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Til stede: 
A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen (fakultetsdi-
rektør), Hanne Møller (HR- og personalechef) og Ingolf Thuesen (institutle-
der, 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), Morten Michelsen (lektor Institut for Kunst og Kulturvi-
denskab), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, 
TAP), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær), Peter B. Ander-
sen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Mette Chri-
stensen (HR medarbejder, suppleant for HK TR) og Charlotte Jerne Just 
(AC TR suppleant, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) 

 

22. SEPTEMBER  2015 



 

SIDE 2 AF 4 Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen  

Afbud: 

Jens Erik Mogensen (prodekan), Per Hasle (institutleder IVA), Jette Bang 
(TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Hans Elbeshausen 
(lektor IVA), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordinator, TR 
for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Jesper Ni-
elsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formid-
ling)   

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

 
Ad 2) Orientering fra ledelsen 

Økonomi: Den alvorlige økonomiske situation, både fsva indeværen-
de år, og ikke mindst den usikre økonomiske fremtid som regeringens 
spareudspil afstikker. 
 
Ulf Hedetoft bød velkommen til ekstraordinært møde i FSU og oply-
ste, at mødet ville blive opdelt i et punkt for økonomien i indeværende 
år og et punkt med den fremadrettede økonomi. 
 
Økonomi indeværende år: 
Den akut opståede situation skyldes især svigtende STÅ-indtægter og 
fald i færdiggørelsesbonus samt øgede driftsudgifter. Derudover har 
fakultetet fået en lavere refusion for forsinket indflytning i KUA2 
mm. Samlet set blev underskuddet anslået til at udgøre ca. 20 mio. kr. 
mere end budgetteret ved indgangen til 2015. Det oprindelige budget-
terede underskud på 20. mio. kr. var budgetteret som et træk på egen-
kapitalen. Underskuddet bliver derfor i alt ca. 40 mio. kr.  
 
På baggrund af fordoblingen af det budgetterede underskud er der 
iværksat foranstaltninger for at eliminere dette. 
 
Den 1. september har fakultetet udmeldt ansættelsesstop i indeværen-
de semester for nyansættelser af DVIP og DTAP. Det er udmeldt, at 
alle skal være ekstremt tilbageholdende med driftsudgifter og lønom-
kostninger, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi forhåbentlig 
når i mål. Fakultetet har et bedre overblik når Q3 tallene er færdige, 
men alle agerer rigtig fornuftigt i den aktuelle situation, og vi har væ-
ret tidligt ude med de økonomiske justeringer. 
 



 

SIDE 3 AF 4  
Fremadrettet økonomi: 
Den fremadrettet økonomiske situation er ikke særlig optimistisk. Det 
kommende år skal der skæres ned med 25 – 35 mio. kr. Den endelige 
prognose kan ikke foretages, før der foreligger udkast til finanslov i 
starten af oktober måned. Regeringens tekniske finanslov giver ikke 
entydigt svar på, om hvorvidt den treårige budgetsikkerhed bibeholdes 
eller om forhøjelsen af taxameter 1 videreføres efter udløb af bevillin-
gen i 2017. 
 
Derudover forventes der besparelser i forhold til dispositionsbegræns-
ningen, omstillingsbidraget, dimensioneringen og studiefremriftsre-
formen. 
 
Det ser bekymrende ud fra 2017 og fremadrettet, og derfor skal de 
kommende udfordringer drøftes i LT og rektoratet, når finansloven er 
klar. 
 
Der er pt. ingen konkrete initiativer fra ministeren og ingen legitime-
ring af besparelserne, som udelukkende er en grønthøster over hele 
linjen. 
 
Jan Pedersen meddelte, at budgettet plejer at blive udmeldt i slutnin-
gen af oktober, men pga. finansloven kan vi først forvente, at det en-
delige budget 2016 er klar ultimo 2015. 
 
Mike Wenøe spurgte, om det er muligt at bruge den akutelle krise til 
at kigge nærmere på midlertidige stillinger, som kunne være ressour-
cekrævende dels pga. den lange oplæringsperiode i forhold til kort an-
sættelse. Alternativet kunne være fastansættelser af medarbejdere, der 
evt. også kunne bruges til forskelligartede arbejdsopgaver, der hvor 
behovet opstår. 
 
Hanne Møller svarede, at ansættelser af denne art evt. skulle drøftes i 
administratorkredsen, og i sidste ende ville det være en beslutning, 
som institutterne skulle tage, og deres horisont mht. arbejdsopgaver og 
ressourcer er pt. relativ kort. Det forholder sig også således, at midler-
tidige stillinger ofte er knyttet til eksterne bevillinger, hvor der ofte er 
sat navn på evt. medarbejdere. 
 
Ulf Hedetoft tilføjede, at set med et økonomisk perspektiv ville det ik-
ke nødvendigvis blive en økonomisk gevinst, og tidsbegrænset stillin-
ger giver fleksibilitet i økonomien. 
 
Frank Nielsen spurgte, om der er planer om at udlicitere driften, hvil-
ket Kristian Boye Nielsen afviste. 
 



 

SIDE 4 AF 4 FSU drøftede eksterne bevillinger, som der skal være skærpet op-
mærksomhed på, da manglende driftstilskud i form af overhead bela-
ster økonomien samt de kommende udfordringer med at opfylde 12-
timers kravet på BA, som er et kritisk punkt. Derudover skal uddan-
nelsesudbuddet efterses. 
 
Mike Wenøe spurgte, om konsekvenserne for fakultetets medarbejde-
re. 
Ulf Hedetoft svarede, at den fremtidige økonomiske situation ikke kan 
håndteres uden at røre lønbudgettet, som kan reduceres ved f.eks. fra-
trædelsesordninger. Uansøgte afskedigelser kan der ikke gives udmel-
ding om på nuværende tidspunkt. Det bliver også en stor udfordring i 
forbindelse med hele vækstlaget af nye talentfulde forskere, hvis der 
fremover ikke vil være nogen stillinger at søge.  
 
Jørgen Staun spurgte ind til Ph.d. området, hvortil Ulf Hedetoft svare-
de, at Ph.d. budgettet ligger på ca. 40 mio. kr., og at dette område 
kunne være en mulighed i forbindelse med besparelser. 

 
Ad 3)  Eventuelt 

Ulf Hedetoft orienterede om den kommende indsats i forbindelse med 
frafaldet, hvor han er ved at udforme et kommissorium. Frafaldet er 
generelt alt for stort, og det varierer meget på de forskellige uddannel-
ser. Det gennemsnitlige frafald er ca. 20 %, men nogle uddannelser er 
oppe på ca. 70 %. Et frugtbart tiltag for at mindske frafaldet vil først 
vise sig på bundlinjen om 2 år. 

Ingolf Thuesen sagde, at frafald er meget komplekst, og at ToRs har 
arbejdet en del med denne udfordring. Hans erfaring er, at f.eks. VIP 
kontakt til de studerende og konstruktiv feedback har en god effekt på 
frafaldet det første år. 

Ulf Hedetoft sluttede mødet med at opsummere og sagde, at der ikke 
forventes dramatiske foranstaltninger i 2016, men at situationen ser 
radikalt anderledes ud fra 2017. 

 

Mødet sluttede kl. 11 

 

 
 


