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28. NOVEMBER 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 26. november 2010 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), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. 
ansatte AC’er), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, 
næstformand for FSU, fælles-TR for VIP, Jette Kristiansen (fuldmægtig, Stu-
diekontoret, TR-suppleant for adm.ansatte AC´er),  Erik Tang (gartner, Huma-
nioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP) og Peter B. Andersen (lektor, Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier) 



                                                                                                                                                             
 
                                                                                                               

SIDE 2 AF 1010 

28. NOVEMBER 2010 

Afbud fra: Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk) 

 

Gæst: Mette Odel Spliid (HR- og personaleafdelingen) 

 

Fra FSU sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 12. november (1 bilag) 

3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. november (2 bilag) 

4) Indledende oversigt over budgetmæssige forhold, herunder fortsat drøf-
telse af omfanget og arten af information om budgetterne for 2011 og 
2012 

5) Drøftelse af ledelsesforslag til procesplan i tilfælde af budgetreduktion 

6) Fakultetets generelle retningslinjer vedr. seniorordninger og evt. afvær-
geforanstaltninger 

7) Ledelsens overvejelser vedr. dialogmødet den 29. november 2010 

8) Meddelelser 

9) Eventuelt 

      
 

 

Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 12. november: 

Referatet blev godkendt  

 

Ad 3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. november: 

Referatet blev ikke godkendt. Søren Fransén påpegede, at han var fejlciteret og 
han mente, at væsentlige dele af referatet manglede bl.a. er udtalelser, som han 
udtrykkeligt havde bedt om blev taget til referat, ikke medtaget, Det blev der-
for aftalt, at Søren Fransén fremsender sine ændringsforslag til FSU-
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sekretariatet, samt ordlyden på det citat, hvor han mente, at han var fejlciteret. 
Han nævnte bl.a. at B-sidens baggrund for at ville udskyde dialogmødet den 
29. november, skyldtes, at der ikke foreligger et detaljeret budget. Kirsten Ref-
sing sagde, at dialogmødet ikke afholdes specifikt pba. besparelserne, og bad 
om at få ordlyden på side 5 ændret, så der står: ”dialogmødet den 29. novem-
ber er ikke et møde specifikt om besparelserne; ved mødet, som længe har væ-
ret planlagt som led i de tilbagevendende dialogmøder, er det planlagt, at man 
bl.a. vil give en forklaring på den nye budgetmodel.” 

 

FSU genoptog drøftelserne vedr. dialogmødet den 29. november og B-siden 
fremkom med deres bekymringer og overvejelser, som drejer sig om følgende 
punkter: 

 I henhold til SU-aftalens bestemmelser1 skal der foreligge et detaljeret 
budget, som kan danne baggrund for en kvalificeret drøftelse af de 
varslede besparelser  

 KUs budgettal er usikre, og det ønskes derfor afklaret, hvor stort et be-
løb der lægges til side til opsparing samtidig med at der udmeldes af-
skedigelser 

 HUMs budgetmæssige muligheder ønskes belyst med fokus på, om  
STÅ-produktion evt. kan optimeres og samtidig skal det vurderes, 
hvordan besparelserne vil påvirke indtægtssiden i form af utilstrækkelig 
undervisning/administration   

 Der ønskes en udmelding om de strategiske overvejelser i forbindelse 
med de medarbejdere, der ikke bliver afskediget. Hvad har ledelsen 
tænkt sig i forbindelse med arbejdsbyrden og kvaliteten af arbejdet for 
de medarbejdere, der er tilbage. Det ønskes udmeldt, hvilke områder 
der bliver berørt. 

 

A-siden responderede med følgende svar: 

 Dialogmødet vil ikke handle om afværgeforanstaltninger og kriterier 
for afskedigelser, da disse forhold ikke er endeligt afklaret 

 Ledelsen vil have mulighed for den 29. november 2010 at informere 
HUMs ansatte om budget 2011 

 KUs bestyrelse har endnu ikke godkendt overordnet budget, som har 
været drøftet i HSU, hvor B-siden har udmeldt, at de ikke kan tilslutte 
sig KUs budget 2011. Processen omkring budgettets vedtagelse kører 
dog videre. 

