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Dagsorden
Ad 1) Drøftelse af arbejdsgruppernes rapporter vedrørende
besparelse på følgende områder:
Arbejdsgruppernes anbefaling har været til anden behandling i
direktionen den 28. marts.
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REF: TIMS

Prøveformer og censur
På direktionsmødet var der enighed om at revurdere de forslag der
havde med prøveformer og censur at gøre, og man reducerer
mindre en foreslået på vejledningsnormerne på specialer og BAprojekter.
Direktionen ønsker, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal
se på lokalnormerne der i øjeblikket er vidt forskellige og gerne
skulle blive til fællesnormer.
Takster for censur og lokalnormer skal vurderes med henblik på
besparelser.
B-siden er dog bekymret for, at forringede normer vil sænke
kvaliteten og ønsker at der kommer egentlige forhandlinger med
tillidsfolk og at ændringerne ikke blot kommer fra oven.
Tilvalg og reduceret valgfrihed
Der var opbakning til at der i forbindelse med reduktioner og
besparelser skal kunne identificeres et opgavebortfald.
I dette tilfælde i form af mindre udbud af kurser fx gennem
reduktion af valgfrihed, færre kurser på KA og større hold.
PÅ INSS er der et potentiale til at skære ned på kurserne, da vi har
færre studerende på KA-holdene i forhold til andre institutter.
Disse reduktioner kan muligvis fungere på Dansk, men der skal i
sagens natur findes en anden løsning for de mindre fag.
TJJ ser det største problem på tilvalgsområdet, hvor vi kan komme
til at lukke fag der kører godt.
Minimalkravene til holdstørrelserne er dog ændret til 30 i stedet for
35.
Biblioteker
Vi venter på oplysning om hvad KUB har givet af tilbud i
forbindelse med virksomhedsoverdragelse.
Administration
IA-kredsens anbefalinger går på, at før man foretager omfattende
ændringer af folks dagligdag, skal man være sikre på, hvad
resultatet af procesoptimeringer og forbedret systemunderstøttelse
kan blive og hvilke årsværksreduktioner der herefter er brug for.

SIDE 2 AF 3

JT mener ikke en effektivisering hjælper i studieadministrationen,
det er opgavebortfald der skal til. Da det er fra centralt hold det
bestemmes hvad der skal laves i studieadministrationen, er det også
fra centralt hold rammerne for at skære opgaver væk, skal komme.

Ad 2)

”Samlingsmodel” af forskningsstøtte og kommunikation
Imod en ”Samlings- eller centraliseringsmodel” taler kravet om
nærhed at arbejdet udføres der hvor det skal bruges således at de er
direkte reference. Måske er kommunikationsområdet et af de
steder der kan spares, og hvor nogle af opgaverne med fordel kan
udføres centralt, alt efter hvor vigtig kommunikationen er for den
enkelte afdeling eller Institut. Jvf. en skelnen mellem nyheder og
formidling.
HTN gør opmærksom på de gode indlæg i debatten fra
forskningsstøtte- og kommunikationskollegerne.
For at udnytte relevant viden og kendskab til forskningen på
instituttet er det vigtig med en tæt kontakt mellem
forskningsstøttemedarbejderne og forskerne, således at
medarbejderne kan give optimal støtte og hjælp.
Det skal måske overvejes, om vi som del af opgavebortfald skal
skære ned på antallet af forskningsansøgninger.
JEA er skeptisk over for om sammenlægninger giver
bedre/hurtigere medarbejder og mener man skal starte med
opgavebortfald og se hvad der bliver tilbage og herefter vurdere
bemandingen.
Det bliver også vanskeligere at være leder på et institut, hvis man
ikke har instruktionsbeføjelse over for de medarbejderne der skal
udføre opgaverne på instituttet.

Ad 3)

Eventuelt
JEA meddelte at SU inden 15. maj skal sende en statusrapport for
opgavebortfald på instituttet til HSU, Rapporten udarbejdes af
Helle med en skriftlig høring.
JT oplyste at KU står til at blive betinget akkrediteret. Bilag bliver
sendt sammen med referatet.
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