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Til stede 

 

A-siden:  

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

(fakultetsdirektør) og Gitte Korsgaard (HR-Centerchef) 

 

B-siden:  

Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (lektor, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier), Jette Bang (TAP- HK-TR, 

økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Alexander Safet Memedi (U&S TR 

for DJØF), Claus Povlsen (seniorrådgiver, Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab, TR) og Hans Elbeshausen (lektor, IVA)  

Gæst: Mette Seistrup (institutadministrator, IVA) 

Afbud: Merete Møller (betjent, TR for vagt og funktionær, Science), Jesper 

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

Formidling), Caroline Gjellerod (fuldmægtig, TR for AC-ansatte Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut 



 

SIDE 2 AF 5 for Tværkulturelle og Regionale Studier), Jens Erik Mogensen (prodekan) 

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

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2)   Til drøftelse 

a. Q3 og Budget 2018 – 2021: 

 

Ulf Hedetoft meddelte, at HUMs indrapportering af budget for 2018 

- 2021 samt Q3 er drøftet med universitetsdirektøren.  

 

Kvartalsregnskabet viser et overskud på ca. 16 mio. kr., hvilket er en 

forbedring på ca. 6 mio. kr. i forhold til Q2, men der er nogle 

usikkerhedsfaktorer, som reducerer overskuddet, så det i bedste fald 

bliver på 12 – 13 mio. kr. 

 

I budget 2018 kalkuleres med et underskud på ca. 15 mio. kr. 

 

Med udgangspunkt i bilag 9 – Opsparingsoversigt for fakulteterne 

2017 – 2021 drøftede FSU bl.a. egenkapitalsproblematikken, og det 

blev fastslået, at HUM kan udskyde besparelserne ved at bruge af 

egenkapitalen og opbygge den igen efter 2020. Det forventes, at 

HUM samlet skal bidrage med ca. 50 mio. kr. til en fælles KU-

opsparing frem mod 2025, hvilket gør, at der skal opspares ca. 9 

mio. kr. årligt.  De 50 mio. kr. HUM skal opspare skal – sammen 

med de øvrige fakulteters opsparing - konsolidere KU, så vi kan 

imødekomme større indtægtsnedgange eller udgiftsforøgelser i 

fremtiden. 

 

På baggrund af besparelseskataloget skal der primo 2018 pågå 

drøftelser med ledelsen på institutterne og dekanatet om, hvor meget 

hvert enkelt institut skal spare frem mod 2020. Evt. personale-

besparelser skal være planlagt i foråret 2019. Det blev nævnt, at der 

vil blive taget højde for, at institutter, der allerede helt eller delvis 

har indfriet enkelte sparekrav, ikke kommer til at betale to gange.  

 

Claus Povlsen spurgte, hvornår fakultetsbevillingen på det gamle 

NFI bliver reduceret fra 23 mio. kr. til 14 mio. kr. Ulf Hedetoft 

svarede, at de 3 mio. kr. allerede er i hus, i og med at de indgik i 

reduktionerne i 2016. 



 

SIDE 3 AF 5 Nedskæringen på de resterende 6 mio. kr. realiseres i forbindelse 

med budgetåret 2020-2021. 

 

Finansieringsreformen er på plads og basistilskuddet bliver på 25%, 

hvilket er 5% mere end forventet. Tilskuddene til småfag beholdes, 

selvom udbuddet er reduceret, og det blev oplyst, at der arbejdes på 

at få småfagene defineret som forskningsfag, som ikke skal 

underlægges restriktioner. 

 

KUs budgetmodel skal tilpasses den kommende strategi, og det er et 

håb, at der kommer ekstra midler til sprogfagene.  

 

 

b. Sygefraværsstatistik 2. kvt. 2017: 

FSU havde ingen bemærkninger og tog sygefraværsstatistikken til 

efterretning. 

 

c. GRUS: 

Ulf Hedetoft henviste til Fælles HR´s oplæg om nye GRUS 

koncepter for hhv. TAP og undervisning. Der lægges op til, at der 

gennemføres GRUS så mange steder som muligt. Det anbefales, at 

evt. GRUS gennemføres inden MUS. GRUS kan både iværksættes 

lokalt og tværgående, men kan ikke erstatte MUS. Det er ledelsens 

ansvar at italesætte og iværksætte GRUS. 

