Referat af møde i Datalogisk Instituts samarbejdsudvalg mandag d. 2. maj
2011
Til stede: Alle på nær Ivan Damgård
1. Orientering om økonomi
Kurt orienterer om økonomien for hhv. Science og Datalogi. De har begge en sund økonomi med luft til nye
tiltag.
2. Orientering om ansættelser
Tina Rudolph er ansat som informationsmedarbejder, da Hanne Friis Jensen har valgt at gå på efterløn.
MADALGO er blevet forlænget i yderligere 5 år og i den anledning bliver Else Magård fastansat.
3. Orientering om indflytning i de nye bygninger
Nygaard bygningen står klar til indflytning pr. 1. juli 2011. Det forventes, at de medarbejdere, der bliver boende
i hhv. Hopper, Ada og Turing bygningerne flytter på plads i løbet af august – september 2011.
Følgende er blevet besluttet:
•
•
•
•

•

•

Turing ‐0 og Ada‐0 bliver studenterområder.
Østenden af Turing‐0 bliver øvelseslokale og det er planen at øvelsesholdsundervisningen, hvor det er
muligt, vil flytte til Katrinebjerg.
Der vil komme 2 kopicentre, hvor der også kan scannes. Et på Ada‐1 gangen og 1 i Nygaard bygningen.
Jeppe undersøger muligheden for eventuelt at indkøbe små scannere til gangene.
DECT telefoner bliver erstattet af mobiltelefoner, som også kan benyttes privat. Der vil komme
retningslinjer for privat telefonering. Phd‐studerende får dog ikke en mobiltelefon, men en fast telefon
på kontoret, hvis dette ønskes.
Der kommer et nyt nøglesystem med 2 niveauer: A og B niveau. Fastansatte medarbejdere får en A
niveau nøgle og andre en B niveau nøgle. Studerende får ikke nøgler medmindre de har kontor. Alle
møde‐ og undervisningslokaler bliver ulåste, men kan låses med en A niveau nøgle. De fastansatte
medarbejdere, der ønsker, at man skal kunne låse sig ind på deres kontorer med en B niveau nøgle, kan
vælge at få en B niveau cylinder i døren i stedet for en A niveau cylinder.
Der bliver indvielse af den nye Nygaard bygning d. 30. september 2011.

4. Status for lokallønsforhandlinger
Kurt har afsluttet forhandlinger med tillidsrepræsentatnerne for hhv. VIP/AC‐TAP og TAP medarbejdere og har
sendt indstillingerne til dekanen. De medarbejdere, der ikke er indstillet til lønforbedring har fået en mundtlig

begrundelse. Lønforbedringer for de øvrige medarbejdere forhandles færdig af dekanen og
tillidsrepræsentatnerne, og resultatet offentliggøres ca. 1. juni.
5. Faglig organisering af det nye fakultet for Natur og Teknologi
Datalogisk Institut vil i fremtiden sandsynligvis komme til at hedde Institut for Datalogi.
Ansættelser af alle prodekaner er på plads. Niels Damgaard Hansen er blevet ansat som administrationschef og
vil fungere som bindeled mellemfakultetet og institutterne på Science og de forskellige administrative områder.
Bibliotekerne bliver centraliseret.
Arne Jensen og Karina Svanborg forventes at blive på instituttet, men vil formentlig skulle referere tillederen af
studieadministrationen.
Vedr. planerne om de nye AU e‐mail adresser, foreslår Olav Bertelsen, at det tages op i samarbejdsudvalget på
fakultetet. Marianne, der ligeledes sidder som repræsentant i fakultetets samarbejdsudvalg, sørger for dette.
6. Diskussion af forslag til ny SU‐struktur for AU
Samarbejdsudvalget tilslutter sig forslaget fra Science, men er dog ikke enig i at mødeledelse skal gå på omgang.
Der lægges op til at HR for fremtiden varetager sekretariatsfunktionen på institutternes SU møder.
7. Eventuelt
Det er intet under dette punkt.

