen vil blive givet så stor transparens som 

muligt. 

 

Karsten Fledelius sagde, at medarbejdersiden i FSU gerne ville have gennem-

sigtighed og dermed mulighed for at følge alle stillingsopslag og være infor-

meret om, hvad der sker med henblik på at forebygge et pludseligt antal nyan-

sættelser. 

 

Michael Cholewa-Madsen svarede, at ledelsen godt kunne love at holde med-

arbejdersiden orienteret om nye stillinger. Han sagde også, at fakultetet, ved 

besættelse af ledige stillinger, skal forsøge at besætte dem med de medarbejde-

re, der bliver ramt af afskedigelse både internt på fakultetet og på de andre fa-

kulteter. Hanne Møller supplerede med at sige, at KU har CV-databasen for 

afskedigede medarbejdere. Såfremt HUM har ledige stillinger, der skal besæt-

tes, vil denne CV-database blive anvendt, således at vi først kigger på vores 

egne afskedigede medarbejdere og dernæst afskedigede medarbejdere fra andre 

fakulteter. KU laver et match. Samtidig informerede Hanne Møller om, at der 

vil komme en del VIP-opslag og henviste til de 11 genbesættelser i forbindelse 

med indgåede senioraftaler for VIP. 

 

Anders Granum Aagaard spurgte, hvor mange årsværk det giver for de 44 per-

soner, der er i spil (16 medarbejdere der er indstillet til afskedigelse og 28 stil-

linger, der indgår i afværgeforanstaltninger). 
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Jan Pedersen svarede, at de nedlagte stillingers ”kursværdi” har været lavere 

end forventet. De ligger i gennemsnit på ca. 350.000 kr./årligt og ikke som 

forventet på 400.000 kr./årligt.  

 

Anders Granum Aagaard spurgte om de medarbejdere der bliver tilbudt om-

placering får samme varsel til at give et svar, som deres opsigelsesvarsel. Han-

ne Møller svarede, at de medarbejdere der tilbydes omplacering har betænk-

ningstid i 48 timer, og at ledelsen håber på, at der kan opnås enighed om et 

passende tidspunkt for overgangen til den nye placering. Såfremt medarbejde-

ren ikke ønsker at tage imod tilbuddet om omplacering, vil den pågældende 

blive indstillet til afsked.    

 

Peter Andersen sagde, at medarbejdersiden gerne ville udbede sig en statistisk 

oversigt over de fremtidige dispositioner med hensyn til opslag (jobindhold), 

afskedigelser, afværgeforanstaltninger og fastholdelse fra nu af og f.eks. frem 

til ultimo 2012. Kirsten Refsing svarede, at opslag kan ses på KUs jobportal på 

hjemmesiden. Alternativt kunne dagsordenen have et fast punkt med fratrådte 

og besatte stillinger. 

 

Ulf Hedetoft mente, at det forholder sig en anelse mere kompliceret end som 

så, da opslåede stillinger, som finansieres af eksterne midler vil stige i omfang. 

 

Michael Cholowa-Madsen mente, at det ville forhale ansættelsesproceduren, 

hvis opslag skulle forbi FSU og sagde, at der reelt ikke vil blive opslået mange 

stillinger, men at vi samtidig ikke kan sætte tingene i stå, såfremt vi mangler 

kompetencer til arbejdsopgaverne. 

 

Karsten Fledelius påpegede, at vi også skulle være opmærksom på vores af-

skedigede TAP, i forbindelse med stillinger finansieret af eksterne midler. 

 

Hanne Møller oplyste, at der nok skal opslås en del VIP stillinger næste år og 

sagde, at det i forvejen er en lang proces på ca. ½ år, når en VIP skal ansættes, 

og at der derfor ikke er plads til yderligere forsinkelser i processen. 

 

FSU drøftede forslaget med information om opslag og besluttede at alle opslag 

frem til ultimo 2012 sendes til næstformanden for FSU til orientering. 
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Ad 4) Processen for mandag den 17. januar til tirsdag den 18. januar: 

Hanne Møller oplyste, at mandag den 17. januar er planlagt til at forløbe såle-

des at der er afsat 2 timer om formiddagen, hvor lederne har mulighed for at 

drøfte processen med en psykolog. Der vil blive lagt vægt på dialog om, hvad 

man kan forvente ved en vanskelig samtale, og drøftet værktøjer. Om efter-

middagen er der planlagt et møde med tillidsrepræsentanterne og en psykolog, 

således at TR også skulle være klædt på med et mentalt beredskab. TR vil få 

udleveret en liste med navne på de personer, som er indstillet til afsked (og 

som de hver især er TR eller TR suppleant for) samt en plan over lokaler til 

efterfølgende møder. TR får ikke en liste over de personer, som bliver tilbudt 

en omplacering, da disse har krav på anonymitet, indtil de selv vælger at bryde 

den, og heller ingen liste over ”hinandens” medlemmer, og TR skal være op-

mærksomme på, at nogle medarbejdere evt. vil frabede sig TRs assistance. 

HR- og personaleafdelingen udarbejder en plan over lokaler, hvor lederne kan 

afholde samtaler med de berørte medarbejdere. Det er hensigten, at alle samta-

ler er afholdt inden kl. 12. Med hensyn til det videre forløb, efter kl. 12, kan 

der være lokale varianter. Ledelsen skal også være opmærksom på, at der er 

tavshedspligt, således at de ikke må oplyse navnene på de afskedigede medar-

bejdere, medmindre medarbejderen selv har givet udtryk for at afskedigelsen 

må offentliggøres til kollegaerne. 

