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REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET 

ved Institut for Fysik og Astronomi den 27. januar 2016 kl. 9.30 

 

Til stede:  

A-siden:  Lars Andersen, (formand), Hans Fynbo, Brian Juelsgaard. 

B-siden:   John Kapstadt, Pia Bomholt. 

Afbud fra:  Jens Eriksen, Andrew Hilliard.  

Referent:  Ruth Laursen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden:  

 Dagsorden godkendt  

 

2. Meddelelser fra institutleder. 

 I forbindelse med de indsendte Strategiplaner for 2016-2020 har dekanen ønsket en opdaterering af 

institutternes KPI-er (Key Performance Indicators) samt handleplaner. Den skitserede stillingsplan bliver 

indbygget i instituttets budgetter for de næste år, og instituttets Strategiplan bliver drøftet i denne uge 

ved et møde med dekanen. 

 Fakultetets økonomi for 2016 viser en god prognose, men de kommende år vil byde på flere 

økonomiske udfordringer. 

 Nye stillinger på vej: Aurelian Dantan er indstillet til ansættelse i  experimental opto- and 

nanomechanical physics. Oriol Vendrell Romagosa er ansat i stillingen: Molecular Physics per 1. juli 

2016. Herudover er en Tenure Track stilling samt 2 lektorater under bedømmelse. En stilling som 

elektronik ingeniør har været opslået og der har været afholdt samtaler med 5 ansøgere, hvoraf 1 

blivere indstillet til ansættelse per 1. april. Erik Søndergaard fratræder afdelingen samme dato. 

 Dette års MUS runde er  slut, og statistikken viser et godt resultat. Overordnet set er medarbejderne 

tilfredse med deres arbejde, og indtrykket er at der kommer mange gode samtaler ud af MUS runden. 

 

3. Økonomi 2016 – nyt driftsbudget forelagt 

Ruth gennemgik det omdelte driftsbudget for 2016, hvori er indbygget de enkelte ”kontohaveres” 

budgetønsker og behov for det kommende år. Budgettet blev taget ad notam. 

 

4. Kriterier for lokallønsforhandlinger 

De af FSU vedtagne lønkriterier for lokallønsforhandlingerne for 2016 var udsendt, og 

samarbejdsudvalget havde ingen bemærkninger at tilføje, og ønsker ikke lokale kriterier herudover. 
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5. Revideret personalepolitik for AU 

På baggrund af bemærkninger til AUs personalepolitik, som tidligere har været i høring, var der nu 

udarbejdet et revideret forslag, som var udsendt til LSUs kommentering. Oplægget blev drøftet på 

mødet, og ingen medarbejdere havde yderligere bemærkninger til de stillede spørgsmål. Man glæder 

sig over at personalepolitikken er blevet væsentligt mere overskuelig og kortere end den oprindelige. 

 

6. Eventuelt 

 Der har tidligere været forespørgsler om hvorvidt cykelkælderen bliver genetableret. I øjeblikket er 

der etableret enkelte cykelstativer, men ikke til det behov vi har. Der er stadig for meget der fylder 

op i kælderen. 

 Vedrørende ombygning af kantinen: Det blev foreslået, at vi i forbindelse med ombygningen 

sommeren 2016 får etableret mulighed for at medarbejderne kan tage vand fra hanen til deres mad. 

 

Mødet sluttede kl. 10.45 

Lars Andersen/John Kapstadt 


