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11. JANUAR 2011 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg – ekstraordinært møde 

Møde afholdt: Fredag, den 7. januar 2011 kl. 10 - 12 

Sted:       Lokale 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

 

Til stede: 

 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og Personalechef), Jens Erik Mogensen (In-
stitutleder, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jan Pedersen (øko-
nomichef) og Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, 
Dansk Metal, TAP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. 
ansatte AC’er), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, 
næstformand for FSU, fælles-TR for VIP, Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Jette Kristiansen (fuldmægtig, Studiekontoret, 
TR-suppleant for adm.ansatte AC´er), Peter B. Andersen (lektor, Tværkulturel-
le og Regionale Studier) og Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, 
Romansk)  
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Gæster: Mette Spliid fra HR- og personaleafdelingen, Lisbeth Møller og Anne 
Birgitte Tauris fra HR- og organisation  

Fra FSU sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2.   Godkendelse af referat fra FSU-møde den 3. december (bilag) 

3.   Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. december (bilag) 

4.   Status for afværgeforanstaltningsprocessen (møder den 4. januar) 

5.   Tilrettelæggelse af FSU-møde 14. januar og processen frem til og med den 

      18. januar, herunder inddragelsen af LSU i processen 

6.   Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (3 bilag) 

7.   Meddelelser 

8.   Eventuelt 

 

 

Kl. 11 får FSU besøg af personalechef Lisbeth Møller og specialkonsulent 

      Anne Birgitte Tauris, der vil komme og forklare om de valgte kriterier og 

      hvorfor det er nødvendigt at have både generelle og individuelle kriterier 

      ifm. den kommende afskedigelsesrunde. 
 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 3. december: 

Der var følgende ændringer til referatet: Søren Fransén bad om en tilføjelse på 
side 4: ”Søren Fransén tilføjede, at informationen omkring HUM21 har været 
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mangelfuld samt at hjemmesiden ikke har været løbende opdateret” Jette Kri-
stiansen bad om en ændring på side 5, som derefter blev rykket til første afsnit 
på side 6: ”Jette Kristiansen gjorde opmærksom på, at der er budgetteret med 
et fald i BA/KA-bonus, og spurgte om dette ikke var en for pessimistisk bud-
gettering, hvortil Kirsten Refsing svarede, tallet jo var faldet i år, og selv om-
det kan skyldes en fejl i registreringen, kan vi ikke se bort fra det”. Søren Fran-
sén henledte opmærksomheden på en udtalelse fra Jens Erik Mogensen, som 
han gerne ville have ført til referat. På side 7 blev tilføjet følgende: ”Jens Erik 
Mogensen påpegede, at ledelse og medarbejdersiden nødvendigvis måtte have 
forskelligt syn på værdien af fratrædelsesordninger samt at fratrædelsesordnin-
gerne er tænkt i medarbejdernes interesse”. 

 

Ad 3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 10. december: 

Referatet blev godkendt uden kommentarer 

 

Ad 4) Status for afværgeforanstaltningsprocessen (møder den 4. januar) 

Hanne Møller sagde, at fristen for afværgeforanstaltninger som bekendt er den 
10. januar kl. 12. På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler om både nedsat 
tid, pension, ekstraordinære pensionsindbetalinger og fratrædelsesordninger. 
Når tidsfristen er udløbet, vil Jan Pedersen regne på resultatet, da fratrædelser 
ikke nødvendigvis medfører en besparelse. 

Henrik Prebensen spurgte ind til et konkret eksempel, hvor en medarbejder er 
delvist lønnet via eksterne midler, hvortil Jan Pedersen svarede at individuelle 
forhold kunne drøftes i en snæver kreds. 

Karsten Fledelius bemærkede med henvisning til et konkret tilfælde, hvor lede-
ren havde afvist fuldt ud at imødekomme en seniorordning, at medarbejdersi-
den opfatter fakultetets udmelding om afværgeforanstaltninger som et tilbud, 
der gælder for alle medarbejdere, der opfylder alderskriteriet.  
 

Jette Kristiansen spurgte, om det ikke forholdt sig således, at afværgeforan-
staltningerne er et tilbud, snarere end noget man skal ansøge om at få lov til. 

