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16. DECEMBER 2010 
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 10. december 2010 kl. 10 - 12 

Sted:       Lokale 19.1.1 

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), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. 
ansatte AC’er), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, 
næstformand for FSU, fælles-TR for VIP, Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Karl Chr. Lammers (lektor, SAXO-instituttet, 
suppleant for VIP) og Jørgen Staun (lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 
Romansk, VIP TR) 
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Afbud fra: Jette Kristiansen (fuldmægtig, Studiekontoret, TR-suppleant for 
adm.ansatte AC´er), Peter B. Andersen (lektor, Transkulturelle og Regionale 
Studier) og Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk)  

 

Fra FSU sekretariatet: Susanne Kirst 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra FSU-møde den 3. december (bilag) 

3. Meddelelser (herunder om fakultetets budgetsituation efter bestyrel-
sesmødet torsdag den 9. december) 

4.   Afværgeforanstaltninger i forbindelse med evt. afskedsrunde (bilag)    

(Forhandlingerne gennemføres iht. varslingslovens § 5) 

5.   Strategi for fremtidens uddannelseslandskab (4 bilag) 

6.   Ledelsens planer for implementering af planlagt afskedsrunde, herun-  

      der fordeling mellem TAP og VIP, fordelingen mellem enheder og kri- 

      terier for udvælgelse (bilag) 

7.   Tidsplan for iværksættelse af nødvendige foranstaltninger (bilag) 

8.   Eventuelt – herunder næste møder 

 
 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 3. december 
2010: 
Søren Fransén påpegede, at det nu er tredje gang, han eksplicit beder om at få 
dekanen citeret for hendes udtalelse den 19. november, om at hun allerede i 
foråret vidste, at der ville være behov for personaletilpasninger på HUM. Sø-
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ren Fransén kritiserede det forhold, at en så væsentlig oplysning ikke var cite-
ret i referatet fra den 19. november, og han finder det fuldstændig uacceptabelt, 
at hverken citatet, eller hans efterfølgende kritik af at citatet ikke er blevet ind-
ført i referatet af den 19. november, er nævnt i de efterfølgende tre referater – 
specielt da både Søren Fransén og Jette Kristiansen begge eksplicit har bedt 
om, at kritikken blev ført til referat. 
 
Punktet blev udskudt til næste FSU-møde, da medarbejdersiden ville have 
længere tid til at læse og drøfte referatet. 

 

Ad 3) Meddelelser (herunder om fakultetets budgetsituation efter besty-
relsesmødet torsdag den 9. december): 

Kirsten Refsing meddelte, at bestyrelsen havde vedtaget budget 2011 den 9. 
december med den tilføjelse, at besparelser på uddannelsesområdet i videst 
muligt omfang skulle undgås. To medlemmer fra bestyrelsen undlod at stemme 
for budgettet. På spørgsmålet fra medarbejdersiden om, hvad udmeldingen 
omkring uddannelsesområdet betyder, svarede Kirsten Refsing, at det betyder 
at underviserstillinger vil blive undtaget fra afskedigelser. Samtidig oplyste 
hun, at ledelsen på HUM endnu ikke har bestemt, hvem der bliver berørt at 
afskedsrunden, men at det – som tidligere oplyst - fortrinsvist ville blive TAP-
stillinger, der ville komme på tale. 
 
Michael Cholewa-Madsen oplyste, at ledelsen havde kigget yderligere i bud-
gettet, hvilket havde bevirket, at der på kontoen for midlertidige stillinger til 
udløb var fundet ca. 3 mio. kr. Desværre måtte han også meddele, at der var 
fundet ca. 3 mio. kr., som der ikke var budgetteret med, primært på løn, så alt i 
alt endte den øvelse med ikke at give yderligere i relation til sparekravet på 
fastlønsbudgettet. 
 
Karsten Fledelius sagde, at man evt. kunne undersøge muligheden for at ud-
skyde de kommende forhandlinger om individuel lønforbedring samt løntil-
skud. Dette var ikke en holdning som Søren Fransén kunne tilslutte sig, da han 
mente, at medarbejdere med gode kvalifikationer også skulle have gode løn-
ninger. 
 
