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7. 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 3. december 2010 kl. 10 - 12 

Sted:        Lokale 10.1.30 

Referent:             Hanne Møller 

 

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), Mette Christensen (TAP, HR- og personaleafdelingen), 
Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP), 
Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), Kar-
sten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP, Jørgen Staun (VIP TR, Institut for Engelsk Germansk 
og Romansk), Morten Michelsen (VIP TR, Institut for Kunst og Kulturviden-
skab) Jette Kristiansen (fuldmægtig, Studiekontoret, TR-suppleant for 
adm.ansatte AC´er),   
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Afbud fra: Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Pe-
ter B. Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og 
Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk) 

 

Gæst: Mette Odel Spliid (HR- og personaleafdelingen) 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. november (bilag) 

3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 26. november (2 bilag) 

4) Budget 2011 (5 bilag) 

5) FSU’s arbejdsgruppe, der arbejder med HUMs udmøntning af HSU’s 
seniorpolitik, fremlægger foreløbig afrapportering.  Punktet udgik. 

6) Formulering af tilbud om fratrædelsesordninger til høring  

7) Ansættelser, der er indgået efter kvalificeret ansættelsesstop i april 
2010 

8) Strategi for fremtidens uddannelseslandskab (4 bilag) 

9) Meddelelser 

10) Eventuelt 

   
 

Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer: Punkt 5 udgik og som 
punkt mellem punkt 3 og 4 blev i stedet indsat punkt om omsamling fra de to 
stormøder om budgetsituationen: ledelsens møde den 29. november og medar-
bejdermøde den 2. december. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 19. november: 

Referatet blev godkendt  

Ad 3) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 26. november: 

Referatet blev godkendt.  
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Ekstraordinært punkt: opsamling fra dialogmøder 

Kirsten Refsing redegjorde kort for ledelsens møde den 29. november om bud-
gettet for 2011. Hun henviste til de power points, som ligger på hjemmesiden. 

Karsten Fledelius redegjorde herefter for hvorledes dette møde var blevet for-
tolket af henholdsvis medarbejdere og tillidsfolk. Det var kommet frem på 
medarbejdermødet den 2. december. Rigtig mange forstår ikke, hvad informa-
tionen den 29. november gik ud på, primært fordi de stadig ikke forstår, hvor-
for der skal spares 15 mio. kr., når der ikke ser ud til at mangle mere end 7,5 
mio. kr. som følge af finansloven. Derfor kommer det til at se ud som om, vi 
skal spare mere end vi behøver. Derfor er der behov for at alle gode kræfter går 
aktivt ind i processen omkring besparelserne og får en god dialog i gang mel-
lem medarbejdere og ledelse, så vi kan få ro på og få arbejdsmiljøet til at blive 
bedre. Udmeldingen om besparelser kom som en bombe og har fået mange til 
at blive stressede og kede af et. Derfor er der behov for at få vendt denne 
stemning til en gejst, der kan skabe muligheder i form af en kamp for øgede 
STÅ og andre indtægter. Derved kan vi gå væk fra fyringer og over til løbende 
tilpasninger således at vi går i 0 ved udgangen af 2012, som forudsat.  

Kirsten Refsing takkede for referatet af medarbejdermødet.  

Jette Kristiansen tilføjede, at det er vigtigt med mere information. Medarbej-
derne har ikke modtaget mere information siden den mail, der blev sendt ud 
fredag den 12. november. Og den kom som følge af en fejl først ud så sent på 
dagen, at mange var ved at gå hjem og kunne ikke få talt med nogen om ind-
holdet af den. Der bør komme info ud efter hvert FSU-møde, så medarbejderne 
bliver løbende orienteret. Kirsten Refsing konstaterede, at det nok ikke var 
godt at sende mailen ud en fredag, og hun beklagede endnu engang, at mailen 
som følge af en fejl først kom ud i den rigtige version sent på dagen. Anders 
Granum konstaterede, at et enigt FSU havde besluttet at sende mailen ud selv 
om det var en fredag, så det må vi alle tage ansvaret for. 