Kirsten Refsing svarede, at der kan være særtilfælde, hvor lederen kan tillades 
at disponere anderledes. 

Karsten Fledelius sagde, at tillidsrepræsentanterne vil være taknemmelige for 
at få antallet af de medarbejdere, der er i spil i forbindelse med afskedigelser-
ne, oplyst umiddelbart efter fristens udløb for afværgeforanstaltninger. Kirsten 
Refsing svarede, at der skal være et møde med I-lederne den 11. januar, som 
vil give et overblik. 
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Ad 5) Tilrettelæggelse af FSU-møde 14. januar og processen frem til og            
med den 18. januar, herunder inddragelsen af LSU i processen: 

 

Kirsten Refsing sagde, at mødet med I-lederne tirsdag den 11. januar ville give 
et svar på antal frivillige fratrædelser, således at der kunne udarbejdes en opgø-
relse. Jan Pedersen supplerede med at sige, at der skulle foreligge en opgørel-
se, når FSU mødes igen den 14. januar.  

Anders Granum Aagaard spurgte, hvorledes afskedigelserne ville fordele sig 
mellem institutterne og fakultetsservice. Kirsten Refsing svarede, at det er ved-
taget at fordelingen bliver 50/50 mht. de 15 mio. kr.  Jan Pedersen supplerede 
med at sige, at det kan vise sig at afskedigelserne bliver fordelt anderledes, i 
det det ikke er afklaret før den 10. januar, hvorledes afværgeforanstaltningerne 
fordeler sig mellem institutter og fakultetsservice. 

Kirsten Refsing sagde, at der vil blive udsendt en mail til de berørte ansatte, 
når opgørelsen af afværgeforanstaltningerne er færdig. I denne mail vil der 
bl.a. stå, at alle medarbejdere den 18. januar skal møde kl. 9. I tidsrummet 
9.00-9.15 vil de berørte medarbejdere blive indkaldt til møde med deres leder 
fra kl. 9.30. Målet er, at alle berørte medarbejdere har talt med deres nærmeste 
leder inden kl. 12. Som forberedelse på processen den 18. januar, vil ledelsen 
holde møder med tillidsrepræsentanterne og I-lederne den 17. januar, hvor 
navnene på dem, der er i spil til afskedigelsesrunden, vil blive givet til de re-
spektive tillidsrepræsentanter. Kirsten Refsing opfordrede tillidsrepræsentan-
terne fra TAP-grupperne AC og HK til evt. at få assistance fra de faglige orga-
nisationer den 18. januar. Vedrørende den logistiske del i forbindelse med lo-
kaler o.lign. til efterfølgende samtaler med TR, vil HR- og personaleafdelingen 
sørge for, at der foreligger en plan for dette. 

Henrik Prebensen påpegede, at der kunne være behov for akut hjælp den 18. 
januar eller dagene derefter. Han mente dog, at der ikke ville være brug for at 
have en psykolog fysisk til stede på KUA den 18. januar, men at det kunne 
blive aktuelt efterfølgende. 

Hanne Møller pointerede, at processen den 18. januar er en indstilling til af-
skedigelse, hvorefter der bliver en skriftlig høringsfase, som også er tidspunk-
tet, hvor TR kan gøre nytte. Såfremt medarbejdere, der står til afskedigelse er 
syge eller bortrejst den 18. januar, vil de modtage et anbefalet brev fra fakulte-
tet. 

Hanne Møller sagde, at det kunne være en god idé med et psykologoplæg til 
TR og I-lederne, således at de er klædt på med et mentalt beredskab til at hånd-
tere de reaktioner, der evt. kan forekomme. 

Kirsten Refsing spurgte, om der ville være behov for en psykolog til mødet den 
17. januar med I-leder og TR, hvilket blev bekræftet. Det blev derfor aftalt, at 
ledelsen skaffer en psykolog til den 17. januar, men ikke til den 18. januar. 
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Hanne Møller ridsede forløbet for den 18. januar op: 

Kl. 9 – 9.15 udsendelse af mail til berørte medarbejdere.  

Kl. 9.30 første samtale, som sandsynlig bliver ganske kort for nogle (individu-
elt), men med mulighed for, at samtalen kan vare op til ca. ½ time.  

