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A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Jens Erik Mogensen (prodekan), Per Hasle (institutleder, 

IVA) og Hanne Møller (HR- og personalechef) 

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), Jette 

Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Jesper 

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

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

TR for DJØF), Claus Povlsen (seniorrådgiver, Nordisk Forskningsinstitut, 

TR) og Hans Elbeshausen (lektor, IVA) 

Gæster: Jan Pedersen, økonomichef 



 

SIDE 2 AF 6 Afbud: Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og 

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

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Regnskab 2016: Jan Pedersen oplyste, at regnskabet for 2016 

viser et godt resultat – med et overskud på ca. 50 mio. kr. Det 

skyldes bl.a. et højt STÅ-resultat, samt at vi har fået 15 mio. kr. fra 

Qatar. Derudover har der været et mindreforbrug vedrørende KUA 

3 i 2016, som så skal afholdes i 2017. Jørgen Staun spurgte, om 

HUM kunne få lov til at beholde overskuddet, og det svarede Ulf 

Hedetoft bekræftende på. Han oplyste derudover, at som følge at 

det gode resultat er det besluttet, at udskyde besparelsesplanen i et 

år (under forudsætning af, at der ikke kommer uforudsete udgifter). 

Der er ikke noget der tyder på, at 2017 bliver et godt år – snarere 

tværtimod tyder alt på, at STÅ-indtægterne falder. Så overskud af 

den størrelsesorden som det i 2016 skal ingen forvente i de 

kommende år. 

 

b. HR-organisering 

Caroline Gjellerup spurgte til økonomien i det kommende center. 

Hertil svarede Kristian Boye Petersen, at det er lønkronerne, der 

bliver overført. Derudover udestår drøftelser omkring overhead. 

Processen med at etablere centret kører videre som planlagt. HR-

centerchefen tiltrådte den 1. marts, og de to områdelederstillinger 

er slået op. P.t. foregår dialogrunden for medarbejderne. På ph.d-

området skal der også ses på regler og det fremtidige samarbejde. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at den fremtidige betjening inden for 

både HR og Ph.d. skal tilrettelægges ift de ressourcer, der er til 

rådighed.  

 

c. Besøg af arbejdstilsynet:   

Jens Erik Mogensen fortalte om Arbejdstilsynets besøg hhv. den 

12. december 2016 og den 28. februar 2017. Arbejdstilsynet 



 

SIDE 3 AF 6 gennemgik både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Resultatet 

var en grøn smiley. Resultatet dækker dog over enkelte punkter, 

især inden for det psykiske arbejdsmiljø. Besøget afdækkede, at 

TAP’erne især efterspørger et synligt opgavebortfald, som 

konsekvens af sidste års tilpasningsrunde. VIP’erne har især peget 

på, at det er svært at finde tid til alle de opgaver, som der er blevet 

pålagt i de senere år. Det går i særlig grad ud over forskningen – 

hvor fordelingen ofte opfattes som værende 70/30, og at forskning 

er henvist til fritiden. Derfor har HUM også modtaget en såkaldt 

vejledning fra AT om arbejdet i en presset tid. Den kræver ingen 

handlepligt, men kan tjene som inspiration. 

 

Jette Bang bemærkede, at det er ærgerligt, at vi stadig et år efter 

taler om det manglende opgavebortfald. Ulf Hedetoft mindede om, 

at det først var ved udgangen af februar, at de sidste medarbejdere, 

der tog imod en frivillig fratrædelsesordning, har forladt HUM. Det 

er svært at få det hele til at falde på plads og finde en realiserbar 

plan, da der hele tiden kommer nye opgaver til, som skal løses. 

Caroline Gjellerod spurgte, hvornår vi skal drøfte APV i FSU igen. 

Jens Erik Mogensen svarede, at det skulle være på FSU-mødet den 

9. juni, der så skal være et fællesmøde med FAMU. 

 

Ad 3)  Til drøftelse 

 

A) Undervisningsportefolio: Jens Erik Mogensen orienterede om, 

at fra 2018 skal alle VIP have en undervisningsportfolio. Målet 

er at forbedre kvaliteten af undervisningen til gavn for de 

studerende. Der er nedsat en projektgruppe på HUM med 

deltagelse af studieledere, VIP, TEACH, U&S, de studerende og 

HR, der til maj skal komme med en lokal implementeringsplan.  

Jørgen Staun bemærkede, at timingen var dårligt ift det, 

Arbejdstilsynets besøg afslørede – dette er endnu en opgave 

oveni alt det andet. Jens Erik Mogensen svarede, at der må findes 

en passende model, der imødekommer både kravet til, at alle skal 

udarbejde en portfolio og samtidig er tilpasset den enkelte VIPs 

erfaringsgrundlag. 

 

B) Procesplan for behandling af reduktionsmålet iht. 

Sparegruppernes rapporter. Ulf Hedetoft oplyste, at alle 

rapporterne er blevet offentliggjort i HUMnyt den 9. marts 2017, 

så nu opfordrede han alle til at gå i gang med at drøfte indholdet 

både lokalt i LSU samt i Akademisk Råd og i FSU. Der er 

allerede booket et ekstraordinært FSU-møde den 5. maj til 



 

SIDE 4 AF 6 formålet. Den endelige beslutning træffes af direktionen den 20. 

juni. Besparelsen skal med i budgettet 2020. Ca. 43 mio. kr skal 

der findes + besparelser på andre driftsområder. I alt 105 mio. kr. 

FSU godkendte den fremlagte procesplan. Fra medarbejdersiden 

blev der udtrykt bekymring for personalereduktioner. Ulf 

Hedetoft svarede, at ledelsen vil prøve at manøvrere uden om 

det, men at det kan blive nødvendigt. 

 

Ad 4) Meddelelser:  

Ulf Hedetoft orienterede om, at processen med at udarbejde 

strategien for KU for de kommende fem år fra 2018 går i gang i 

udgangen af marts måned. Udkast til en overordnet skitse skal være 

færdig til maj, og da FSU også skal være med til at drøfte input, 

blev det besluttet at sætte et ekstra møde ind den 21. april kl. 13-15. 

 

Jens Erik Mogensen oplyste, at KU som bekendt har opnået en 

betinget positiv akkreditering, men at vi håber på, at det svar, KU 

har afgivet, hvor vi imødekommer de relativt få kritikpunkter, kan 

medvirke til, at KU får afgørelsen ændret til en ubetinget positiv 

akkreditering. Hvis det ikke lykkes, må vi vente til næste runde om 

2 år. 

 

Kristian Boye Petersen oplyste, at der er en fortsat dialog med 

redningsberedskabet ift at sikre, at ambulancer og andre 

udrykningskøretøjer kan finde rundt på Søndre Campus. 

 

 

Ad 5) Eventuelt: 

Ulf Hedetoft bød velkommen til IVA på Søndre Campus, og Per 

Hasle kvitterede ved at udtrykke tilfredshed med at være kommet 

på plads i så dejlige lokaler. Der er planlagt en indflytningsfest den 

23. marts. Tilmelding er nødvendigt og skal ske via hjemmesiden. 

 

Jørgen Staun spurgte til brugen af HUMs TV-studie. Kristian Boye Petersen 

oplyste, at det p.t. bruges af Videnskab.dk, der sammen med TV2 Lorry 

færdiggør den udsendelsesrække om humanistisk forskning, som var 

planlagt inden IT Media blev nedlagt. Dvs. der bliver ikke anvendt HUM-

penge på projektet mere, men de bruger det udstyr, der står i rummet – så at 

sige ”bruger udstyret op”. 


