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Fakultetets SamarbejdsUdvalg  

M Ø D E R E F E R A T  2. MARTS 2016 

Forum Møde i FSU  

Møde afholdt: Fredag den 26. februar 2016  

Sted: Mikado House – Montecristo  

Referent: Susanne Kirst  

Til stede: 

A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Hanne Møller (HR- og personalechef) og Per Hasle (institutleder IVA)  

B-siden:  

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

Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for 

adm. ansatte AC), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og 

specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice), Hans Elbeshausen (lektor IVA), Peter B. Andersen 

(lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Steen Linke 

Larsen (ITMEDIA) og René Rasmussen (lektor, Institut for Nordiske 

Studier og Sprogvidenskab) 

Gæster: Økonomichef Jan Pedersen  

Afbud: Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), 

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Frank Nielsen (betjent, TR 



 

 

SIDE 2 AF 6 for vagt og funktionær), Morten Michelsen (lektor Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab)  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

På mødet blev bilaget ”uddannelsesøkonomisk beretning” dateret 17. 

februar uddelt. Ulf Hedetoft oplyste, at et underudvalg i direktionen 

har udarbejdet beretningen, som redegør for økonomiens betydning 

for det fremtidige uddannelseslandskab. FSU kan komme med input, 

og det blev besluttet, at punktet skal drøftes på FSU mødet den 15. 

april. Det blev også aftalt, at frafaldsrapporten skal drøftes på næste 

FSU møde. 

 

 

 

 

Ad 2)  Orientering fra ledelsen 

a. Status efter tilpasningsrunden mht. bemanding og økonomi for 

fakultetets enheder:  

Jan Pedersen oplyste, at der er realiseret besparelser på anslået 

30 mio. kr. via bl.a. mange frivillige fratrædelser. Alle frivillige 

fratrædelser kan ikke kapitaliseres, da nogle fratrådte stillinger 

skal genbesættes.  

Det samlede sparemål for 2017 var i alt 55 mio. kr., som følge af 

finanslovsreduktionen på 35 mio. kr. og manglende mulighed for 

træk på egenkapital på 20 mio. kr. 

Målet er indfriet ved stillingsreduktioner på 30 mio. kr. jf. 

ovenstående, manglende ph.d. ansættelser i 2016 på 15 mio. kr. 

og reduktioner i DVIP/DTAP, drift og evt. indtægtsforbedringer 

på i alt 10 mio. kr. 

I et organisationsperspektiv fordeler reduktionen på 55 mio. kr. 

sig med 10 mio. kr. på fakultetsservice, 15 mio. kr. på ph.d. og 

30 mio. kr. på institutterne. 

Det forventes, at Q1 kan fremlægges i FSU i maj måned, således 

at man vil kunne se de økonomiske konsekvenser i forhold til B1 

på detailniveau. 

Opfølgning: Uddannelsesøkonomi og frafald drøftes på 

FSU mødet den 15. april. 

 



 

 

SIDE 3 AF 6 Det blev bemærket, at der ikke er afskediget medarbejdere med 

beskyttet tillidshverv på HUM, men Hanne Møller oplyste, at der 

er mange beskyttede medarbejdere på KU, herunder 

arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter, og at det derfor i 

større afskedigelsesrunder kan være nødvendigt at varsle 

beskyttede medarbejdere til afskedigelse.  

Det blev bemærket, at rektor og næstformanden i HSU har 

meddelt, at medarbejdere kan flyttes udenfor 

ansættelsesområdet, og at TR kan sidde i ansættelsesudvalg for 

at realitetsbehandle en evt. afskediget medarbejder ved en 

ansættelsessamtale.  

 

 

 

  

b. Orientering omkring proces ifm. nuloptag og eventuel lukning af 

fag: 

Bilagene ”afklarende kommentarer til rammeplanen og 13 

nulstillede småfag – rammeplanen” var tilgængelig for 

udvalgsmedlemmerne fra den 23. februar pga. fortrolighed.  Ulf 

Hedetoft opfordrede til, at FSU medlemmerne kiggede strategisk 

på rammeplanen både med globalt og nationalt udsyn, således at 

det ikke kun blev et økonomisk anliggende.  