Karsten Fledelius konstaterede herefter at ledelsen allerede har indført tiltage, 
der kan hjælpe med til at hjælpe den økonomisk trængte situation. Han henvi-
ste her til afskaffelsen af ”videnskabelig assistent-ordningen for ph.d.-ere”, der 
bliver færdige til tiden og nedskrivning af formidlingspuljen, men han kunne 
godt savne en strategiplan for afværgning af krisen. Hertil svarede Kirsten Ref-
sing, at tiden desværre ikke er til at lægge yderligere strategiplaner. Jette Kri-
stiansen svarede, at det synes hun var trist at høre, for medarbejderne kan ikke 
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løbe hurtigere end de gør nu, og hvis besparelserne betyder at alle skal til at 
løbe hurtigere, så vil de efterspørge en plan fra ledelsen om, hvilke opgaver der 
ikke længere skal løses. Kirsten Refsing pointerede at hun bestemt var enig i, 
at det er vigtig at have en strategisk plan i sparetider, og derfor har ledelsen 
bl.a. besluttet at opsige VA-ordningen for ph.d.-ere, indføre kvalificeret ansæt-
telsesstop, bevare professorplanen samt beskytte vækstlaget ved at være op-
mærksom på at de mange adjunkter, vi har ansat skal have lektorstillinger, de 
kan søge.  

Søren Fransén påpegede at mange ikke ved, hvor HUM er på vej hen, derfor er 
det godt med pejlemærker, og lige nu afventer medarbejderne at ledelsen 
kommer med et udspil på den fremtidige kurs. Jens Erik Mogensen gjorde op-
mærksom på den netop afsluttede høring om fremtidens uddannelseslandskab 
som et eksempel på strategiplanlægning, der involverer medarbejderne. I den 
sammenhæng henviste Kirsten Refsing til HUM 21 og hele processen omkring 
skabelsen af fakultetets strategikort. Søren Fransén måtte desværre konstatere, 
at rigtig mange ikke ved, at HUM 21 eksisterer og at processen omkring hånd-
tering af stress og den anerkendende tilgang bl.a. har rod i HUM 21-projektet. 
Kirsten Refsing sagde, at det ærgrer hende, at HUM 21 allerede er glemt og 
Ulf Hedetoft supplerede med at oplyse, at de på bl.a. SAXO har arbejdet meget 
med strategiplaner, men at disse desværre skal revideres som følge af den øko-
nomiske situation. Søren Fransén tilføjede, at informationen omkring 
HUM21har været mangelfuld samt at hjemmesiden ikke har været løbende 
opdateret. Karsten Fledelius konstaterede at udfordringen med strategiplaner 
er, at de ofte ikke er forankret i det daglige på trods af, at der er lagt meget 
arbejde i at udforme dem.  

Ad 4) Budget 2011 : 

Der var udsendt et uddybende budget til drøftelse. 

Jan Pedersen indledte med at henlede opmærksomheden på en udtalelse fra 
rektor om, at det ser værre ud i 2011-2012 end først antaget som følge af fi-
nansloven. KU skal spare yderligere 26 mio. kr. i 2011 og 96 mio. kr. i 2013. 
Michael Cholewa-Madsen supplerede ved at oplyse, at den ekstra besparelse i 
2011 dækker Nørregade, men i 2012 skal HUM spare mindst 13 mio.kr., som 
følge heraf. Kirsten Refsing konstaterede, at fremadrettet ser det ikke godt ud. 
Annemarie Jensen ville vide, om det betyder, at der skal ske fyringer i 2012 og 
2013. Hertil svarede Kirsten Refsing, at det var hun bange for ville ske, men at 
vi ikke må miste modet, for principielt kan alt ske. Bestyrelsen har ikke god-
kendt budgettet endnu, og mange har spurgt til nødvendigheden i at øge egen-
kapitalen, men det er suverænt bestyrelsens afgørelse. 
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Derudover ville han også gøre opmærksom på det faktum, at mens STÅ går 
op, så falder basisbevillingerne. Det betyder, at selv om vi øger vores STÅ-
produktion, så skal vi ikke forvente at se en øget indtægt, for samtidig med 
nedsættes basisbevillingerne. Så på sigt skal vi til at løbe hurtigere for at opret-
holde det samme indtægtsniveau, fordi en større del af vores samlede bevilling 
skal tjenes ind ved STÅ og andre indtægter. Ulf Hedetoft konstaterede, at ud-
fordringen bliver at finde den rigtige balance mellem flere eksterne indtægter 
og basisbevillinger. Karsten Fledelius fandt at selv om det ser sort ud, så er der 
fortsat et incitament til at forsøge at øge produktionen af STÅ. 