Michael Cholewa-Madsen svarede, at man kan have sympati og føle solidaritet 
i forbindelse med de forestående afskedigelser, men vi skal henholde os til 
overenskomsterne, og Jan Pedersen tilføjede, at en indefrysning af lønpuljerne 
ville bevirke, at vi ville få et lønefterslæb i årene frem. Karsten Fledelius oply-
ste, at han havde rejst spørgsmålet, da nogle medlemmer havde bedt ham om 
det, men at han nu kunne konstatere, at spørgsmålet var blevet tilfredsstillende 
belyst. 
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Ad 4) Afværgeforanstaltninger i forbindelse med evt. afskedsrunde: 
 
Hanne Møller henviste til bilaget Personaletilpasninger ved Det Humanistiske 
Fakultet – deltid, frivillig fratræden og pensionering af den 10. december 2010, 
som var blevet rettet til efter tilbagemeldinger fra medarbejdersiden.  
 
Karsten Fledelius oplyste, at tilbagemeldingerne fra medarbejderne tyder på at 
tidsfristen for afværgeforanstaltninger, hvor resultatet opgøres den 5. januar 
2011 ikke er realistisk, derfor mener medarbejdersiden, at datoen bør rykkes til 
den 12. januar, og han henviste til, at LIFE, der har startet processen meget 
tidligere, har sat deres frist til 1. februar. 
 
Kirsten Refsing svarede, at hvis fristen blev rykket ville det, udover en længere 
proces med uro, også koste flere penge. 
 
Søren Fransén sagde, at medarbejdersiden har været usikre på, hvordan medar-
bejdernes ønsker i forbindelse med afværgeforanstaltninger bliver behandlet og 
at det står uklart, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med en afværge-
foranstaltning sat op imod en evt. fyring. Anders Granum Aagaard tilføjede, at 
vilkårene for afskedigelser lå fast på LIFE, før der blev fastsat afværgeforan-
staltninger. Til dette svarede Kirsten Refsing, at LIFE har prøvet en lignende 
situation før, hvilket gør, at de pba. deres erfaringer har haft mulighed for at 
kunne disponere anderledes. 
 
Hanne Møller oplyste, at det er individuelt, hvor langt et opsigelsesvarsel den 
enkelte har og henviste til Funktionærlovens §2. 
 
Ulf Hedetoft pointerede, at der jo ikke er en sammenhæng mellem afværgefor-
anstaltning og fyring – dvs. at der slet ikke kan sættes lighedstegn mellem det 
forhold, at hvis man ikke tager imod en fratrædelsesordning, så bliver man 
afskediget. 
 
Annemarie Jensen henviste til senior- og frivillige fratrædelsesaftaler for ansat-
te, der er fyldt 60 år og spurgte, hvordan man forholder sig til f.eks. medarbej-
dere på 70 år, hvortil Kirsten Refsing svarede, at der gælder samme forhold for 
alle som er fyldt 60 år. 
 
Karsten Fledelius sagde, at vi ikke skal glemme den følelsesmæssige dimensi-
on for både VIP og TAP, så han anbefalede en harmonisk overgang for de 
medarbejdere, der kunne overveje at yde deres bidrag til den økonomiske si-
tuation ved at tage imod en fratrædelsesordning. Han anbefalede at rykke fri-
sten for afværgeforanstaltninger 1 uge frem til den 10. januar 2011. 
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Michael Cholewa-Madsen sagde, at såfremt vi skal rykke datoen, vil det bevir-
ke, at afskedigelserne først kan være trådt i kraft ved udgangen af februar 
2011. Det positive ved denne eventuelle beslutning bliver at de medarbejdere, 
der overvejer en frivillig fratrædelsesordning får lidt længere betænkningstid. 
Det negative bliver en længere periode i usikkerhed omkring hvem afskedigel-
serne rammer, og vi forværrer den økonomiske situation, som efterfølgende vil 
følge os.  
 
Søren Fransén påpegede, at han undrer sig over, hvorfor ledelsen ikke har væ-
ret ude i bedre tid samt det forhold, at der ikke er tid til at lave en strategi på 
samme måde som LIFE har gjort.  
 
Kirsten Refsing appellerede til, at processen kom i gang og tilføjede, at FSU 
var i en forhandlingssituation, og såfremt medlemmerne fandt det vigtigt at 
udskyde processen, var hun villig til at gå med til den 10. januar. Michael Cho-
lewa-Madsen supplerede med at sige, at formandskabet for FSU skulle være 
enige om evt. at rykke datoen. 
 
Ulf Hedetoft var ikke indstillet på at forlænge processen, da han var af den 
overbevisning, at de fleste medarbejdere kender til hovedlinjerne og indholdet 
i brevet om afværgeforanstaltninger, så han kunne ikke se fordelene ved at 
udskyde processen. 
 