                                                 
1 
http://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/documents/Rammer_for_SU/Ve
jledning/paragraf3notat_03112005.pdf 
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 Når afværgeforanstaltningerne og frivillig fratræden er undersøgt, vil 
der være skabt et overblik over, hvor mange medarbejdere det vil blive 
nødvendigt at afskedige. 

 

Kirsten Refsing nævnte herefter, at hun følte sig fejlciteret i den mødeind-
kaldelse som A-TAP-tillidsrepræsentanterne havde sendt ud den 25. no-
vember om stormødet den 2. december og ledelsens dialogmøde den 29. 
november. Det fandt hun var meget beklageligt, da det kom til at fremstå, 
som om ledelsen kun ville præsentere budgetmodellen og ikke budgettet 
for 2011 på dialogmødet den 29. november. Det er ikke rigtigt, da næste 
års budget altid har været emnet for disse møder og det vil det også være 
denne gang. Når formuleringen i mailen fra tillidsrepræsentanterne er så-
dan, skaber det modsætningsforhold, som ikke behøver at være der. Søren 
Fransén erklærede, at det ikke var til hensigt at skabe et modsætningsfor-
hold, men i stedet at agere konstruktivt i den vanskelige situation. Der ud-
spandt sig herefter en diskussion mellem medarbejderne og ledelsen, her-
under om formålet med og indholdet af dialogmødet.  Formålet med dia-
logmødet er bl.a., at ledelsen vil orientere medarbejderne om det nye bud-
get for 2011 og give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål. Fokus 
for mødet er ikke specifikt de kommende besparelser, men derimod bud-
gettet i mere bred forstand.  Medarbejdersiden i FSU havde ønsket dialog-
mødet udskudt til efter det tidspunkt, hvor medarbejdersiden i FSU har 
modtaget supplerende og mere detaljerede oplysninger om budgettet. Le-
delsen fastholdt derimod, at en mere bred orientering om budgettet ikke 
skulle udskydes i forhold til det tidspunkt, der allerede havde været plan-
lagt gennem længere tid.  

  

Et andet diskussionspunkt var referaterne af FSU-møderne generelt. Søren 
Fransén udtrykte dyb bekymring over FSU-referaterne, som han opfatter 
som mangelfulde, hvor væsentlige og essentielle ting er pillet ud. Som ek-
sempel henviste Søren Fransén til nogle udtalelser, som skulle være kom-
met fra Kirsten Refsing i forbindelse med Jette Kristiansens udtalelse om 
”prikkerunder” medarbejdere indbyrdes. Samtidig gjorde Søren Fransén 
også opmærksom på, at han fandt det interessant, at Kirsten Refsing nu op-
lyste, at hun allerede i foråret 2010 vidste, at der skulle afskediges medar-
bejdere på HUM, idet hun senere på året havde udmeldt, at afskedigelser 
ikke ville blive aktuelt på HUM. Kirsten Refsing afviste påstanden om, at 
hun det seneste halve år skulle have udtalt at afskedigelser ikke ville blive 
aktuelt på HUM, idet hun i foråret 2010 havde forelagt rektor og LT beho-
vet for at lave personaletilpasninger på HUM, men havde fået at vide at be-
styrelsen ikke ønskede, at der blev foretaget yderligere personaletilpasnin-
ger, ud over dem, der var meldt ind fra andre fakulteter i november 2009. I 
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stedet fik HUM lov at melde et mindre underskud ind på sit budget for 
2010. Derudover kunne hun bestemt afvise, at der bliver pillet ting ud af 
referaterne. 

 
Karsten Fledelius svarede, at nogle ord muligvis ikke er forstået og hørt 
ens, og han sagde at det er vigtigt at dagsordenen til dialogmødet bliver 
drøftet. Han henviste til seminariet om den anerkendende tilgang den 16. 
november og opfordrede alle til at gøre brug af den anerkendende tilgang 
ved mødet. Han henviste til nogle af KUs værdier, som bl.a. er tryghed i 
ansættelsen og sagde, at udmeldingen om nedskæringer har sat gang i vold-
somme følelser og skabt panik hos medarbejderne. Alle medarbejdergrup-
per føler sig som jaget vildt, hvilket er en kraftig belastning for det psyki-
ske arbejdsmiljø 

 

Ulf Hedetoft påpegede at han godt kan forstå, at den aktuelle situation ska-
ber utryghed på HUM og at denne utryghed ikke kan undgås. Dette faktum 
gør også, at det det er vigtigt at processen bliver klarlagt så hurtigt som 
muligt.  

