Referat af møde i samarbejds‐ og sikkerhedsudvalg d. 18. december 2009
Til stede: Kurt Jensen, Jeppe Lauritsen, Rasmus Vinge, Annemette Hammer, Marianne Dammand Iversen,
Søren Ertmann, Gudmund Frandsen, Ivan Damgård, Kurt Jensen, Ann Eg Mølhave, Olav Bertelsen, Mikkel Baun
Kjærgaard, Else Magård.
Referent: Marianne Dammand Iversen
1.a) Kort orientering om økonomi:
Kurt Jensen fortæller, at økonomien for 2010 ser fornuftig ud, trods det at omsætningen er mere end halveret.
1.b) Kort orientering om opfølgningen på strategiplan
Instituttet har knap 20 VIP medarbejdere og ønsker at dette tal skal forhøjes til ca. 30 over en periode på 10 år.
Det betyder, at instituttet skal ansætte mindst 3‐4 nye faste VIP‐medarbejdere om året.
På nuværende tidspunkt er der fire lektorstillinger til besættelse, og alle ser ud til at blive besat. Stillingerne er
inden for følgende områder:
•
•
•
•

Kryptografiske protokoller
Kompleksitetsteori
Softwarearkitektur for mobile computing
Algoritmer og datastrukturer

1.c) Kort orientering om den administrative omorganisering
Mere end 25 medarbejdere forlader instituttet. Indtrykket er, at forløbet har været godt, dog skal det siges, at
informationen og planlægningen af økonomiområdet kunne have været bedre. Det er meget beklageligt, at der
er blevet givet forkerte informationer i under forløbet, som har skab frustration blandt de involverede
økonomimedarbejdere.
2. Handlingsplan for psykisk APV
Handlingsplanen blev korrigeret og efterfølgende godkendt af samarbejds‐ og sikkerhedsudvalget.
Der vil blive nedsat et opfølgningsudvalg, der skal tage sig af implementeringen af handlingsblanen. Udvalget
består af:
Kurt Jensen, Ivan Damgård, Mikkel Baun Kjærgaard og Annemette Hammer

D. 15. marts tager VIP medarbejderene på et en‐dags seminar, hvor emnerne er stresshåndtering og gensidig
anerkendelse.
3. Fremtidig samsætning af a) samarbejdsudvalget og b) sikkerhedsudvalget
Samarbejdsudvalget
Fremover vil langt hoved parten af instituttets medarbejdere være organiseret hos DM. Det er derfor naturligt
at styrke VIP repræsentationen i samarbejdsudvalget og kun have 1 (eller allerhøjst 2) B‐side repræsentanter
for TAP’erne
Fra A‐siden deltager:
Kurt Jensen
Ivan Damgaard
Annemette Hammer
Fra B‐siden deltager:
Olav Bertelsen (som næstformand; samt DM tillidsrepræsentant)
De øvrige B‐side repræsentanter skal være valgt inden 1. februar 2010.
Det TAP personale, som overflyttes til ansættelse ved fakultetet, dækkes fremover via fakultetets
samarbejdsarbejde.
Sikkerhedsudvalget
DI har på nuværende tidspunkt to sikkerhedsgrupper:
Turing bygningen:
Else Magård
Gudmund Frandsen
Ada + Hopper bygningerne:
Olav Bertelsen (udpeget af institutlederen)
Ann Eg Mølhave
Else Magård og Ann Eg Mølhave er på valg. Der vil blive afholdt valg inden 1. februar 2010.
Det TAP personale, som overflyttes til ansættelse ved fakultetet, dækkes fremover via fakultetets
sikkerhedsarbejde. Da de deler bygninger med os, kan der selvsagt opstå behov for koordinering/samarbejde
med DIs sikkerhedsudvalg.
4. Eventuelt

Der var ingen punkter

