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Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Under eventuelt vil CF gerne have status på
undervisningsportfoliesagen.
JEA vil gerne have et punkt om valg af næstformand under
eventuelt.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 8.12.2016
DO havde rettelser til punkt 3 og punkt 4. Referatet der ligger i
grupperummet er nu rettet til.
Herefter blev referatet godkendt.
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Ad 3)

Orientering fra arbejdsmiljøgruppen:
a) Halvdagsseminar om psykisk arbejdsmiljø den 15. marts
Onsdag den 1. marts er der undervisningsfri på grund af
Åbent Hus arrangement. For ikke at aflyse undervisningen
endnu engang på samme ugedag, er seminaret er ændret til
Inspirationsworkshop og tidspunktet er ændret til kl. 16-18,
herefter vil der være lidt forplejning.
Titlen på seminaret er: Trivsel og samarbejde – tillid og
ordentlighed – inspirationsoplæg og refleksioner
Der vil været et oplæg fra en arbejdsmiljøpsykolog og dette
skal være med til at inspirere til videre arbejde med trivsel.
Der har ikke været nogen der har nævnt væsentlige
problemer med det psykiske arbejdsmiljø i de MUS der har
været holdt med IL.
Datoen for seminaret vil blive oplyst i INSS nyt og der vil
også blev sendt invitation ud via mail.
b) Kontorgennemgang vedrørende det fysiske arbejdsmiljø
Det så stort set fint ud på kontorerne. Der var enkelte der
have kaffemaskiner/elkedler stående og nogle havde stablet
for meget oven på reolerne.
Der er stadig vindueskarme der har vandskader.
Der var lokaler der bar præg af, at de ikke blev brugt
dagligt.
De der har kontor overfor Rasmus Rask og Ludvig Holberg
samt oppe på 3. sal, er udsat for en del træk. Der vil blive
rettet henvendelse til driften for at se om der kan gøres
noget.

Ad 4)

Forberedelser til fusionen – arbejdsgruppemøder

Vedrørende organiseringen af de fusionerende institutter vil der
blive holdt et inspirationsseminar den 20. februar fra kl. 12-16 med
gruppearbejde og diskussioner. Deltagerne er den udvidede ledelse,
afdelingsledere fra NFI, formanden for FU, Dorthe Duncker,
studielederen, en institutleder fra SUND, Bolette Sandford
Pedersen, afdelingsleder Inger Schoonderbeck fra AU og John E.
Andersen.
B-siden skal finde repræsentanter der kan deltage og Christina
Fogtmann som er indstillet som næstformand i SU og Dorte
Ostenfeld tilbyder at deltage i inspirationsseminaret.[Af grunde
som John E. beklager har det desværre ikke været muligt at invitere
SU B-side medlemmer til den udvidede ledelsesgruppes
insoirationsseminar.]
Arbejdsgruppen for Økonomi og Administration
Gruppen har sendt en indstilling til ledelsesgruppen med et oplæg
til at godkende den identificerede administrative besparelse i
forbindelse med fusionen mellem NFI og INSS. Ifølge gruppens
beregninger kan der spares op til 2,4 mio. kr. ved etablering af ny
ledelsesstruktur samt sammenlægning af kollegiale organer og
diverse udvalg.
De nuværende stednumre bevares men der skal udarbejdes én
rapportring for det samlede institut.
Arbejdsgruppen for Placering/Fortætning
Der har været stor deltagelse og interesse i denne gruppe.
Gruppen kom frem til, at man kan rydde 4. og 5. etage i bygn. 27
og stadig få plads til alle. Senere skal man finde ud af, hvem der
skal sidde hvor.
Arbejdsgruppen for Undervisning
Gruppen mangler afklaring om en undervisningsaftale og det gør
det svært at komme videre meddiskussionerne, og opfordrer
ledelsen til at komme med en ramme som gruppen kan forholde sig
til.
Arbejdsgruppen for navnet
Gruppen er klar til at sende navneforslaget til høring.
JEA spurgte til, om også medarbejderne på INSS er tilstrækkelig
indstillet på forandringer i forb. Med fusionen?
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CF svarede nej, og vi skal begynde at forberede kollegerne på at
der vil ske forandringer.
TTJ mener det er vigtigt at nytænke, at vi flytter rundt mellem
bygningerne.
DD oplever der ikke er så stor interesse fra INSS, men stor
interesse fra NFI for fusionen, de foreløbige erfaringer fra bl.a.
møderne i fusionsarbejdsgrupperne, både de åbne og de ordinære
møder, tyder på at NFI-medarbejderne har en større
’fusionsbevidsthed’ end INSS-medarbejderne. Der er ikke den
samme grad af engagement i processen at spore blandt INSSmedarbejderne. Det virker som om man primært opfatter fusionen
som et NFI-anliggende, og som om man ikke har gjort sig klart at
fusionen også kan medføre forandringer i den fysiske og
organisatoriske hverdag på det nuværende INSS.
Ad 5)

Nye lektorkriterier
Dekanens udkast til kriterierne er blevet godkendt af direktionen.
Punkterne blev gennemgået, og der vil blive holdt øje med om de
bliver forelagt Akademisk Råd.

Ad 6)

TJJ spurgte til adjunktkriterierne og som lovet følger her et link:
https://intranet.ku.dk/personaleadministration/rekrutteringku/VIP/te
nuretrack/Sider/default.aspx

Ad 7)

Selvangivelser/timeoverskud
Alle selvangivelserne er blevet lignet, og der er en tendens til en
stigning i timetal, der er dog lavet en plan for de personer der har
en stor timepukkel.
Som en del af aftalen, bliver der holdt et møde med TR om
selvangivelsesopgørelserne.

Ad 8)

Orientering
Økonomi
Vi får årsafslutningen fra ØC slut januar og forventer at vi
kommer ud med et overskud, det samme forventes for 2017.
a) Personalenyt om VIP- og TAP ansættelser

En AC-TAP-stilling er slået op samt en stilling som
barselsvikar.
Der bliver slået 2 kontinuitets lektorater op og der er
forhandlinger med dekanen om yderligere lektor- og VAstillinger.

Ad 9)

Eventuelt
CF efterspurgte materiale på undervisningsportfolio for 2018 og en
tidsplan så hun kan holde kollegerne orienteret.
JEA vil følge op på, hvorvidt den tidligere aftalte tidsplan holder.
Efter Jan Bendixens udtræden af SU er der en plads ledig der skal
besættes af en HK’ er.
Et samlet SU opfordrede til, at finde en repræsentant og var åben
for at flere fra gruppen komme til møderne.
B-siden skal vælge en SU-næstformand inden næste møde. Efter
mødet har B-siden indstillet Christina Fogtmann som næstformand.
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