Herefter gik Jan Pedersen over til at besvare spørgsmål fra bl.a. Jørgen Staun. 
Spørgsmålene relaterede sig til det uddybende materiale om budgettet, der var 
sendt ud til udvalgets medlemmer.  

Jørgen Staun ville bl.a. gerne vide om det ville være realistisk at budgettere 
med lidt højere beløb under indtægter (salg af varer) og dermed minimere un-
derskuddet. Hertil svarede Jan Pedersen at salg af varer er ikke er noget vi tje-
ner på. Det er typisk grafisk eller cafe mødestedet etc., så hvis salget stiger, 
stiger udgiften til materialer eller kaffe mv. stort set tilsvarende. 
 
Dernæst ville Jørgen Staun gerne vide, hvad grunden til at VIP fastløn er bud-
getteret til 248 mil. i 2011 når beløbet i 2010 var 232 mill? Hvorfor er der en 
difference på 16 mil.? Hertil svarede Jan Pedersen, at stigningen altovervejen-
de er på ph.d.-området (ca. 13 mio. kr.) og det hænger sammen med de øre-
mærkede globaliseringsmidler. 
 
Og endelig spurgte Jørgen Staun til, om det ikke er realistisk at spare omkring 
1. mio. kr. på materiale og tjenester. Hertil svarede Jan Pedersen, at driftsud-
gifterne på hele fakultetet er i bund, og selv om der er løbende dialog med Stig 
Andersens afdeling for at høre om der kan findes lidt penge her, så er store 
dele af deres udgifter er mere eller mindre bundne. Endvidere er driftsbesparel-
ser kortsigtede, for ofte kommer udgiften bare senere, og vi har brug for, at de 
faste (løn)udgifter bliver reduceret, så vi bedre kan modstå de kommende års 
nedskæringer. 
 
Søren Fransén og Karsten Fledelius spurgte til, om det ikke ville være en god 
idé at etablere en overvågning af STÅ – eksempelvis ved at følge de studeren-
de tættere. Det vil medarbejderne gerne medvirke til. Kirsten Refsing svarede 
at vi på HUM igennem mange år har haft fokus på STÅ-produktion, Vi stiger 
hvert år, men desværre modregnes det af en automatisk reduktion af basisbe-
villingerne hvert år. Men hun ville gerne fremlægge ½-årsrapporter for FSU, 
når tallene kommer. 
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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 budgettering, 
hvortil Kirsten Refsing svarede, at det kan skyldes en fejl i registreringen. 
 
Karsten Fledelius spurgte, om ikke professorplanen skulle sættes i bero. Deka-
nen fandt, at det ville være en dårlig idé.   
 
Karsten Fledelius bragte spørgsmålet om elektronisk aflevering af eksamens-
opgaver op. Elektronisk aflevering skubber blot spørgsmålet om udprintning 
fra den studerende til underviser, og det er næppe en god løsning. Kirsten Ref-
sing svarede at vi er nødt til at igangsætte en proces mod en mere elektronisk 
hverdag. 
 
Annemarie Jensen ville vide, om print/kopiprojektet bliver implementeret. Det 
svarede Jan Pedersen bekræftende på – levering sker i foråret 2011. 
 
Morten Michelsen ville vide, hvad der sker når KUs nye budgetmodel slår 
igennem i 2012. Kirsten Refsing svarede at det forhåbentlig skaffer HUM lidt 
flere indtægter, men det skal ses på baggrund af at der bliver tale en større an-
del af et mindre budget. Jørgen Staun ville høre, hvordan vi sikrer, at pengene 
til småfag ender hvor de skal, og hertil svarede Kirsten Refsing at med hensyn 
til småfag, så kan bevillingen til disse ikke ses af budgettet pt (står under ”øv-
rige formål”), men det ønsker vi at få lavet om, så de ca. 10 mio.kr. bliver syn-
lige.  
 
Ad 5) FSU’s arbejdsgruppe, der arbejder med HUMs udmøntning af HSU’s 
seniorpolitik, fremlægger foreløbig afrapportering.  Punktet udgik. 