Karsten Fledelius spurgte direkte Kirsten Refsing og Michael Cholewa-
Madsen, om de faktisk ønskede, at runden med afværgeforanstaltninger ville 
blive en succes. Begge svarede ”Ja”, og Michael Cholewa-Madsen tilføjede, at 
ufrivillige fratrædelser også var en vanskelig og belastende proces for ledelsen. 
 
FSU blev enige om at rykke fristen for afværgeforanstaltninger til den 10. ja-
nuar 2011. 
 
 
Ad 5) Strategi for fremtidens uddannelseslandskab: 

Kirsten Refsing startede med at beklage, at FSU har været nødsaget til at ud-
sætte punktet flere gange pga. den aktuelle økonomiske situation. Den økono-
miske situation vil også have indflydelse på det bebudede møde, der var plan-
lagt til afholdelse inden jul og som nu er rykket til januar 2011.  Hun sagde, at 
der var indkommet over 30 høringssvar ved fristens udløb den 1. november 
2010, som efterfølgende har dannet grundlag for fortsatte drøftelser i fakulte-
tets råd og udvalg. Der er indkommet mange gode argumenter, som vil danne 
grundlag for et nyt oplæg. Der skal udpeges medlemmer til FUR (fakultetets 
uddannelsesråd), som skal fungere som et strategisk råd, der bl.a. skal rådgive 
Akademisk Råd, kvalitetssikre, sætte tiltag i gang og implementere nye tiltag. 
Som eksempel nævnte Kirsten Refsing, at meget små fag skal være en del af 
større fag, forenkling af studieordninger, nedsættelse antal af eksamener – ikke 
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som et sparetiltag – men for at gøre os stærkere fremtidigt. Hun fastslog også 
at alle HUMs fag er strategisk gode at beholde, men at f.eks. faget finsk næppe 
kan bære en uddannelse i sig selv, trods et stærkt ønske på faget om det. Selv-
om HUM er det eneste danske universitet, der underviser i finsk, bør det nok 
alligevel være en del af et større fag.  

Jørgen Staun spurgte, hvem medlemmerne i FUR (Fakultetets Uddannelses 
Råd) skulle være, da han var bekymret over, om det f.eks. skulle være undervi-
sere, da dette ville bevirke, at de skulle udføre flere administrative opgaver. 
Kirsten Refsing svarede, at det ikke er besluttet endnu, men at det nok bliver 
bl.a. studerende og studieadministrative ledere, der skal være repræsenteret i 
FUR. 

Karsten Fledelius pointerede, at han ser en god vision i FUR, mhp. den vægt vi 
lægger på indtægtssiden og henviste til produktion og mindsket frafald, Han 
tilføjede, at man kan få inspiration til disse målsætninger i div. fora. 

Jens Erik Mogensen sagde, at man skal være opmærksom på opgavefordelin-
gen i FUR og studienævnene, som pt. har ansvaret for den strategiske udvik-
ling. Jørgen Staun spurgte, om FUR udelukkende skulle være et rådgivende 
organ, hvilket Kirsten Refsing bekræftede. Ulf Hedetoft supplerede Jens Erik 
Mogensen ved at konstatere, at studienævnene ikke har ansvar for nye områ-
der, således at FUR udelukkende er et strategisk forum, hvilket han synes er 
godt. 

 

Ad 6) Ledelsens planer for implementering og kriterier af planlagt af-
skedsrunde: 

Hanne Møller henviste til det udsendte notat: Kriterier for vurdering af medar-
bejdere ved afskedigelse begrundet i institutionelle forhold af 8. december 
2010 og sagde, at det lægger sig op ad tidligere udsendt notat og redegjorde for 
de institutionelle forhold, hvor mulige generelle kriterier er: 

• Nedlæggelse af funktioner 
• Reduktion af serviceniveau 
• Omstruktureringer 
• Rationaliseringer 

Mulige individuelle kriterier: En konkret og individuel vurdering af hvilke 
medarbejdere, der fremover vil være bedst kvalificeret sammenholdt med en 
vurdering af universitets fremtidige behov for kompetencer, herunder: 
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Faglige kvalifikationer: Uddannelse, kurser, relevant erhvervserfaring, specia-
listfunktioner og faglig fleksibilitet 

Opgavevaretagelse: Kvalitet, hurtighed, den ansattes kapacitet 

Personlige kvalifikationer: Engagement, motivation, fleksibilitet, samarbejds-
evne, omstillingsevne, stabilitet, servicemindedhed 

Anciennitet og andre sociale hensyn skal indgå i den samlede vurdering, men 
skal ikke tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn. 

