
   
Referat fra Fællesudvalgsmøde  

Mandag d. 3. september 2018 kl. 10-12 i lokale 1.02, Njv. 6b 

 

 

 

 

4. oktober 2018 

 

 

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Trine Schultz (TS),  Hanne Kragh (HK), Lotte Utzen Thomsen (LUT) 

Fraværende: Gitte Abrahamsen (GA) 
Referent: Lotte Utzen Thomsen 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 
Referat: 
Referat fra FU mødet 2. juli lægges på nettet. Referatet fra den 2. juli medbringes og underskives på 
førstkommende FU møde (1. oktober). 

 
Økonomi og HR: 

 
2. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale 

 
Referat: 
US præsenterede kort indholdet i fælles institut mail udsendt af US i sidste uge. Ny PHD starter den 1/10 
med Thomas Neumann som vejleder. 
 

b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 
 
Referat: 
Vi får 2 nye ph.d. samt 3 nye TAP-medarbejdere. Der vil blive arrangeret fælles morgenmad og introprogram.  
 
Der arbejdes på at forberede modtagelse af de nye TAP-medarbejdere per 1/10. Institutsekretariatets 
opgaver drøftes på fælles møde i institutsekretariatet onsdag (ny medarbejder per 1/10 deltager på mødet). 
Alle har fået mulighed for at melde ind ift. opgaveønsker, og det forventes, at alles ønsker falder fint på 
plads. 
 

c. Nyt vedr. økonomi 
 
Referat: 
US informerede om, at Janne Sverd vil være tilgængelig den første del af oktober mhp. at sikre, at vi når 
deadlines ift. budgetprocessen.  
 
Budgettet for 2019 ser umiddelbart ok ud, men konsekvenser af den nye budgetmodel – herunder udgiften 
til Fælles Service – skal afklares nærmere. Der er første stillingsplansmøde 2019 i næste uge. Der er særligt 
fokus på karrierefremmende VIP stillinger.  
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Egne interne forhold: 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 
Intet til referat 
 

 
4. Arbejdsmiljø og trivsel 
Sagsfremstilling: 
Fast punkt på dagsorden. Her er der mulighed for at byde ind med punkter. 
 
Indstilling: FU drøfter evt. indkomne punkter. 
 
Referat: 
 
Drøftelse vedr. de fysiske rammer:  
HK informerede om, at alle persienner nu er blevet tilpasset alle kontorer. Teknikken virker også. Et 
’ventilations/varme/kulde’- projekt med tilknyttet ingeniør er i pipeline. Der vil blive placeret et rygeskur ved 
flagstangen af samme type som det FRB har. US informerede om, at alle VIP nu er flyttet i henhold til den nye 
VIP kontorfordeling. Planen for TAP kontorrokaden er under udarbejdelse. 
 
Drøftelse af de psykiske rammer:  
BJ udtrykte at der fortsat er pres på driften i Institutsekretariatet. US udtrykte, at omorganiseringen skal være 
med til at afhjælpe presset på institutsekretariatet, og at der har været en del fravær i Institutsekretariatet de 
sidste 14 dage, hvilket naturligt har skabt yderligere pres på driften.  

 
BJ gjorde opmærksom på, at man i forbindelse med omlægningen af administrationen den 1/10 skal være 
opmærksom på, at varetagelsen af eksempelvis ansættelser på hhv. Juridisk Institut (JI) og Institut for Økonomi 
og Ledelse (ØL) er forskellig. US udtrykte, at der er flere ubekendte områder i HR/Kommunikations søjlen, og at 
der er behov for at afklare disse nærmere efter den 1/10, i tæt samarbejde med de nye områdeledere. US 
understregede i forlængelse heraf, at samarbejdet mellem JI og ØL skal udvikles til naturlige arbejdsfællesskaber 
på områder, hvor det give mening.  

 
BJ informerede om, at det er en udfordring af få al økonomi viden fra JS overdraget inden den 1/10. Netværk vil 
være meget vigtigt fremadrettet. BJ informerede desuden om at samarbejdet med HR er lige nu udfordret. 
Navnet på den ny institut HR partner er endnu ikke meldt ud fra HR. Der er behov for fælles retningslinjer 
sammen med HR for eksempelvis adjungerede professorer.   

 
FU drøftede mulighed for at udvikle samarbejdet mellem VIP og TAP. I forlængelse heraf drøftede FU en helt 
konkret problemstilling med, at der er mange afbud til det kommende undervisermøde. US informerede i den 
forbindelse om, at ny forskning har påvist, at manglende fremmøde på arbejdspladsen/manglende deltagelse i 
fælles møder kan udfordre sammenhængskraften i organisationen.  