Det blev oplyst, at dekanatet har drøftet rammeplanen med 

institutledere og studieledere, som derefter har drøftet planen i 

det bagvedliggende miljø for derefter at vende tilbage, således at 

fagene i et vist omfang har været inddraget. Den 22. februar blev 

dekanatet og institutlederne enige om udkastet til rammeplanen. 

Der ligger et større afklarings- og udredningsarbejde bag, og der 

er stadig elementer, der kræver afklaring, især ved 

sammenlægning af uddannelser, hvor det skal afklares, hvordan 

og hvor hurtigt de evt. kan akkrediteres. Det anslås, at 

besparelserne på de foreslåede tiltag vil være ca. 8 – 10 mio. kr., 

hvilket er et godt bidrag til 2. runde af besparelserne. 

Peter Andersen sagde, at institutledelsen har følt, at den ikke 

kunne informere om rammeplanen, hvilket har bevirket, at 

processen har været mistillidsskabende. 

Ulf Hedetoft svarede, at det var beklageligt, hvis det forholdt sig 

sådan, da institutledelsen frit har kunnet diskutere emnet siden 

Opfølgning: Fremlæggelse i FSU af Q1 når den foreligger 

– sættes på dagsordenen til FSU møde den 20. maj  

 



 

 

SIDE 4 AF 6 udmeldingen for 1,5 måneder siden, og rammeplanen har været 

til drøftelse med studienævnene og fagene de seneste 3 uger. 

Måske er problematikken/mistilliden opstået pga. usikkerhed om 

beføjelser og ansvar på instituttet. Ulf Hedetoft pointerede, at der 

ikke er nogen forbindelse med nulstillingen af småfag og 

aktuelle afskedigelser. 

Caroline Gjellerod sagde, at de korte tidsfrister har skabt 

usikkerhed på ToRs. 

Ulf Hedetoft gennemgik udkast til rammeplanen for de 13 

nulstillede småfag, hvor måle og sigtepunktet er 2018 og de 

følgende år, dvs. den næste reduktionsrunde - og 

bemærkningerne nedenfor er udpluk fra udkastet til 

rammeplanen.  

Eskimologi: lille optag, stort frafald, men strategisk vigtigt 

Hebraisk, tyrkisk: Bevares som spor/tilvalg på samlet mellemøst-

uddannelse sammen med arabisk og persisk 

Kl. græsk: Humanistisk grundfag med stærk faglig profil. 

Bibeholdes med anbefaling om tættere samarbejde med latin 

Indoeuropæisk: meget stort frafald. Stærkt og internationalt 

anerkendt forskningsmiljø. Lægges samme med lingvistik under 

én uddannelse med ét optagsområde 

Indianske sprog og kulturer: Bibeholdes enten som eget område 

eller i tæt samarbejde med ToRs´ oldfag/civilisationsfag. Større 

optag hvert andet år en mulighed. 

Moderne Indien. Strategisk og fagligt relevant uddannelse. 

Bibeholdes som fuld uddannelse, evt. kombineret med (større) 

optag hvert andet år.  

Balkanstudier: Ingen egen KA. Sættes på nødblus, dvs. 

nulstilling fremad. Det skal undersøges om studiet kan indgå i 

samlet Østeuropa-konstruktion. 

Polsk: Ringe optag. Kunne indgå i samlet Østeuropa-

konstruktion. Sættes på nødblus. 

Finsk: Lille optag, stort frafald. Evt. tilvalg under nordisk 

Indologi: Lille optag, stort frafald. Evt. tilvalg under Moderne 

Indien. 

Thai: Lille optag, stort frafald. Evt. Thairelevante valgfag under 

KA-historie. 



 

 

SIDE 5 AF 6 Tibetologi: Lille optag. Evt. tilvalg i kombination med f.eks. 

religion/ Kina-studier. 