I-lederne får inden den 18. januar fra HR- og Personaleafdelingen et talepapir, 
tjeklister og beredskabspunkter til brug for samtalerne fra kl. 9.30 

Søren Fransén sagde, at han frygter den reaktion, som afskedigede medarbej-
dere evt. kommer med efter den 18. januar. Hanne Møller svarede, at TR efter-
følgende også har mulighed for at henvise til konsulentfirmaet Prescribas uaf-
hængige psykologrådgivning. 

Anders Granum Aagaard spurgte, hvornår man som medarbejder kan ånde 
lettet op den 18. januar. Hanne Møller svarede, at målet er, at alle berørte med-
arbejdere har modtaget en mail senest kl. 9.15 og samtalerne begynder kl. 9.30. 
Så efter kl. 9.30 kan det som udgangspunkt antages, at man ikke er berørt af 
afskedigelse. 

Jens Erik Mogensen spurgte, om man kunne nævne Prescribas psykologråd-
givning i varslingsbrevet, hvilket Hanne Møller bekræftede. Samtidig sagde 
hun, at TR og I-lederne ville få mulighed for at se mailen til de berørte medar-
bejdere ved mødet den 17. januar. 

Jette Kristiansen spurgte til procesplanen og hvor LSU er i forløbet. Kirsten 
Refsing svarede, at der nok skulle komme en klar udmelding vedr. processen 
og at orientering i LSU overlades til institutterne. 

 

Besøg af personalechef Lisbeth Møller og specialkonsulent Anne Birgitte  

Tauris, fra HR & Organisation i Nørregade 

 

Karsten Fledelius startede med at sige, at medarbejdersiden tager forbehold for 
at man afskediger medarbejdere på baggrund af institutionens forhold og sam-
tidig begrunder afskedigelsen med kriterier, der tager udgangspunkt i personli-
ge forhold, da dette forhold er med til at stigmatisere de berørte medarbejdere. 
 
Lisbeth Møller svarede, at det er ledelsen, der fastsætter kriterierne som efter-
følgende er drøftet i SU-regi. Samtidig oplyste hun, at de foreslåede kriterier er 
en vurdering af kvalifikationer som bl.a. indeholder en vurdering af den enkel-
te ansattes faglige kvalifikationer, opgavevaretagelse og personlige kvalifikati-
oner jf. Personalestyrelsens anbefalinger. Samtidig henviste hun til Højeste-
retsdom afsagt mandag den 27. november 2006: ”Som anført af landsretten 
angav høringsskrivelsen af 6. februar 2002 de kriterier, som Udenrigsministe-
riet fulgte ved afgørelsen af, hvilke medarbejdere der måtte afskediges. Høje-
steret tiltræder, at der ikke herudover kræves en uddybning af ministeriets vur-
dering af den pågældende medarbejder i forhold til andre medarbejdere”. Dette 
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forhold gør, at begrundelsen for afskedigelse er institutionens økonomiske for-
hold samt en vurdering af, hvem institutionen samlet set i den givne situation 
bedst kan undvære fagligt og kompetencemæssigt. Karsten Fledelius mente, at 
ordlyden ”hvem man bedst kunne undvære” kunne virke sårende for de berørte 
medarbejdere og foreslog en ændring til, hvem man dårligst kan undvære.  
 
Anders Granum Aagaard sagde, at de faglige organisationer ikke kan forstå, 
hvorfor der angives kriterier, som er med til at stigmatisere de berørte medar-
bejdere. Anne Birgitte Tauris svarede, at de overordnede udvælgelseskriterier 
sikrer sagligheden i afskedigelsen, og ved at skitsere de kriterier, der lægges 
vægt på, har man opfyldt begrundelsespligten. Der er ikke krav om en mere 
individuel begrundelse til hver enkelt medarbejder, men det skal i indstillingen 
og afgørelsen være gennemsigtigt, hvilke kriterier ledelsen har lagt vægt på 
ved udvælgelsen. 
 
Henrik Prebensen mente, at ledelsen ikke har overholdt sin forpligtelse, hvis 
der ikke har været taget initiativ ved MUS til at løse evt. forhold, der hører ind 
under de personlige afskedigelseskriterier, og han mente derfor, at afskedigel-
sesgrunden kun bør være på baggrund af institutionens forhold. 
 
