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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) og Jan Pedersen (øko-
nomichef) 

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), Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og Kulturvi-
denskab, VIP-suppleant), Jørgen Staun (lektor, Institut for Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formid-
ling, næstformand for FSU, fælles-TR for VIP og Jette Kristiansen (fuldmæg-
tig, Studiekontoret, TR-suppleant for adm.ansatte AC´er) 
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Afbud fra:  

A-siden: Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) 

B-siden:) Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk), Erik Tang 
(gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP) 

 

Fra FSU sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

1)   Til Orientering 

      Økonomi og budget 2011            

2)  Eventuelt:      

  

 

Referat 

 

Ad 1) Til Orientering: 

 

Økonomi og budget 2011: Kirsten Refsing startede mødet med at beklage, at 
det er første gang i mange år, at HUMs budget ikke hænger sammen, hvilket 
medfører, at HUM skal spare 15 mio. kr. på fastlønnen, som svarer til, at der 
skal nedlægges omkring 35 fuldtidsstillinger. FSU er derfor indkaldt til dette 
ekstraordinære møde mhp. dels at drøfte afværgeforanstaltninger og dels det 
videre forløb i afskedigelsesprocessen. 

 

Jan Pedersen fortsatte med at forklare, at det i store træk handler om, at der er 
for få indtægter og for mange omkostninger. På trods af de lidt bedre forhand-
linger vedr. Globaliseringsmidlerne, mangler HUM stadig 15 mio. kr. I det 
aktuelle budget er der allerede medtaget reduktioner i ph.d.-optaget i 2011 
samt nedlæggelse af ”videnskabelig assistent ordningen” for ph.d’ere, som har 
gennemført på normeret tid. Reduktionen i ph.d.-optag svarer til en udgiftsre-
duktion på 2,4 mio. kr. og ændringerne i stillinger som videnskabelig assistent 
anslås at give en reduktion på 3 – 4 mio. kr. i 2011.  

 

Effekten af nedlæggelse af stillinger vil kun slå svagt igennem i 2011 grundet 
opsigelsesperioder mm. Derfor skal det forventes, at der under alle omstæn-
digheder skal udvises yderligere tilbageholdenhed i 2011. Den 11. november 
havde fakultetet (Kirsten Refsing, Michael Cholewa-Madsen, Jan Pedersen og 
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Ask Fuglsang) møde med universitetsdirektør Jørgen Honorè, hvor udmønt-
ningen af de endelige besparelser blev aftalt.  

 

Michael Cholewa-Madsen supplerede med at oplyse, at man ved mødet den 
11. november med Jørgen Honorè havde frygtet, at HUM var blevet pålagt et 
0-resultat i 2011, da dette ville betyde at ledelsen skulle udmelde større bespa-
relser end de varslede 15 mio. kr.  

 

Karsten Fledelius konkluderede, at HUM går ud af 2010 med et positivt resul-
tat og spurgte, om forudsigelserne har været for pessimistiske. Samtidig sagde 
han, at det er nødvendigt, at vi grundigt overvejer bl.a. småfagsproblematikken 
og tænker strategisk ift fremtiden. Derudover påpegede han, at det er ærgerligt 
at det er nødvendigt at afskaffe VA-ordningen for færdige ph.d´ere  

 

Michael Cholewa-Madsen svarede, at det er svært at konkludere, om vi har 
været for positive eller for pessimistiske i vores indtægtsbudgettering. Der har 
været en flot økonomisk udvikling på STÅ, hvilket også påregnes i 2011, så 
alle indtægter er nøje gennemgået. Vi skal stadig have fokus på at øge vores 
indtægter. Vedr. småfag forholder det sig således, at HUM fortsat vil kunne 
regne med indtægter fra småfagsbevillingen. Videnskabsministeriet har ud-
meldt, at hvis et fag skal have småfagsbevilling, må det kun udbydes ét sted på 
et dansk universitet. Langt størsteparten af HUMs småfag udbydes kun i Kø-
benhavn.  

 

Søren Fransèn ville vide, om der i de 35 stillinger, der skal nedlægges også er 
indregnet udløb af midlertidigt ansatte og bortfald af den ene prodekanstilling 

 

Jan Pedersen svarede, at midlertidige stillinger, som udløber i 2011 bør være 
indregnet i budgettet. Samtidig sagde han, at der skal kigges på, om der er stil-
linger, der forsvinder i 2012, som man evt. kan afværge de 35 stillinger med.  

