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Til stede: 

A-siden:  

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

direktør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Jens Erik Mogensen 

(prodekan) og Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier)    

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), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk 

Metal, TAP), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær), Peter B. 

Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Jesper 

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

midling), Hans Elbeshausen (lektor IVA) og Stine Møller (økonomimed-

arbejder, suppleant for AC TR)  

  

1. DECEMBER 2015 
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Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen  

Afbud: 

Morten Michelsen (lektor Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Per Has-

le (institutleder IVA), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordina-

tor, TR for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier)  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Q3-resultatet 

Ulf Hedetoft orienterede om fakultetets aktuelle økonomi, som 

viser, at HUMs tilbageholdenhed de seneste måneder har haft 

en positiv effekt. Dette bevirker, at HUM kan nå det oprindeli-

ge budgetmål med et underskud på 18 mio. kr. Såfremt det fak-

tiske underskud bliver mindre, vil det komme HUM til gode 

fremtidigt, hvor der venter store besparelser.   

Jørgen Staun spurgte til bemærkningen om manglende kon-

traktmæssig underskrift i rapporten til overliggende niveau i bi-

lagsmaterialet om 3. kvartalsprognose 2015 af 28. oktober. Ulf 

Hedetoft oplyste, at HUM har arbejdet på Qatar projektet uden 

kontraktmæssig underskrift, og at der pt. er et udestående på ca. 

22 mio. kr., som er ved at blive inddrevet. Indtil videre er ar-

bejdet sat i bero, men kunne muligvis blive genetableret, da det 

er et kulturarvsprojekt, som der er stor interesse for. Årsagen til 

de manglende indbetalinger skyldes lokale ledelsesudfordringer 

i Qatar. 

Mike Wenøe spurgte, om Jan Pedersen kunne lave en budget-

gennemgang på et tidspunkt, så interesserede FSU medlemmer 

kunne få opdateret vejledning i at forstå budgetterne bedre. 

Jan Pedersen og Ulf Hedetoft ville vende tilbage, da økonomi-

centret har et stort arbejdsmæssigt pres pt. 

 

 

 

 

Opfølgning: Budget gennemgang for FSU medlemmer 
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b. Den generelle økonomiske situation og 

c. Budget 2016 og BO-årene på HUM (budgetoverslagsårene) 

Punkt 2. b og 2. c blev drøftet under ét 

Ulf Hedetoft sagde, at den vedtagne FL udviser resultat for KU 

som frygtet. Der er indført et omprioriteringsbidrag på 2 % år-

ligt af uddannelsesindtægterne, som akkumuleres til 8 % i 

2019. Regeringen har også fjernet KUs huslejeregulering på 70 

mio. kr. årligt fra 2017. KUs 3 årige budgetsikkerhed for forsk-

ningstilskuddet stopper efter 2018, hvor der også er bortfald af 

taxameterforhøjelsen til de humanistiske uddannelser. KU 

kommer som minimum til at miste 300 mio. kr. i 2019, men si-

tuationen kan meget vel blive værre pga. en del usikkerheder. 

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2016 på HUM er det 

aftalt, at vi skal spare 35 mio. kr. og denne øvelse sættes i gang 

i 1. kvartal af 2016, så den kan være effektueret i budget 2017.  

I runde tal skal der findes 10 mio. kr. i fakultetsservice, 15 mio. 

kr. på ph.d. området og 10 mio. kr. på institutterne. 

HUM havde regnet med at kunne trække 49 mio. kr. på egen-

kapitalen, heraf vil der blive trukket 18 mio. kr. i 2015. Af re-

sten vil vi i 2016 trække et mindre beløb til dækning af udgifter 

ved fratrædelsesordninger. Efter 2016 kan der ikke trækkes me-

re på egenkapitalen, undtagen til dækning af udgifter til indflyt-

ningen i KUA3. KU har besluttet at opfylde anbefalingen fra 

revisionen og gradvist genopbygge en fleksibel egenkapital på 

7,5% af den samlede omsætning.  

Af KUs samlede besparelse på 300 mio. kr. skal halvdelen fin-

des på administration og resten på ph.d. området og kerneakti-

viteterne. Af de 150 mio. kr. på administration skal halvdelen 

spares i FA, og de resterende på fakulteterne 

Budget 2016 vedtages endeligt i bestyrelsen den 8. december 

2015. 

LT har udarbejdet et sparekatalog, som udsendes i forbindelse 

med det endelige budget. 

Den langsigtede plan indebærer først et tilbud om frivillig fra-

trædelse efterfulgt af en eventuel afskedigelsesrunde i foråret 

2016, og målet er, at disse tiltag er effektueret omkring 1. april 

2016. HSU fastlægger processen, og der vil blive taget ud-

gangspunkt i de gældende retningslinjer om afværgeforanstalt-

ninger. 