FSU bakkede op om konceptet. 

 

d. Status på IVA tilpasning: 

Mette Seistrup henviste til procesplanen, som blev vedtaget på FSU-

mødet den 10. oktober med udvidelse af muligheden for 

afværgeforanstaltninger i form af frivillig fratrædelse.  

Status på IVA er, at der ikke har været nogen omplaceringer, men 6 

medarbejder har fået en frivillig fratrædelsesordning, og der pågår 

partshøring i forbindelse med to fyringer. Der er en alvorlig 

stemning på IVA, da de implicerede medarbejdere har været på IVA 

i mange år, og alle er kede af at skulle tage afsked med kollegaerne. 

 

Gitte Korsgaard sagde, at processen er landet rimeligt, og at TR har 

gjort et godt stykke arbejde. Modernitetsstyrelsen og FA kører 

tjenestemandssagerne. 

 

Ad 3) Til drøftelse 

 

a. Karrierevilkår for andre VIP end faculty-VIP: 

Jørgen Staun sagde, at han havde bedt om at få punktet med på 

dagsordenen, og at han efterfølgende har konstateret, at direktionens 



 

SIDE 4 AF 5 vedtagne postdoc-politik var blevet udmeldt i HUMnyt den 21. 

november. 

 

Ulf Hedetoft gennemgik grundelementerne1 

 

Jørgen Staun påpegede, at det burde afklares, hvad der menes med 

karriereplanlægning, som er et vigtigt og tidligere drøftet punkt i 

FSU, bl.a. fordi en postdoc ikke som udgangspunkt kan forvente en 

karriere på HUM.  

 

Punkt 6 blev også fremhævet, da det giver god mening, at faggrup-

pen er repræsenteret i lokale udvalg samt i FSU.   

 

Peter Andersen spurgte ind til punkt 7, hvor der står, at der skal 

bruges ca. 20% af arbejdstiden på undervisning eller vejledning, 

hvortil Ulf Hedetoft bemærkede, at såfremt en evt. fond kræver, at 

der skal bruges 100% af tiden på forskning, vil dette blive indfriet. 

 

Ulf Hedetoft vil undersøge det forhold, at studieadjunkter og lektorer 

ikke får tilbudt adjunktpædagogikum. 

 

 

 

Ad 4) Meddelelser 

 

 

KUs strategi 2018 - 2023 forventes vedtaget i december 

måned. HUM skal selektere og have fokus på nogle 

hovedpunkter, som er væsentlige for fakultetet/institutterne. 

Visse ting giver sig selv, f.eks. talentpleje. Der efterspørges 

en oversigt over antal tenure-track stillinger på HUM, og 

Gitte Korsgaard sørger for, at der bliver udarbejdet en 

oversigt, som eftersendes til FSU.  

                                                 
1 https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-

VIP/postdoc-politik-paa-HUM/Sider/default.aspx 

 

Opfølgning: Ulf Hedetoft undersøger adjunktpædagogikum 

for studieadjunkter og lektorer 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-VIP/postdoc-politik-paa-HUM/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/Karriere-og-kompetence/Karriereveje-VIP/postdoc-politik-paa-HUM/Sider/default.aspx


 

SIDE 5 AF 5  

 

 

 Bibliotekssituationen: Der har været spørgsmål om nogle 

biblioteksfaglige uklarheder, som Julie Sommerlund og 

Jens-Erik Mogensen udreder.  

Reduktion af udlånssteder har ingen markant betydning. 

Vedr. KURIS-indberetninger blev det oplyst, at det ligger 

indenfor KBs området, som samarbejder med Suzanne Løje 

i ledelses- og kommunikationsafdelingen. 

 

 Der er sket indskrænkninger af rygeområderne, og der er en 

stor udfordring med parkeringstilladelserne på de 298 

parkeringspladser, der forefindes. 

. 

           

Ad 5) Eventuelt 

 

          Intet til dette punkt 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12 

 

 

 

Opfølgning 

 

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1.  3.a adjunktpædagogikum for studieadjunkter og lektorer 

 

Ulf Hedetoft 

 

2.  4 Tenure-track stillinger / oversigt Gitte Korsgaard 

 

 

 

Opfølgning: Gitte Korsgaard sørger for oversigt over tenure-

track stillinger på HUM 