 

Henrik Prebensen spurgte, om disse regler kunne udsendes, så alle bliver in-

formeret om, hvordan de skal forholde sig. Hanne Møller svarede, at HR- og 

personaleafdelingen vil tænke over, hvordan udmeldingen om tavshedspligt 

kan foregå.  

 

Jens Erik Mogensen spurgte, om lederne kunne udmelde omplaceringerne, 

hvortil Hanne Møller svarede, at antallet af omplaceringer kunne udmeldes, 

men ikke navnene på medarbejderne, der har fået besked på, at de er indstillet 

til omplacering.  

 

Peter Andersen mente, at det ville være psykisk godt for alle parter, såfremt 

der var villighed til at være åben. 

 

FSU drøftede herefter et udkast til orienteringsbrev til de personer, der indstil-

les til afskedigelse, og det blev aftalt at ændre ordlyden i et af afsnittene i 

brevudkastet.  

 

Hanne Møller sagde, at HR & Organisation i Nørregade udarbejder hørings-

brevet, som opfølgning på brevet om indstilling til afskedigelse, der vil blive 

afsendt fra fakultetet den 18. januar eller dagen efter. 
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Erik Tang spurgte, om der var taget højde for, at ikke alle medarbejdere sidder 

ved en computer den 18. januar. Hanne Møller svarede, at de lokale ledere har 

taget højde for dette. 

 

Kirsten Refsing sagde tak for besøget til mødets gæster: Frank Nielsen, Ser-

viceforbundet og Steen Laugesen, Grafisk Forbund. 

 

 

Ad 5) Høring over udkast til ny adgangsbekendtgørelse 

Kirsten Refsing sagde, at punktet egentlig ikke var til drøftelse i FSU, men nu 

har alle udvalgsmedlemmerne bilagene til orientering og evt. lokal drøftelse. 

 

 

Ad 6) Reorganisering af økonomistyringen 

Jan Pedersen redegjorde for reorganiseringen af økonomisøjlen/styringen. De 6 

kompetencegruppers arbejde er altovervejende færdiggjort, men de kan samles 

ad hoc til informationsmøder, Workshops mv. Kompetencegrupperne har ud-

arbejdet arbejdsgangsbeskrivelser (best practice) og færdigudviklet værktøjer 

til at forbedre og ensarte håndteringen af lønbudgettering, studieøkonomi, 

budgetter mm. Der har været udfordringer i forbindelse med oprettelse af cent-

rene, pga. forholdet med delt ledelse – en leder i centeret og en på institut. Mo-

dellen virkede godt på tegnebrættet, men medarbejderne har ikke ønsket at 

referere til 2 ledere. 

 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at der er 2 parametre, som gør at vi skal være 

opmærksomme i forbindelse med vores økonomistyring; er det en bedre be-

slutning med et økonomicenter i stedet for 9 steder – fakultetsservice og 8 in-

stitutter og kan vi levere den optimale kvalitet? 

 

Peter Andersen sagde, at centraliseringen af økonomistyringen kan give be-

kymringer om, hvorvidt de enkelte institutter mister overblikket og han anbefa-

lede, at FSU blev informeret, når der var nyt i sagen. 

 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at der kan være fordele og ulemper ved beg-

ge modeller og at det ikke kun var et spørgsmål om fakultetsservice og institut-

terne, men også Nørregade. 
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Annemarie Jensen spurgte, om der kom en udmelding efter den 24. januar, 

hvor Michael Cholewa-Madsen skulle mødes med Jørgen Honoré. De medar-

bejdere der sidder med økonomi har brug for en tilbagemelding, så de ved, 

hvad der skal ske på deres arbejdsområde. 

 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at det bliver interessant, hvor markant en 

udmelding fakultetet får fra Nørregade samt at det gode arbejde i kompetence-

grupperne skal fortsætte og evt. intensiveres og han foreslog en status evt. 1 

gang pr. måned. Der skal udarbejdes nøgletal og foretages en kortlægning af 

TAP ressourcer mm. 

 

Henrik Prebensen pointerede, at FSU gerne vil følge med i den langsigtede 

strategi. Kirsten Refsing svarede, at det er helt naturligt at FSU er løbende ori-

enteret. 

 

Ad 7) Meddelelser 

Kirsten Refsing meddelte følgende: 

KU sætter fokus på den gode uddannelse, hvor kvaliteten skal være afgørende i 

uddannelserne.  

Ændring af Universitetsloven: Forslag – ny lov: F.eks. kan Ministeriet ensidigt 

sætte mål for KU? Alle mål bør forhandles. Karsten Fledelius bemærkede, at vi 

skal understrege at vi principielt har selvstyre og at ministeriet ikke skal dikte-

re, hvad der skal stå i kontrakten 

2011 – Strategiproces Destination 2012 skal revideres. Nye ting skal tilføjes og 

noget skal tages ud af strategiprocessen. Drøftelserne skal også foregå i SU-

regi. 

KUUR: Ændring af regelsættet. Prorektor er pt. født formand, dette skal æn-

dres til at rektor udpeger formanden. 

KUBIS skal midtvejsevalueres. 

Byggeområdet: Vi får besøg fra byggecheferne på DTU, Ålborg- og Syddansk 

Universitet som vil fortælle om, hvordan de organiserer deres bygningsdrift. 

 

 

Ad 8) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 12 