 
På baggrund af ovenstående var der i FU bred enighed om, at der er behov for en ny politik for mødedeltagelse. 
Hensynet til eksempelvis bibeskæftigelse må ikke overskygge hensynet til fremmøde på instituttet, som jo er den 
primære arbejdsplads. Man bør principielt kunne deltage i fællesmøder uden lange mødefrister. Det vil dog være 
muligt at fastlægge en årlig møderække for eksempelvis undervisermøderne fremadrettet.  
 
FU var enige om, at formålene med undervisermøderne med fordel kan tydeliggøres. Undervisermøderne giver 
eksempelvis rig mulighed for at drøfte fælles problemstillinger som synopsis, processen omkring vejledning mv. 
 
Deltagelse på fælles møder, som led i at sikre sammenhængskraften på instituttet, vil blive bragt op på 
kommende MUS.  

  
 



   
 
 
 
TS udtrykte at TAP har en stor goodwill blandt VIP. Mailen med information omkring kontortid i 
Institutsekretariatet var måske lidt uklar og kunne evt. have været kommunikeret lidt mere klart.  
 
TS udtrykte desuden behov for en mere koordineret dialog på projektområdet. US informerede i forlængelse 
heraf om, at der arbejdes på at etablere en fast procedure på projektområdet, og at omlægningen den 1/10 
forhåbentlig vil være ’new beginning’ på bl.a. dette område.  
 
Der er ingen sygemeldinger lige nu for VIP og TAP. 
 
 
5. Kontorrokeringer 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde blev principperne for den nye kontorfordeling drøftet. På mødet i dag gives en kort status på 
hvor langt vi er ift. kontorrokeringen. 
Indstilling: 
Det indstilles, at FU tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: 
US/LUT informerede om at VIP nu er flyttet. VIP har taget godt imod rokaden. TAP kontorrokaden er under 
planlægning og kommunikeres ud, når den er på plads. FU tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Politikker og infrastruktur: 
 
6. Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 

a. Nyt ift. proces omkring Ph.D. bevillinger mv. 
Referat: 
US informerede fra IR mødet ultimo august: IR har drøftet hvilken type indstillinger/beslutninger der 
skal drøftes på IR. IR skal ikke tage stilling til enkeltsager, men derimod fokusere på drøftelse af 
generelle principper/politikker/retningslinjer mv. På baggrund af IR mødet vil retningslinjer på ph.d. 
udlandsophold opdateres, så ophold fremover meldes ind i tide til, at der kan etableres buffer på 
budgettet. Finansiering til udenlandsophold skal som hovedregel forsøges indhentet via fonde. 
Underskudsgarantien anvendes kun, såfremt man ikke lykkes med at finde finansieringen eksternt. 
Afholder man arrangementer skal der ligeledes indhentes finansiering via eksterne fonds 
ansøgninger.  
 

b. Nyt ift. politik for medarbejder IT udstyr 
US informerede fra IR mødet ultimo august: Det blev på mødet aftalt, at den gældende politik vedr. 
medarbejder IT udstyr justeres. Alle nye medarbejdere vil således fremadrettet få tilbudt pc som 

arbejdscomputer. Det vil være muligt at fravige politikken i særlige VIP rekrutterings 
situationer.  Alle VIP, som har berøring med digital eksamen eller i øvrigt oplever behov for en 
tablet ifm. afvikling af undervisningen, vil få tilbudt en tablet. 

  



   
c. Ansøgninger til kompetenceudviklingsmidler/Kompetencefonden 

Referat: 
US informerede fra IR mødet ultimo august: På mødet blev processen omkring ansøgninger til 
kompetenceudviklingsmidler drøftet nærmere. Ansøgninger skal aftales med nærmeste leder. 
Projektledelsesuddannelser er fortsat prioriteret jvfr. instituttets politik for kompetenceudvikling.   
 
BJ informerede i forlængelse af ovenstående om, at Magistrenes TR oplyser, at FUSA midler kan 
bruges til grupper/individuel TAP’eres kompetenceudvikling. BJ oplyste desuden, at man ikke kan få 
del i FUSA midler, hvis man har en videregående uddannelse. BJ omtalte desuden at Koordinator-
uddannelsen kan være relevant for mange TAP’er. HK TR følger op på det. Mulighed for at afholde 
kurset lokalt skal afklares nærmere hvis aktuelt.  
 
 

7. Eventuelt  
Intet til referat. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Lotte Utzen Thomsen 