 

Karsten Fledelius mente også, at procesplanen er afgørende, men påpegede 
at det ikke bør være en top-down plan, da han mente, at det er lokalt man 
bedst kan danne sig et skøn over processen. Det er vigtigt med tilpasning, 
og det er institutterne, der har den viden der skal til i forbindelse med til-
pasning.  

 

Jens Erik Mogensen syntes, at det var en fornuftig betragtning, men sagde 
at såfremt løsningerne skulle være lokale løsningsmodeller, ville det van-
skeliggøre overblikket for HUM som helhed. Eksempelvis nævnte han for-
holdet, at der på nogle institutter kunne være flere medarbejdere, der kunne 
komme i betragtning til fratrædelsesordninger end på andre institutter, og 
at dette kunne skabe en uhensigtsmæssig skævvridning. 

 

Jette Kristiansen tilføjede, at det er vigtigt med information og opfordrede 
ledelsen til at udmelde, hvilke anbefalinger de har – såfremt der ikke er 
nogle helt klare beslutninger, så bør ledelsens udmelde dette, for der er stor 
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efterspørgsel på mere information. Hun sagde, at en ugentlig status til 
medarbejderne kunne være en løsning. 

 

Ad 4) Indledende oversigt over budgetmæssige forhold, herunder fortsat 
drøftelse af omfanget og arten af information om budgetterne for 2011 og 
2012: 

 

Kirsten Refsing henviste til drøftelsen på FSU-mødet den 19. november, 
hvor Jan Pedersen havde udmeldt, at det er vanskeligt at udarbejde det ef-
terspurgte detaljerede budget med kort varsel. 

 

Jan Pedersen uddelte bilag ”Budget primo 2009-2011 – indtægter”2 og 
sagde, at han regner med at det detaljerede budget kan være klar den 29. el-
ler 30. november. Materialet kommer til at indeholde en indtægtsoversigt 
og det vil være klart markeret, hvilke poster der f.eks. er kontraktligt bund-
ne. Det bliver en samlet oversigt, som ikke kan opsplittes yderligere og 
som forhåbentligt kan modsvare B-sidens ønsker. Jan Pedersen opfordrede 
til, at FSUs medlemmer kontakter ham, hvis der måtte være yderligere 
spørgsmål til budgettet. 

 

Karsten Fledelius henviste til udmeldingen om, at HUMs budget skal gå i 
nul i 2012 og sagde, at der lægges op til at gå grundigt til værks, således at 
fokus er på produktiviteten. 

 

Kirsten Refsing svarede, at der allerede er en medarbejder, der har tilbudt 
at gennemgå studiefrafaldet, således at der kan iværksættes en ekstraordi-
nær indsats på dette område, da vi allerede nu skal forberede os på et ind-
tægtsfald mht. STÅ-indtægter efter 2012. 

 

Ulf Hedetoft konstaterede, at KU-centralt inddrager 30% af HUMs STÅ-
indtægter og spurgte, om denne sats vil blive skåret ned til 20%, hvortil 
Kirsten Refsing svarede, at de har taget 30% i år og har gjort STÅ omfor-
delingsneutralt i 2011 samt at man planlægger at modellen med 20:80 vil 
slå igennem i 2012. Jan Pedersen supplerede med at sige, at såfremt vi får 
flere af vores STÅ-indtægter, bliver der taget af vores basismidler, men det 
kan alligevel godt give nogle mio. kr. til HUMs fordel. 

 

                                                 
2 Bilag til referatet 
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Anders Granum Aagaard sagde, at det er bekymrende at HUM opslår stil-
linger til nyansættelser samtidig med de varslede afskedigelser og spurgte 
om det var muligt at få en oversigt over ansættelser siden det kvalificerede 
ansættelsesstop. Hanne Møller svarede, at det kvalificerede ansættelsesstop 
blev indført i april 2010 og at HR- og personaleafdelingen kunne lave en 
liste over nyansættelser i 2010 til FSU. 