 

Ad 6) Formulering af tilbud om fratrædelsesordninger til høring  

Karsten Fledelius indledte med at kommentere på den tidsplan, som ligger til 
grund for udkastet til brev om afværgeforanstaltninger. Efter hans og de øvrige 
tillidsrepræsentanters mening er det ikke forsvarligt med en tidsplan der opere-
rer med en udmøntning af afskedigelser ved udgangen af januar måned. Febru-
ar vil være mere passende. Er det overhovedet nødvendigt at udmelde en tids-
plan. Hertil svarede Kirsten Refsing, at ledelsens finder det mest økonomisk 
ansvarligt at få processen gennemført så hurtigt som muligt – uden at det skal 
gå ud over de berørte medarbejdere. Tidsplanen er vigtig viden, som alle bør 
kende til. 

Flere spurgte herefter til økonomien i den foreslåede fratrædelsesordning, hvor 
medarbejderne bliver tilbudt 6 måneders fratrædelsesbeløb sat op imod en af-
skedigelse. Hanne Møller oplyste, at det er korrekt, at visse medarbejdere ville 
få mere ud af, at lade sig afskedige, men at fakultetet ikke fandt, at de kunne 
sætte flere midler af til fratrædelsesordninger end det foreslåede. Søren Fran-
sén påpegede paradokset i, at han som tillidsrepræsentant skulle rådgive sine 
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medlemmer til at lade sig opsige frem for at tage imod et tilbud. Det virker 
kontraproduktivt. Jens Erik Mogensen påpegede, at ledelse og medarbejdersi-
den nødvendigvis måtte have forskelligt syn på værdien af fratrædelsesordnin-
ger samt at fratrædelsesordningerne er tænkt i medarbejdernes interesse. 

Hanne Møller uddelte herefter en oversigt over ansatte i 2010 og udløb af mid-
lertidige ansatte i 2011. Oversigten er ikke optimal, da oplysningerne ikke kan 
trækkes automatisk af hverken ScanPas eller lønbogen. Alt skal derfor findes 
frem manuelt fra de enkelte personalesager. Jette Kristensen spurgte, om det 
var muligt at få en oversigt over udløb af midlertidige stillinger sammenholdt 
med budgettet. Jan Pedersen oplyste, at han var i fuld gang med at udarbejde 
en sådan liste, og den vil blive fremlagt på næste FSU-møde. 

 

Ad 8)  Strategi for fremtidens uddannelseslandskab: 

Drøftelsen blev udskudt til næste møde pga. tidsnød. 

Ad 9) Meddelelser: 

Ingen meddelelser 

 

Ad 9) Eventuelt: 

Jørgen Staun ville gerne høre, hvorfor fakultetet i disse tider havde slået 2 
chefstillinger op i stedet for at konstituere nogen i stillingerne. Hertil svarede 
Michael Cholewa-Madsen, at sagen havde været overvejer meget i direktionen 
og at konklusionen er, at det er vigtigt for de pågældende medarbejdere i de to 
enheder at have en chef. Stillingerne skal slås op offentligt, det siger statens 
regler, så det er ikke tilstrækkeligt med et internt opslag. Men ingen ved endnu 
om de bliver besat med interne eller eksterne kandidater. 

Søren Fransén supplerede med at oplyse, at tillidsrepræsentanterne havde 
spurgt om præcis det samme ifm med møde i det lokale samarbejdsudvalg i 
Fakultetsservice og anbefalet at vente med at slå stillingerne op og i stedet 
konstituere en leder. 

Anders Granum ville gerne spørge til den årlige lønforhandling med Metal. 
Han havde hørt, at lønforhandlingerne for 2010 og 2011 vil blive slået sam-
men. Hanne Møller svarede, at muligheden har været drøftet med tillidsrepræ-
sentanten, men at intet var afgjort endnu. Søren Fransén spurgte, om der ikke 
altid skulle være en årlig lønforhandling, og hertil svarede Hanne Møller, at så 
vidt hun var orienteret, så kan parterne beslutte at udskyde forhandlingerne, 
men at tillidsmanden naturligvis skal sikre sig opbakning hertil. 

Mødet sluttede kl. 12.20 

Næste ekstraordinære møde i FSU:  Den 10. december 2010 kl.. 10 – 12 i loka-
le 19.1.1 