 

Søren Fransén sagde, at Fakultetsservice har en del tidsbegrænsede stillinger. 
Så hvis man påtænker at afskedige 35 medarbejdere, udover udløb af de mid-
lertidige stillinger, vil det kræve, at der iværksættes en hård prioritering, som 
f.eks. at afskaffe nogle arbejdsområder, da det blive umuligt at opretholde det 
nuværende serviceniveau 
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Morten Michelsen sagde, at han fuldt og fast tror på, at man har været i alle 
hjørner af budgettet, men forespurgte alligevel om, hvorvidt der var mulighed 
for at få udleveret et mere detaljeret budget, så udvalget evt. kunne foreslå al-
ternative løsninger – evt. et detaljeret budget for Fakultetsservice. Samtidig 
efterlyste han et budgetoverslag for 2013 og 2014. Jan Pedersen svarede, at 
KUs budget ikke er særligt detaljeret, men at man lokalt har et mere detaljeret 
budget. 

 

Michael Cholewa-Madsen svarede, at budgettet er beskåret så meget som mu-
ligt. At det er muligt at finde små beløb her og der, kan dog ikke udelukkes. 
Kirsten Refsing tilføjede, at det ikke er en 1-årig krise, vi befinder os i. 2012 
ser heller ikke lovende ud og 2013 ser katastrofal ud ift de nuværende progno-
ser. 

 

Annemarie Jensen spurgte, om etablering af økonomisøjlen kommer til at be-
tyde, at der skal afskediges økonomimedarbejdere. Michael Cholewa-Madsen 
svarede, at arbejdet med at etablere økonomisøjlen som udgangspunkt ikke har 
noget med de konkrete besparelser at gøre.  

 

Anders Granum Aagaard påpegede, at det næppe er muligt at spare yderligere 
på driftsudgifterne i Fakultetsservice. Han ville gerne vide, hvad overskuddet 
fra 2010 skulle anvendes til. Kirsten Refsing svarede, at HUM, efter indmel-
dingen af budget 2011, har erfaret, at der skal bruges yderligere ca. 2 mio. kr. 
til KUA2 planlægning og investering, og at der samlet skal spares 26 mio. kr. 
op til indflytningen i KUA II i 2013. 

 

Karsten Fledelius spurgte til, hvad der skal ske på D-VIP området, hvor der har 
været begrænsninger på, hvor lang tid nyansættelser har måttet være. Kirsten 
Refsing sagde, at vi har brug for en bestand D-VIPere til at varetage undervis-
ningen og Jan Pedersen tilføjede, at fremadrettet vil det være op til institutterne 
selv at vurdere D-VIP ansættelserne. Karsten Fledelius nævnte også indførel-
sen af e-aflevering til eksamen, som skal give en besparelse, men hvor man 
skal være opmærksom på, at det vil medføre en øget belastning på driftsom-
kostningerne. Kirsten Refsing sagde, at det er nødvendigt at følge med tiden og 
det er nødvendigt at være åbne for nye måder at rette opgaver på. Annemarie 
Jensen spurgte, om e-aflevering er et pilotprojekt og om der er afsat penge til 
dette, hvortil Kirsten Refsing svarede, at det er et pilotprojekt, som figurerer på 
IT-Medias budget.  

 

Morten Michelsen ville vide, om der er iværksat en procedure for afskedigel-
serne og om der er fastsat kriterier for, hvordan udvælgelsen sker. Kirsten Ref-
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sing henviste til HR & Organisation´s evaluering af afskedigelsesrunde af 11. 
november 2010 1 og oplyste, at man vil bruge de indberettede erfaringer og 
sagde, at man endnu ikke var så langt i processen, at der er fastsat kriterier for 
udvælgelse. 

 

Søren Fransén spurgte, om det er muligt til næste ekstraordinære møde i FSU 
den 19. november, at få de midlertidige ansatte sat i forhold til de 35 varslede 
fyringer samt en udmelding om, hvordan den strategiske udvælgelse af afske-
digelserne sker og om hvor tæt FA er med i processen. Kirsten Refsing svarede 
at FA er med i processen og at vi på mødet d. 19. skal drøfte afværgeforan-
staltninger og procesplan.. 

 

Hanne Møller tilføjede, at der, udover HUM, også skal afskediges medarbejde-
re på SAMF, SUND og LIFE. Der er lagt op til at holde møder med HR- og 
Organisation, så processen kommer til at forløbe professionelt. 

 

Jens Erik Mogensen sagde, at det er vigtigt med en overordnet kommunikati-
onsstrategi, der også inddrager institutniveauet, og Kirsten Refsing oplyste, at 
der ville blive udsendt en mail i dag til samtlige medarbejdere. Herefter blev 
mailen læst op, og FSU medlemmerne kommenterede den og kom med deres 
input. Af tidsmæssige grunde blev renskrivning af teksten overladt til et min-
dre udvalg, som færdigredigerede mailen efter mødet. Jette Kristiansen spurg-
te, om det ikke var en god idé at sætte en tidshorisont på forløbet, hvortil Han-
ne Møller svarede, at forløbet ikke er fastlagt endnu. 

