
Til dekanen     17.11.10 

Vedr. det ekstraordinære FSU-møde fredag den 19.11.2010 

Jeg må efter et møde med VIP-tillidsmændene i dag meddele, at VIP-repræsentanterne 
ikke kan godkende dagsordenen for det ekstraordinære FSU-møde den 19.11. Ledelsen 
har på FSU-mødet fredag d. 12. ds. orienteret om, at der foreligger en ny og alvorlig 
økonomisk situation for fakultet, men vi mener ikke, at vi har fået tilstrækkelig og 
fyldestgørende skriftlig og rettidig information til at kunne tage  ”afværgeforanstalt-
ninger” på dagsordenen.  

Ifølge Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse 
i samarbejdsudvalget (Personalestyrelsen, Finansministeriet November 2005) fremhæves 
følgende på side 4: 

»I EU direktivet [af 11. marts 2002] anføres det, at informationen skal sætte medarbej-
derne i stand til at foretage en passende analyse. Der skal derfor være tid til indhentning 
af yderligere oplysninger, gennemførelse af møder med ”bagland” og kolleger fra andre 
personalegrupper og indhentning af ekstern bistand. Informationen skal tillige gives med 
et passende indhold, således at alle væsentlige forhold omkring det pågældende emne er 
berørt. Informationen må være så fyldestgørende, at medarbejderne kan overskue konse-
kvenserne af de beslutninger, som informationen lægger op til. På den anden side må 
informationen ikke blive så detaljeret, at den bliver uoverskuelig for medarbejderne, som 
jo ikke har samme administrative/juridiske funktioner at trække på som ledelsen.  

Informationen skal gives med en sådan detaljeringsgrad, at medarbejderne har mulighed 
for at forberede sig til og på en ligeværdig måde deltage i den drøftelse i samarbejdsud-
valget, som informationen lægger op til.« 

Vi henviser også til bestemmelsen om at hvis medarbejdersiden i samarbejdsudvalget 
ønsker en nærmere drøftelse af det pågældende emne, har medarbejderne krav på skriftlig 
information til brug for deres forberedelse. Drøftelsen må derfor udsættes indtil den 
skriftlige information er udsendt. 

Vi møder op fredag morgen for foreløbig mundtligt at modtage de oplysninger, ledelsen 
på indeværende tidspunkt kan give med henblik på en senere drøftelse i FSU, samt for at 
aftale, hvilke yderligere skriftlige informationer der er nødvendige for at SU-aftalens 
bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samabejdsudvalget kan 
være opfyldt og hvornår den videre fornødne information kan formidles, så vi kan 
foretage en passende analyse sammen med vores bagland og kolleger fra andre persona-
legrupper. udveksle synspunkter og så vi kan etablere en god dialog og helst opnå en 
tifredsstillende aftale om de beslutninger, som skal træffes.  
 
Vi savner i særdeleshed et samlet budget for 2011 for Det humanistiske Fakultet. Vi 
savner også en strategiplan for de forskellige scenarier, der kan opstilles for tilpasningen 
til den nye budgetsituation. Vi må endvidere konstatere, at vi finder det forvirrende med 
de forskellige udmeldinger i offentligheden og internt vedrørende, hvor mange penge der 
egentlig nu skal spares og hvilke områder de skal tages fra. Vi vil således gerne have 



klarhed over, hvilke konkrete instrukser der ovenfra er givet vedrørende besparelser på 
humaniora ved KU.  Den information vi har kunnet indhente fra forskellige andre kilder 
er tilsyneladende i modstrid med, hvad FSU er blevet informeret om. Vi må også bede 
om eksplicitte forklaringer/fyldestgørende beregninger vedrørende præmisserne for valg 
af de besparelser, ledelsen åbenbart ønsker at foretage. Når vi er så langt, kan vi gå til en 
drøftelse af  hvilke besparelsesmuligheder, der foreligger som alternativer til medarbej-
deres ufrivillige fratræden. Først da er det relevant at overveje afværgeforanstaltninger 
mv. 

Med venlig hilsen 

Karsten Fledelius, fællestillidsmand, næstformand for FSU 

 

 