 

Kirsten Refsing henviste til, at en del stillinger i starten af året blev stoppet 
som følge af det kvalificerede ansættelsesstop og hun påpegede, at det ikke 
er muligt helt at undgå nyansættelser, selvom der er ansættelsesstop. 

 

Søren Fransén sagde, at B-siden ikke er imod at man ansætter medarbejde-
re, men der ønskes en redegørelse, så det er muligt at forklare, hvorfor man 
både ansætter og afskediger på samme tid. 

 

Karsten Fledelius spurgte, om man vil fastholde målsætningen om flere 
professorer via professorplanen og hvordan man ville forholde sig til VA-
ordningen (tilbuddet om ansættelse som videnskabelig assistenter ved 
ph.d.-studium gennemført på normeret tid + max, 3 måneder). Kirsten Ref-
sing svarede, at professorplanen fastholdes indtil videre frem til 2012 og 
Hanne Møller sagde, at nedlæggelsen af VA-ordningen pr. 1. juni 2011 vil 
blive udmeldt pr. brev til HUMs Ph.d.er i dag. Jan Pedersen oplyste, at 
denne nedlæggelse giver en anslået besparelse på 4-5 mio. kr. i 2011. 

  

Ad 5) Drøftelse af ledelsesforslag til procesplan i tilfælde af budget- 

reduktion: 

Hanne Møller uddelte foreløbig procesplan dateret den 25. november3 og 
gennemgik planen for udvalget. Samtidig oplyste hun, at HUMs proces kø-
rer parallelt med processen på LIFE. 

B-siden fik mulighed for at drøfte procesplanen i 10 minutter, hvor A-siden 
forlod lokalet. 

 

Karsten Fledelius sagde efterfølgende at B-siden ikke mener, at den skitse-
rede tidsplan er realistisk, men at ultimo februar 2011 ville være mere rea-
listisk med afslutning af høringsfasen og modtagelse af endelige opsigelser 
hos de berørte medarbejdere. I den uddelte procesplan har medarbejderen 
kun 1 uge til at overveje en evt. frivillig fratræden 

                                                 
3 Bilag til referatet – opdateret procesplan 
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FSU drøftede herefter forskellige scenarier i forbindelse med instanser der 
skulle kontaktes (bank, pensionsselskab mm), såfremt en medarbejder 
overvejede en frivillig fratrædelsesordning, og B-siden fastholdt, at der ik-
ke var den fornødne tid i procesplanen, hvorimod A-siden gerne ville have 
processen igangsat og afsluttet så hurtigt som muligt, da situationen ikke 
var god for det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Ulf Hedetoft påpegede at det faktum, at vi ikke har kendskab til hvor man-
ge, der tager imod tilbuddet om frivillig fratrædelse vanskeliggør det videre 
forløb og Jens Erik Mogensen tilføjede, at eventuelle frivillige fratrædelser 
i visse tilfælde også ville kunne bevirke, at nogle stillinger skulle genop-
slås, hvis disse er fuldstændig uundværlige og ikke kan fås ved intern om-
rokering. Michael Cholewa-Madsen tilføjede, at mulige genplaceringer 
først kan komme i gang, når vi har kendskab til, hvilke kompetencer de af-
skedigede medarbejderne har, som evt. kan genplaceres via KUs CV-bank. 

 

Karsten Fledelius mente, at det er vigtigt hurtigt at få de frivillige fratræ-
delser afklaret, men at det også betød, at der skulle defineres nogle tilbud, 
som kunne udsendes, således at de medarbejdere, der evt. har overvejet en 
frivillig fratræden har noget konkret at forholde sig til. Kirsten Refsing var 
enig med Karsten Fledelius i dette og sagde, at den endelige procesplan vil 
blive forelagt ved FSU-mødet den 3. december. 

 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at han ville acceptere B-sidens ønske om 
at forlænge procesplanen, således at medarbejdere, der ønsker en frivillig 
fratrædelsesordning skal give besked umiddelbart efter nytår.  