 Lisbeth Møller understregede, at det er vigtigt at skelne mellem afgørelser om 
afsked begrundet i den pågældende medarbejders forhold og afgørelser om 
afsked begrundet i organisationens forhold. Disse 2 typer afgørelser kan ikke 
sidestilles. Lisbeth Møller sagde endvidere, at det er vigtigt at sikre et sagligt 
udvælgelsesgrundlag samt at sikre de fremadrettede opgaver ved at se på med-
arbejdernes uddannelse og kompetencer. Kriterierne skal understøtte dette for 
at undgå vilkårlighed.  
 
Henrik Prebensen mente, at kriterierne netop lægger op til vilkårlighed. Ulf 
Hedetoft understregede, at det pga. institutionens forhold er nødvendigt med en 
prioritering, men at dette ikke er det samme som at sætte negative etiketter på 
nogen.  
 
Jette Kristiansen mente, at en offentliggørelse af kriterierne ville gøre videre 
jobsøgning svær for de afskedigede medarbejdere og dermed forringe medar-
bejdernes fremtid.  
 
Søren Fransén spurgte, om vi er retsligt forpligtet til at udmelde andet end de 
generelle kriterier, for hvis der ikke er et lovkrav, så ville han foreslå, at de 
personlige kriterier ikke blev offentliggjort. 
 
Anne Birgitte Tauris bemærkede, at de fastlagte kriterier ifølge retspraksis ud-
gør begrundelsen i forhold til udvælgelsen af medarbejdere, der indstilles til 
afsked, og at de foreslåede kriterier er i overensstemmelse med anbefalingerne 
på Personalestyrelsens hjemmeside. Oplysningen af hvilke kriterier, der er lagt 



                                                                                                                                                             
 
                                                                                                               

SIDE 7 AF 9 

11. JANUAR 2011   

vægt på ved indstillingen, er en væsentlig del af indstillingens saglige grund-
lag.  
 
Søren Fransén sagde, at han kan forholde sig til de 4 overordnede kriterier: 
Nedlæggelse af funktioner, reduktion af serviceniveauet, omstruktureringer og 
rationaliseringer, og han tilføjede, at såfremt de individuelle begrundelser ikke 
er nødvendige, så anbefalede han, at de hverken blev offentliggjort eller ud-
meldt til de konkrete medarbejdere. 
 
Søren Fransén fastholdt, at kriterierne kunne give medarbejderen følelsen af 
ikke at slå til. 
 
Lisbeth Møller foreslog derefter, at man evt. kun tog følgende overskrifter med 
i afskedigelsesbegrundelsen: Faglige kvalifikationer, personlige kvalifikationer 
og opgavevaretagelse og således udelod præciseringen af disse 3 kriterier. An-
ne Birgitte Taunis tilføjede, at man for VIP eventuelt kunne supplere de fore-
slåede kriterier, således at det særligt fremgår, hvad ledelsen har lagt vægt på 
ved vurderingen af det videnskabelige personale. Dette har man valgt at gøre 
på nogle af de andre fakulteter.  
 
Karsten Fledelius påpegede det faktum, at når en VIP evt. bliver afskediget kan 
medarbejderen ikke altid omskoles og omplaceres. Lisbeth Møller svarede, at 
der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem opgavebortfald og personer. 
Juridisk er man således nødt til at foretage en vurdering af, om en person, hvis 
opgaver bortfalder, samtidig er blandt de personer, der relativt set bedst kan 
undværes. Der skal foregå en samlet vurdering af, hvem fakultetet dårligst kan 
undvære.  
 
Henrik Prebensen sagde, at det samlede FSU ikke kan tages til indtægt for kri-
terierne og han var forundret over, at ledelsen syntes at vide bedre end medar-
bejderne, hvad der var godt for medarbejderne.  
 
Lisbeth Møller gentog, at man er nødt til at have fokus på sagligheden i afske-
digelser, og at der juridisk er nogle formelle rammer, som skal overholdes, 
hvilket hun betragtede som en saglig holdning og ikke som bedrevidende.  
 