Der foreligger beregninger på besparelserne i forbindelse med 

småfagene, som institutterne er i besiddelse af, men det blev 

aftalt at bilaget udsendes til FSU medlemmerne. 

Ulf Hedetoft oplyste, at ToRs har mulighed for at komme med et 

fornuftigt og velargumenteret oplæg til rammeplanen. Dekanatet 

og institutlederne skal diskutere spørgsmålet igen den 7. marts, 

inden en samlet plan fremsendes til rektor.  

Når besparelserne på småfagene er gennemført, har de bidraget 

til næste sparerunde og vil ikke blive berørt yderligere. 

Hele processen for småfagenes fremtid er skitseret i HUMnyt 

den 26. februar. Rektor træffer den endelige afgørelse og såfremt 

uddannelser lukkes, skal bestyrelsen orienteres, inden det sker. 

FSU drøftede den kommende taksameterreform, som vil lægge 

vægt på regionalisering, kvalitet og beskæftigelse. 

Høringssvaret fra KU vil prioritere kvalitet. Regionalisering vil 

KU ikke lægge vægt på og vedr. beskæftigelse henvises til 

dimensioneringen.  

 

 

 

 

c. Oversigt over opgavebortfald efter tilpasning herunder 

orientering om eventuel medarbejderinddragelse ifm. 

fastlæggelse af ny opgaveportefølje: 

Hanne Møller oplyste, at der snart kommer en anmodning fra 

HSU til fakulteterne om at udarbejde en redegørelse for 

opgavebortfald i forhold til tilpasningsrunden. Den vil blive 

forelagt FSU, inden den bliver sendt til HSU. Lokalt kan man 

naturligvis allerede nu godt gå i gang med at se på, hvad der skal 

gøres i forhold til at medarbejdere fratræder både som led i 

frivillig fratrædelse og som følge af afskedigelse. 

Caroline Gjellerod henviste til opgaveglidningen på f.eks. 

kommunikationsområdet, og Mike Wenøe eftersøgte svar på 

opgavebortfald i en presset studieadministration. 

Jens Erik Mogensen sagde, at der er opmærksomhed på 

studieadministrationen, således at man kan identificere, hvor der 

Opfølgning: bilag vedr. besparelserne på småfag udsendes 

til FSU medlemmerne  

 



 

 

SIDE 6 AF 6 kan effektiviseres og forenkles, f.eks. ændring af prøveformer 

mm. 

Studieordningsarbejdet skal drøftes sammen med 

studiefremdriftsreformen. 

Mike Wenøe og Jens Erik Mogensen aftale at sparre med FAMU 

omkring drøftelser i forbindelse opgavebortfald mm., således at 

denne drøftelse kan indgå, når der afholdes 

arbejdsmiljøseminaret i april måned. 

 

 

 

 

Ad 3) Meddelelser 

          Økonomicentret, HR og personale og HUMit flytter fra Mikado 

          House til KUA 1 i august/september 2016 

Ad 4) Eventuelt 

           Intet til dette punkt 

           Mødet sluttede kl. 11.50 

 

 

Opfølgning 

 

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1.  1 Uddannelsesøkonomi  

Frafald 

Jan Pedersen/Ulf Hedetoft 

Jens Erik Mogensen 

2.  2.a Fremlæggelse af Q1 den 20. maj Jan Pedersen/Ulf Hedetoft 

3.  2.b Bilag vedr. besparelser på småfag fremsendes til 

FSU medlemmerne  

Susanne Kirst  

4.  2.c Redegørelse til HSU vedr. opgavebortfald 

 

Udveksling af input til FAMU vedr. 

opgaveportefølje 

 

 

Hanne Møller 

 

Jens Erik Mogensen og 

Mike Wenøe 

 

Opfølgning: Redegørelse for opgavebortfald i forhold til 

tilpasningsrunden og udveksling af input til FAMU vedr. ny 

opgaveportefølje 

 