 

Mødetiden blev overskredet og Kirsten Refsing beklagede, at hun desværre var 
nødt til at forlade mødet, da hun skulle videre til et andet møde, hvorefter næst-
formand Karsten Fledelius overtog som ordstyrer. 

 

Anders Granum Aagaard sagde, at selvom køreplanen for hele afskedigelses-
runden ikke er på plads, så kunne man måske allerede i dag udmelde, hvornår 
det påregnes, at processen skal være på plads. Michael Cholewa-Madsen synes 
ikke, at det var en god idé at udmelde noget nu, da proceduren ikke er fastlagt 
endnu.  

 

Jørgen Staun efterlyste oplysninger om, hvordan processen kommer til at fore-
gå og hvem der gør hvad. Michael Cholewa-Madsen sagde, at ledelsen pt er 
ved at se på, hvordan processen kan tilrettelægges. Derudover vil både fakulte-

                                                 
1 Bilag til referatet: Evaluering af afskedsrunde af 11. november 2010 
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tets ledelse (dekan og direktør), institutledere, og administrative chefer i Fakul-
tetsservice blive involveret. Herudover får FSU og de lokale SUer en vigtig 
rolle. 

 

Morten Michelsen sagde, at med tanke på de 35 kollegaer der skal forlade os, 
ville det være godt, hvis ledelsen kunne pege på, hvordan deres opgaver frem-
over skal varetages. Michael Cholewa-Madsen konstaterede, at der udover 
opgavebortfald skal arbejdes med en reorganisering af arbejdsopgaver. 

 

Annemarie Jensen spurgte, om professorplanen bliver opretholdt, hvortil Mi-
chael Cholewa-Madsen svarede ja. 

 

Michael Cholewa-Madsen nævnte følgende vigtige punkter: 

Økonomi: Vi har set budgettet grundigt igennem. Efter hans bedste overbe-
visning er der ikke mere at hente. Besparelser er en realitet og indtægtsfor-
ventninger er allerede optimistiske.  

Vi skal stå sammen: Fra ledelsens side vil vi gøre det så rigtigt og ordentligt 
som overhovedet muligt. Input fra FSU er meget velkommen. 

Dem der er tilbage: Vi skal tænke på de kollegaer, der bliver berørt af stil-
lingsnedlæggelserne, men vi skal samtidig være bevidste om, at hovedparten af 
medarbejderne på HUM er tilbage, og vi skal stadig have fokus på fremdrift og 
udvikling. 

 

Jørgen Staun spurgte, hvor mange STÅ vi skal indtjene yderligere for at undgå 
fyringer. Nogle udvalgsmedlemmer regnede lidt på det forespurgte og man 
nåede frem til, at 35 stillinger svarer til 429 STÅ. Søren Fransén mente, at det 
er vigtigt at udmelde, hvad produktion af STÅ betyder for vores økonomi.  

 

Jan Pedersen sagde, at vi ikke kender indtjeningen på bonustaksameteret og på 
vores STÅ før sent på året i 2011, derfor kan dette ikke påvirke den aktuelle 
nedskæringsproces. 

 

Karsten Fledelius sagde, at man kan få indtryk af, at der ved nogle fag er op-
stået ”stopklodser”, der sænker gennemførelsen, så det er i høj grad dér, vi skal 
have vores opmærksomhed. Fokus skal være på at finde de bedste måder, 
hvorpå vi kan forbedre vores produktivitet. Jens Erik Mogensen tilføjede, at vi 
skal have studieordninger, der sikrer den bedst mulige fremdrift. 
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Michael Cholewa-Madsen sagde, at alle gode tiltag er velkomne og henviste til 
at HUMs indtjening på ekstern virksomhed i dag er på 120 – 130 mio. kr., en 
fordobling på få år, hvilket beviser, at vi kan rykke på tingene. 

 

FSU besluttede, at der skal afholdes et ekstraordinært FSU-møde den 19. no-
vember kl. 9 – 10, hvor dagsordenspunktet skal være afværgeforanstaltninger. 
Der afholdes planmæssigt ordinært FSU-møde den 26. november, hvor FSU 
bl.a. skal drøfte en tidsplan for afskedigelsesforløbet samt udvælgelseskriterier. 

 

Det blev bekræftet, at der umiddelbart efter mødet ville blive udsendt en mail 
til samtlige ansatte og at mailen efterfølgende ville blive udsendt via HUMnyt. 

 

Ad 2) Eventuelt:      

Der var intet under dette punkt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 10.25 

 

Næste møde i FSU den 19. november 2010 kl.. 8.30 – 10 i lokale 10.1.30 