Søren Fransén sagde, at han gik ud fra at såfremt en medarbejder ikke opfylder 
ledelsens forventninger, er det påpeget overfor medarbejderen i den årlige 
MUS, og han mente derfor, at personlige forhold ikke kunne have relevans, 
såfremt de ikke har været påpeget i medarbejderens MUS. Hanne Møller sva-
rede, at afskedsrunden er varslet pba. institutionens forhold, og at dette også vil 
være begrundelsen i forbindelse med afskedigelserne. Der vil ikke være indi-
viduelle begrundelser. I øvrigt refererede hun til KUs Grundprincipper for per-
sonalepolitik 2008-2012 samt at KUs jurister havde godkendt formuleringen af 
notatet om fastlæggelse af kriterier ved fyringer. 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at der er valgt nogle udvælgelsesparametre, 
som er fastlagt efter de kriterier, som KU anvendte i 2009 ifm med den davæ-
rende afskedigelsesrunde. Han sagde også, at udgangspunktet er, at HUM ikke 
har en eneste dårlig medarbejder, men at situationen gør, at der skal findes 
nogle kriterier for at kunne gennemføre afskedigelserne, der sker med begrun-
delse i økonomiske forhold. 

Karsten Fledelius henviste til afsnit ét i sagsnotatet: ”Ved udvælgelse af de 
medarbejdere, der skal indstilles til afskedigelse, skal der foretages en vurde-
ring af medarbejderstaben med henblik på at bibeholde de bedst kvalificerede 
medarbejdere.”. Han påpegede, at man ikke måtte vælge en ordlyd, som stem-
plede nogle medarbejdere som mindre kvalificerede og nævnte at udfasning af 
visse opgaver kunne stemple nogle medarbejdere som mindre kvalificerede.  

Søren Fransén var enig i den betragtning og tilføjede, at han syntes, det peger 
på, at der er nogle medarbejdere, man vil skille sig af med. Han spurgte samti-
dig til rygtet om, at ledelsen skulle have skuffeplaner for afskedigelserne. Kir-
sten Refsing afviste at have kendskab til skuffeplaner. 

Jørgen Staun kunne også tilslutte sig Karsten Fledelius´ betragtning og spurgte, 
hvad den faglige strategi var i forbindelse med nedlæggelse af funktioner.  

Karsten Fledelius påpegede, at han ser sagsnotatet som en vejledning til insti-
tutterne og medarbejderne. Samtidig sagde han, at vi skal passe på, at der ikke 
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sker en stigmatisering af de medarbejdere, der bliver fyret og han mente, at en 
afskedigelse ikke kan være begrundet i individuelle forhold. Hanne Møller 
svarede, at der ikke vil blive givet en individuel begrundelse, da afskedigelser-
ne sker pba. institutionens forhold. 

Ulf Hedetoft sagde, at man ikke behøver at føle sig stigmatiseret af ordlyden. 
Hvis man f.eks. opgør en medarbejders kvalifikationer på en skala fra 1-10, og 
derefter skal vælge mellem en som er på trin 8 og en på trin 9. 

Anders Granum Aagaard spurgte, om der var en fordelingsnøgle for Fakultets-
service, institutterne, TAP og VIP, hvortil Kirsten Refsing svarede, at der end-
nu ikke er en fordelingsnøgle, da resultatet af afværgeforanstaltningerne først 
skal være på plads. 

Søren Fransén sagde, at det er med forundring at han må konstatere, at ledelsen 
ikke har gjort sig overvejelser om, hvad vi skal og hvad vi ikke skal. Han sag-
de også, at det bliver dyrt i det administrative lag og han finder det bekymren-
de, at der mangler en udmelding om de strategiske overvejelser vedr. kerneop-
gaver og serviceniveau inden udmelding om afværgeforanstaltninger. Kirsten 
Refsing svarede, at der ikke var disse overvejelser pt., da antallet af frivillige 
aftrædelser først skulle være på plads. Søren Fransén fandt det bekymrende, at 
ledelsen ikke allerede var begyndt at forholde sig til, hvilke jobfunktioner der 
bedst kunne undværes i forhold til fakultets strategi. Han fandt det yderligere 
problematisk, at ledelsen først vil påbegynde disse overvejelser efter fristen for 
afværgeforanstaltninger, da tidsrummet mellem fristen for indmeldelser af af-
værgeforanstaltninger og varsling af fyringer er så lille, at processen vil blive 
forhastet og uigennemtænkt. 

Jørgen Staun undrede sig over, at man kunne nedlægge funktioner, evt. afske-
dige en VIP, indenfor en uge i forhold til ansættelse af en VIP, som er en me-
get lang proces med strategiske overvejelser. Kirsten Refsing svarede, at man 
som leder selvfølgelig gør sig sine overvejelser løbende, hvilket også har været 
tilfældet i den aktuelle situation. 

