
   
Referat af Fællesudvalgsmøde  

Mandag d. 2. juli 2018 kl. 10-12 i lokale 1.02, Njv. 6b 

 

Til stede: Ulla Steen (US), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Britt Justenlund (BJU) 

Hanne Kragh (HK), Lotte Utzen (LUT) - observatør 

 

 

20. september 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 
Referat: 
Godkendt uden ændringer. 

 
Økonomi og HR: 

 
2. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale. 
Referat: 
I forbindelse med omorganiseringen på AAU får vi tre nye TAP medarbejdere pr. 1. oktober. US har udsendt mail 
herom. Der er stor fokus på, at de nye medarbejdere føler sig velkommen. US har aftalt med dem, at de kommer 
forbi og får en snak og ser instituttet. Janne har fået nyt arbejde pr. 1. oktober. Der arbejdes pt. på en løsning set 
i forhold til hvad vi har af ressourcer. Evt. opslag af stilling kan der først tages stilling til når omorganiseringen er 
på plads efter d. 1. oktober. Der bliver pt. ikke opslået en ny stilling. Søren Vaagholt er dd. startet på instituttet. 
Sørens primære opgave er forskningssupport. 
 
b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind). 
Referat: 
Ingenting. 
 
c. Nyt vedr. økonomi. 
Referat: 
Ingenting 

 
Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold: 
Referat: 
Ingenting. 

 
4. Arbejdsmiljø og trivsel 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt på dagsorden. Her er der mulighed for at byde ind med punkter. 
Indstilling: 
FU diskuterer evt. indkomne punkter. 
Referat: 
FU ytrede bekymring for institutsekretariatet. Både pga. Janne rejser pr. 1. oktober, men også, at de har været 
under et stort arbejdspres i en længere periode. Opgaveporteføljen er for stor ift. de medarbejdere der er. Hvad 
kan gøres i/for institutsekretariatet? 
US oplyser, at Søren Vaagholt der netop er startet, og den AC-medarbejder der starter d. 1. oktober kan måske 
blive en større del af institutsekretariatet. Sekretariatet er meget udfordret på systemer der ikke snakker 
sammen og tager lang tid. Efter sommerferien vil US og resten af ledelsen se på, hvad der kan forventes udført af 
en medarbejder på 37 timer. Der skal ses på de opgaver der løses pt., dem der pt. ikke løses, og de nye der 
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kommer pr. 1. oktober. Det vil blive nødvendigt at prioritere mellem opgaverne, og se på om nogle opgaver kan 
løses på en anden måde, af andre eller fjernes helt. 
Punktet kommer på næste møde til orientering. 
 
Af andre arbejdsmiljømæssige ting kunne HK oplyse: 
- Der er sendt mail til 1. sal på Njv. 6b vedr. persienner. Der er lavet foranstaltninger der hjælper på varme 

problemet. Det løser ikke problemet, men vil hjælpe lidt.  
- Der etableres rygeskur ved flagstangen foran Njv. 6a. 
- Ergonomi: Etablering af Mariannes kontor.  
HK har deltaget i netværksmøde for alle miljørepræsentanter. Mødet skulle være med til at skabe netværk på 
tværs af universitetet. Notat rundsendes til FU. 
 
5. Kontorrokeringer 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde blev aftalt, at LUT skulle udsende mail til alle medarbejdere på instituttet om evt. ønsker til 
kontorer, enekontorer, dele kontor med andre osv. LUT har lavet opsamling på de input, hun har fået. 
Indstilling: 
Det indstilles, at FU tager orienteringen til efterretning. 
Referat: 
LUT har modtaget ønsker fra medarbejdere. Prøver at tilgodese så mange som muligt. Det skal også kigges på de 
tomme kontorer. Nogen har ønsket at blive siddende hvor de sidder, andre har ønsket at flytte tæt på 
forskningsmiljøerne. Det er en større kabale der skal gå op. Der starter 2-3 nye ph.d.-studerende efter 
sommerferien, tre nye medarbejdere pr. 1. oktober. De adjungerede professorer skal også have kontorplads.  
Bemanding af kontorerne spiller også ind. US oplyser, at der er brug for mere tid, og kontorrokeringer kan derfor 
ikke være færdige før d. 1. september. Der er snak om, at Juridisk Institut inden for en årrække skal flytte fra 
Niels Jernes Vej. Der er ikke noget afklaret endnu, men vi er nødt til at forholde os til det. Vi har et budget på 60 
mio. hvoraf vi betaler 10 mio. i husleje. 
FU enige i, at denne proces skal gennemarbejdes, og det sættes derfor på dagsorden til d. 3. september, hvor 
der fremlægges udkast fra LUT. 
 

Politikker og infrastruktur: 
 
6. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 
GDPR: 
LUT: Der er nedsat et lokalt udvalg bestående af LUT, BSN, SB. Guide til hvad der er godt at vide i hverdagen er 
under udarbejdelse. Har man spørgsmål o.a. kan man sende det til LUT, og hun bringer det videre i udvalget. 
Guide opdateres løbende og lægges på intranettet. LUT sender mail til instituttet. 
 
7. Eventuelt  
LUT: Alle gennemførte GDPR kurset. Dejligt, at alle står klar når der er brug for det. BFI 2017 er også gennemført 
til deadline.  
GDPR: Slettepolitik. Lad være med at slette noget pt. Der kommer en udmelding. 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 