 

Hanne Møller oplyste, at forhandlingerne om fratrædelsesord-

ninger foregår i HSU, således at der bliver tilbudt det samme 

på hele KU. 
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Ulf Hedetoft bemærkede, at regeringen formelt fastholder den 

offentlige forsknings- og udviklingsindsats på 1,01 % af BNP, 

hvilket indebærer en reduktion af forskningsreserven på 1,4 

mia. kr., heraf en nedgang i de frie forskningsråd og Innovati-

onsfonden på 600 mio. kr. Det kan give både færre indtægter 

og forskningsmæssige kvalitetsforringelser, der bl.a. kan få 

indflydelse på KUs placering på internationale ranglister. 

 

Jens Erik Mogensen orienterede om justeringerne af Studie-

fremdriftsreformen, hvor de nye regler tidligst kan træde i kraft 

fra september 2016. Der vil således ikke være ændringer af ek-

samenstilmeldinger til vinter eller undervisningstilmeldinger i 

forårssemesteret 2016. Den nye aftale giver universiteterne 

mere fleksibilitet og imødekommer kritikken af for meget bu-

reaukrati og detailstyring. De økonomiske konsekvenser af re-

formen er stadig en udfordring. KU lægger en central køreplan 

for reformen. 
  

 

d. Revision af to personalepolitiske retningslinjer: Hanne Møl-

ler sagde, at der ikke er ændret væsentligt i retningslinjerne for 

uansøgt afsked begrundet i institutionens forhold, men at der er 

foretaget en præcisering i forhold til afværgefasen, beslutnings- 

og udvælgelsesfasen, orienteringsfasen og afbødefasen. KU er 

forpligtet til at undersøge mulig omplacering inden for ansæt-

telsesmyndighedens område samt til at hjælpe afskediget med-

arbejdere videre via outplacements firmaer. HR cheferne vil 

udarbejde en drejebog og diverse beredskabsnotater, som kan 

bruges i organisationen inkl. TR strengen. 

 

Jørgen Staun bemærkede, at de personalepolitiske grundprin-

cipper er meget vigtige i den kommende tid, så alle institutlede-

re og andre ledere med personaleansvar agerer ordentligt og re-

spektfuldt i forhold til medarbejderne. 

 

e. Beredskabsøvelsen den 11. november 2015: Kristian Boye 

Petersen oplyste, at alt forløb udmærket, og at der ikke er ind-

kommet klager. Hele øvelsesforløbet er i testning fra alle invol-

verede parter, og der påtænkes forskellige ændringer/tiltag til 

konceptet. Politiet har haft stor læring om bl.a. infrastrukturen 

på et universitet 

 

f. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015: FSU konstaterede, at 

sygefraværsstatistikken afspejler billedet fra de andre kvartaler. 

Jørgen Staun udbad sig en mere differentieret beskrivelse af sy-

gefraværet blandt de forskellige VIP-stillingskategorier og ud-
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trykte især ønske om at få et overblik over sygefravær blandt 

Ph.d´er. Hanne Møller lovede at fremskaffe materiale for denne 

gruppe af medarbejdere. 

 

 

 

 

 

Ad 3)  Meddelelser:  

 

Ulf Hedetoft meddelte følgende: 

 

 Jens Erik Mogensen er formand for et udvalg, der un-

dersøger frafaldsmønstre, og hvad vi kan gøre for at 

mindske frafaldet 

 

 Der afventes akkreditering af KU/CBS uddannelsen i 

migration og markedssprog 

 

 KUA3 ligger stille pt., og der afventes et møde med 

bygningsstyrelsen vedr. forsinkelsen 

 

 HUM afventer finansieringen af torvet 

 

 Lukkesituationen af IVA vest kører som aftalt med 

IVAs LSU. Der er kommet en skrivelse fra ministeriet, 

som antyder, at der skulle være et retskrav på både ud-

dannelse og stedet, hvor uddannelsen pågår. HUM/KU 

er ikke enige i denne konklusion og agter at gøre indsi-

gelse for at få skrivelsen tilbagekaldt. 
Ad 5)  Eventuelt 

Ny budgetmodel træder i kraft i 2017, og det blev aftalt, at den 

gennemgås ved næste ordinære FSU møde. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 11.50 

 

 

 

 

Opfølgning: Differentieret beskrivelse af sygefravær blandt 

VIP-stillingskategorier inkl. Ph.d´er 

 

Opfølgning: Ny budgetmodel gennemgås i FSU 

 

Opfølgning: 

 Pkt. Opfølgning Ansvarlig 

1. 2.a Budget gennemgang for FSU medlemmer – 

opdateret vejledning i at forstå budgetterne 

bedre – tidspunkt ikke planlagt 

Jan Pedersen og Ulf Hedetoft  

2. 2.f Differentieret beskrivelse af sygefravær 

blandt VIP-stillingskategorier inkl. Ph.d´er 

 

Hanne Møller 

3. 5 Ny budgetmodel gennemgås i FSU den 22. ja-

nuar 2016 

Jan Pedersen og Ulf Hedetoft 

 


