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Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 9.2.2012
Referatet blev godkendt.

Ad 3)

Orientering:
a. Forskningssemester
Finn har lavet en liste med aftaler om forskningssemestre,
men listen er ikke komplet og vil derfor komme med på næste møde.
Efter en samtale med Jan P omkring afviklingen af merarbejdspuklen, fik BR oplyst, at der ikke bør disponeres før der
den nye institutleder er ansat.
BR uddelte bilag med kriterier for afviklingen af merarbejde.
Principper:
De med det højeste antal timer vælger først (ud fra det tidspunkt de pågældende har valgt).
Der udvises tilbageholdenhed med rejser/konferencer mv. i
resten af 2012 (dog ikke hvis rejser/konferencer indgår som
en del af kompensationen).
Udbud på KA begrænses.
Kriterier som kan indgå:
Der skal tages hensyn til undervisningsplanlægning, herunder
bl.a. at en ny studieordning skal implementeres på dansk.
Der tages hensyn til forskningsmæssige opgaver (aflevering
af bogmanus/afhandling).
Hensyn til sygdom eller anden belastning kan komme i betragtning.
Der tages hensyn til frivillig aftrædelse (på grund af alder).
Planlægning af 2013 overlades til ny institutleder.
Pr. april 2012 var instituttets underskud på ca. 600.000 kr.,
men om ca. 2 uger har fakultetet et mere nøjagtigt billede af
vores økonomi.
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Med bl.a. overgangen til den ny studieordning på dansk skulle underskuddet gerne blive mindre.
HB oplyste, at merarbejdet på instituttet svarer til 4,5 mill.
kr.
Lise Jeremiassen stopper på INSS pr. 1.6.2012 og skal fortsætte som specialkonsulent på fakultetet frem til 31.12.2012.
Der er kontakt til en specialkonsulent fra Nørregade, der skal
ansættes i et år som institutadministrator, herefter vil stillingen blive slået op.
På baggrund af de nye opgaver vi får fra studieadministrationen, er der blevet ansat en ny eksamenssekretær pr. 1.5.2012.
Det arbejdsmiljømæssige ansvar for det psykiske arbejdsmiljø der tidligere har været varetaget af samarbejdsudvalget,
skal pr. 1.6.2012 varetages af arbejdsmiljøgruppen.
PD ikke kan være medlem af SU og samtidig være arbejdslederrepræsentant i miljøudvalget, derfor vil han gerne vælges
som arbejdsmiljørepræsentant.
Formand for miljøudvalget skal være institutlederen eller viceinstitutlederen, arbejdslederrepræsentanten udpeges af en
fra instituttets ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten skal
vælges af og blandt medarbejderne (både VIP og TAP).
BR orienterede om Institutmødet torsdag den 26.4.2012.
Punkterne er Strategidiskussion samt orientering/information.
Ud fra oplysningerne i spørgeskemaet om ÅU, kan det konstateres at INSS har haft en stabil udvikling.
BR kunne oplyse, at der kommer endnu en ny budgetmodel i
2013 og HB kunne oplyse at, i forbindelse med selvangivelser kommer der også et nyt system.
Ad 4)

Opslag: Institutlederstillingen
I forbindelse med ansættelsen af en ny institutleder skal der nedsættes et indstillingsudvalg, bestående af en TAP og en VIP til at bistå
dekanen. Preben Dømler og Torben Juel Jensen meldte sig til indstillingsudvalget.
Stillingsopslaget kommer med til mødet den 26.4.2012.
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Ad 5)

Eventuelt
BSSH spurgte til strategi for ansættelser. Dette emne vil komme
med på mødet den 26.4.2012 under orientering.
Bugetbilag blev delt rundt.
Næste møde er 14. juni 2012, kl. 10-12 i Rasmus Rask.
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