Henrik Prebensen bad om, at FSU fik eftersendt udskrift af den omtalte Høje-
sterets dom og Personalestyrelsens kriterier (fremlagt på mødet). 
 
Anders Granum Aagaard sagde, at det virker som om ledelsen anbefaler krite-
rierne for medarbejdernes skyld, men medarbejdersiden foretrækker, at der 
gives en mindre uddybende begrundelse både udadtil og til dem der afskedi-
ges. 
 
Lisbeth Møller fastholdt, at udmeldingen om kriterierne godt kunne begrænses 
til de 3 overordnede kriterier (faglige kvalifikationer, opgavevaretagelse og 
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personlige kvalifikationer), dvs. uden angivelse af underpunkter. Der var bred 
tilslutning hertil. 
  
Karsten Fledelius oplyste, at det er vigtigt, at man ikke føler sig personligt 
stigmatiseret, og at medarbejderne får en fornemmelse af, at ledelsen har været 
glade for dem som medarbejdere.  
  
Søren Fransén ønskede, at overskriften ”personlige kvalifikationer” udgik, 
hvilket Lisbeth Møller afviste med henvisning til sin tidligere forklaring med 
angivelse af kriterierne som opfyldelse af begrundelsespligten. Lisbeth Møller  
understregede, at kriterierne fastsættes af ledelsen og drøftes i FSU. 
  
Jette Kristiansen sagde afslutningsvis i drøftelserne, at FSU gerne vil oriente-
res om indholdet af breve ved FSU-mødet den 14. januar, inden de gives til 
medarbejderne den 18. januar. 
  
Kirsten Refsing takkede Lisbeth Møller og Anne Birgitte Tauris for deltagelse 
i FSU-mødet. 
  
 
 
Ad 6) Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven: 
 
Kirsten Refsing sagde, at det overordnet handler om udviklingskontrakten og 
færre målepunkter, og at såfremt der sker væsentlige ændringer i bevillingerne, 
skal kontrakten genforhandles. 
  
Karsten Fledelius tilføjede, at han ønskede det gjort klart over for politikerne, 
at det koster at skære i bevillingerne, og at de ikke kan forlange udviklingskon-
trakten opfyldt, når ministeriet den ene gang efter den anden kører grønthø-
stermodellen hen over KU. 
 
Ulf Hedetoft oplyste, at han havde læst det udsendte materiale igennem og at 
han havde en enkelt paragraf, han ville pege på, som drejer sig om, at der læg-
ges endnu større kompetence over til Videnskabsministeriet. 
 
Kirsten Refsing sagde, at der er opmærksomhed på dette punkt, da man må 
stille spørgsmålstegn ved, hvor meget styring, der kan forekomme af et selv-
ejende universitet.   
 
Karsten Fledelius tilsluttede sig dekanens synspunkt om at støtte forenkling af 
udviklingskontrakten med færre målepunkter, men også understrege, at kon-
trakten må tage eksplicit forbehold for større ændringer i det økonomiske 
grundlag, så vi ikke hænges op på forpligtelser, vi berøves midlerne til at op-
fylde. 
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Ad 7) Meddelelser: 

Henrik Prebensen meddelte, at TR-mødet den 4. januar om afværgeforanstalt-
ningerne havde været rimeligt velbesøgt og at deltagerne havde udtrykt til-
fredshed med mødet. Der var mødt ca. 12 personer op: 2 A-TAP, 1 TAP under 
60, mens resten var VIP 60+. 

Annemarie Jensen meddelte, at HKs møde var besøgt af ca. 30 ud af i alt 90 
personer i alle alderskategorier. 

Kirsten Refsing mente, at møderne havde været et fremragende initiativ. 

 

Ad 8) Eventuelt: 

Annemarie Jensen spurgte, hvornår der er en afklaring vedr økonomisøjlepro-
jektet. 

Michael Cholewa-Madsen sagde, at den videre proces skal drøftes i I-
lederkredsen og tilføjede, at punktet kunne komme på dagsordenen den 14. 
januar, hvor vi kunne drøfte, hvordan vi holder momentum og hvordan øko-
nomistyringen skal se ud på den lange bane. Vi skal afrapportere til KU den 
24. januar.  

 

Mødet sluttede kl. 12 

 