 

Ad 6) Fakultetets generelle retningslinjer vedr. seniorordninger og evt. af-
værgeforanstaltninger: 

Kirsten Refsing henviste til den igangværende arbejdsgruppe, som arbejder 
på en lokal seniorpolitik for HUM med udgangspunkt i HSUs nye retnings-
linjer, som trådte i kraft den 19. maj 2010. FSU drøftede de forskellige mu-
ligheder, der evt. kunne tilbydes seniorer. Karsten Fledelius nævnte f.eks.  
emeritusaftaler (dvs. en ulønnet tilknytning efter fuld pensionering) og Kir-
sten Refsing sagde, at der også er andre muligheder (f.eks. nedsat tid med 
fuld pensionsindbetaling) alt afhængig af alder, anciennitet og andre indi-
viduelle forhold.  
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Med henvisning til, at FSUs næste seniorarbejdsgruppes møde var blevet 
udskudt til den 6. januar 2011, foreslog Jens Erik Mogensen, at der hurtigt 
blev udarbejdet en light version af arbejdsgruppens foreløbige arbejde – til 
inspiration for FSU’s aktuelle drøftelser. Seniorarbejdsgruppens sekretær 
Mette Spliid ville herefter bestræbe sig på i uge 48 at udarbejde udkast til 
en delrapport.  

 

Michael Cholewa-Madsen anbefalede, at de lokale retningslinjer blev ud-
formet så enkelt som muligt og at de holder sig til KUs overordnede ret-
ningslinjer. 

 

Hanne Møller fremlagde til FSU’s drøftelse de mulige afværgeforanstalt-
ninger, som tager udgangspunkt i KUs retningslinjer om uansøgt afsked 
begrundet i institutionens forhold: Naturlig afgang, senior- og fratrædelses-
aftaler, deltidsbeskæftigelse, reduktion af over- og merarbejdsbetaling 
kombineret med honorering i form af afspadsering i stedet for kontant beta-
ling samt revurdering af personalesammensætning ved eventuelle nyansæt-
telser mhp. at undgå overkvalificeret og dermed dyrere arbejdskraft.   

 

Kirsten opsummerede herefter debatten og ridsede konklusionerne op: 

 FSU’s arbejdsgruppe, der arbejder med HUMs udmøntning af 
HSU’s seniorpolitik, fremskynder færdiggørelsen af en foreløbig 
afrapportering til FSU 

 Hanne Møller bidrager med en formulering af tilbud om fratrædel-
sesordninger til høring i FSU 

 HR- og personaleafdelingen udarbejder en liste over ansættelser, 
der er indgået efter kvalificeret ansættelsesstop i april 2010 

 Ledelsen overvejer at udskyde fristen for tilbagemelding om frivil-
lig fratræden til den 5. eller 7. januar 2011 

 

Ad 7) Ledelsens overvejelser vedr. dialogmødet den 29. november 2010: 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at ledelsen ville komme med en kort 
gennemgang af den nye budgetmodel, Kirsten Refsing vil herefter sige no-
get generelt om den aktuelle situation, og han vil selv informere om de sto-
re linjer. Endelig dagsorden til dialogmødet blev udsendt via HUMnyt efter 
FSU-mødet.4 

                                                 
4 http://hum.ku.dk/kalender/2010/november/dialogmoede/ 
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Ad 8) Meddelelser: 

Ingen meddelelser 

  

Ad 9) Eventuelt: 

Karsten Fledelius spurgte til processen omkring de kommende lønforhand-
linger for VIP’ere. Hanne Møller svarede, at der er afsat tid til forhandlin-
ger med dekanen den 20. december, og at indstillinger fra både ledelse og 
medarbejdersiden skal være klar inden. 

 

Annemarie Jensen forespurgte, hvornår strategi for fremtidens uddannel-
seslandskab skal drøftes i FSU, hvortil Kirsten Refsing svarede, at det 
kommer med på næste FSU-møde den 3. december. 

 

Mødet sluttede kl. 12.25 

 

 

 

 

Næste ekstraordinære møde i FSU: 

Den 3. december 2010 kl.. 10 – 12 i lokale 10.1.30 