Jørgen Staun henviste til den første linje i sidste afsnit i notatet: ”Der udarbej-
des en skriftlig indstilling om, hvem der indstilles til afsked i enheden.” og han 
spurgte til denne skriftlige indstilling, i forbindelse med formuleringen om at 
bibeholde de bedst kvalificerede medarbejdere, i notatets første sætning. Jør-
gen Staun gav udtryk  for at de fremlagte kriterier giver anledning til usaglig 
afsked, fordi de angår forhold som burde være taget op i en tjenstlig samtale 
eller under MUS. Hanne Møller gentog, at der kun ville blive begrundet i insti-
tutionens forhold. 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at han godt forstår, hvor svært det er at drøfte 
afskedigelseskriterier både for medarbejdere og ledelsen og han tilføjede, at vi 
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kan håbe på tillid til hinanden, men vi kan kræve, at vi forsøger at samarbejde. 
Vedr. første sætning i notatet skal denne læses, i forhold til de opgaver vi ikke 
kan undvære og derfor skal udføre. I forbindelse med de nævnte skuffeplaner 
sagde Michael Cholewa-Madsen, at ledelsen bruger meget tid på at overveje, 
hvordan HUM bedst muligt kommer ud af den aktuelle situation og han tilfø-
jede, at det ville være uansvarligt, hvis ledelsen ikke allerede havde overvejel-
ser vedr. arbejdsopgaverne på HUM, men dette var overvejelser og ikke skuf-
feplaner. Det er dekanen og direktøren, institutlederne og de administrative 
chefer, der skal handle, når afværgeforanstaltningerne er på plads og der vil 
ikke kun blive vurderet fagligt og økonomisk, men fokus vil være på hele or-
ganisationen. Han sagde også, at ledelsen forsøger at dele alt med FSU. 

Karsten Fledelius sagde at notatet havde nogle velovervejede kriterier, men 
medarbejdersiden ville gerne have mulighed for at finpudse notatet, og vende 
det med DM, hvorefter det ville blive sendt til Hanne Møller. Jens Erik Mo-
gensen ville også gerne have mulighed for at orientere LSU om notatet, hvilket 
andre udvalgsmedlemmer var enig i. Hanne Møller pointerede dog, at kriteri-
erne var valgt, fordi de havde været anvendt før på KU ifm større afskedigel-
sesrunder, og Michael Cholewa-Madsen sagde, at medarbejderne ikke kan 
tvinges til at afgøre, hvad der skal ligge til grund for afskedigelser, men at in-
put var velkomne.  

 

Ad 7) Tidsplan for iværksættelse af nødvendige foranstaltninger: 

FSU blev enig om at ændre frist for afværgeforanstaltninger fra den 5. januar 
til den 10. januar 2011. Hanne Møller tilretter procesplanen efter mødet. 

 

Ad 8) Phd.-skoleleder – udpegning af TAP repræsentant fra FSU: 

Hanne Møller oplyste, at vi skal have fundet en ny ph.d-skoleleder efter Mette 
Thunø. Der er ikke tale om en stilling, men om en funktion. Derfor er der ikke 
tale om et stillingsopslag, men om en udlysning. Udlysningen sker via annon-
cering i Hum Nyt og VIPere på lektor og professorniveau kan søge.  

Besættelsen af funktionen sker efter KUs regler om besættelse af lederstillin-
ger, og derfor skal der nedsættes et udvalg bestående af 8 personer, der kan 
rådgive dekanen.  

Udvalget ser således ud: 

1. Dekan Kirsten Refsing (formand for udvalget)  
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2. HR- og personalechef Hanne Møller, udpeget af dekanen  
3. Formanden for ph.d.-udvalget, udpeget af dekanen  
4. en VIP udpeget af Akademisk Råd  
5. en VIP udpeget af FSU  
6. en TAP udpeget af Akademisk Råd  
7. en TAP udpeget af FSU  
8. en ph.d-studerende udpeget af ph.d-udvalget  

 

FSU pegede efterfølgende på Karsten Fledelius som VIP repræsentant og An-
nemarie Jensen som TAP repræsentant i indstillingsudvalget. 

 

Ad 9) Eventuelt – herunder næste møder: 

Søren Fransén foreslog, at FSU-møderne blev indkaldt via Outlook i stedet for 
via KUnet.  

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12 

Næste FSU møde den 7. januar 2011 kl. 10 – 12 i lokale 10.1.30 


