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1)

Orientering om den økonomiske situation på Det Humanistiske Fakultet

Formanden bød velkommen til mødet og beklagede den meget sene mødeindkaldelse, som var begrundet i situationens alvor og behovet for en hurtig
orientering fra dekanen om den nyligt udsendte skrivelse om økonomiske tilpasninger på fakultetet.

Dekanen oplyste, at han og sekretariatsleder Mads Funding netop har deltaget i orienteringsmøder på samtlige institutter og fakultetssekretariatet ved fakultetet.
Dekanen orienterede herefter rådet om den øjeblikkelige situation og de besparelseskrav, der er indeholdt i det af bestyrelsen vedtagne budget for de
kommende år. Fakultetet vil skulle finde besparelser på hhv. 4,2 mio. kr. i
2021 og 8,4 mio. kr. i 2022. Besparelserne er permanente.
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Mads Funding gennemgik processen for tilpasningerne, herunder medarbejdernes mulighed for i de kommende uger at spille besparelsesforslag ind til ledelsen (afværgeforanstaltninger).
Formanden mindede om Akademisk Råds rolle i denne sammenhæng og snitfladerne i forhold til fakultetets samarbejdsudvalg.
På baggrund af en række opklarende spørgsmål til dekanen om omfanget af
og udgangspunktet for tilpasningerne drøftede Akademisk Råd herefter situationen og de store udfordringer, fakultetet står overfor i de kommende år. Dekanen og Mads Funding bekræftede at der er tale om en samlet årlig reduktion
på 8,4 millioner fra 2022.
Dekanen oplyste, at det er sandsynligt, at der på Humaniora vil forekomme
uansøgte fratrædelser, men at omfanget heraf endnu er uvist. Det afhænger
bl.a. af omfanget af eventuelle afværgeforanstaltninger. Han oplyste samtidig,
at allerede indgåede og planlagte fratrædelsesaftaler ikke indgår i besparelserne.
Rådet spurgte til, hvorvidt der vil ske besparelser på både VIP- og TAP-siden,
samt til kriterierne for eventuelle afskedigelser.
Dekanen oplyste, at både VIP- og TAP-gruppen forventes at blive berørt. Da
der er tale om såkaldt diskretionære afskedigelser begrundet i fakultetets økonomiske situation, så er der tale om en helhedsvurdering.
Rådet anerkendte, at fakultetet står overfor en vanskelig proces, og i den forbindelse drøftedes nogle væsentlige forhold og balancer i den økonomiske tilpasning, herunder betydningen for opgaveløsningen samt omfanget og fordelingen af besparelserne på fakultetet.
Rådet satte i sin drøftelse endvidere fokus på betydningen af medarbejdernes
motivation og trivsel både i den aktuelle, vanskelige situation og i tiden derefter. Det blev desuden fremhævet, at tydelig kommunikation er vigtigt i den forbindelse.
2)

Evt.

Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 14.50.
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