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Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Anne Line Dalsgaard indtræder som ny TR pr. 1. oktober i stedet for Nils Bubandt.
Godkendelse af referat
Referat blev godkendt
Orientering fra seneste FSU møde
Da mødet i FSU blev rykket, var der ikke noget møde at referere fra og punktet udgik
derfor.
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Økonomi
Præsentation af ny økonomimodel
En ny økonomimodel er undervejs og Institutleder orienterede om grundprincipperne for modellen. Instituttet forventes i modsætning til i dag at få ansvar for alle indtægter og udgifter fra 2013. Det betyder at Instituttet i 2013 modtager alle indtægter
selv. Heraf skal betales egne udgifter og drift samt en række fællesudgifter til fakultetet og universitetet. Den nye økonomimodel betyder, at man kan følge indtægter og
udgifter i forbindelse med de enkelte aktiviteter / uddannelser. Det giver et grundlag
for vurdering og prioritering af instituttets aktiviteter. Allerede nu har Instituttet eksempelvis meldt ud at politikken på Samfinansiering ikke bliver den samme som tidligere på eksterne bevillinger uden overhead.
Der arbejdes pt. på at fastsætte en række nøgler /principper efter hvilke Instituttet
skal betale fællesudgifterne. LSU orienteres løbende om udviklingen.
Forventninger til budget for 2013 inkl. forventninger til nye stillinger
Det forventes, at det kommende budget for 2013 bliver negativt. Instituttet har mange eksterne bevillinger men til gengæld en stagnerende stå-produktion. Det blev understreget, at det negative resultat er en foreløbig prognose. Dog må det under alle
omstændigheder forventes at budgettet for 2013 ikke efterlader Instituttet meget frihed. Derfor må det også forventes at antallet af nye stillinger vil være begrænset det
kommende år. Dette får dog ikke indflydelse på allerede lovede stillinger.
Lønforhandling
Lønforhandling 2011: Principper for tildeling af engangsvederlag VIP
Punktet ændredes til orienteringspunkt. Lønforhandlingen for 2011 gælder kun for
VIP ved det gamle HUM da TEO allerede har gennemført forhandlingen. Deadline for
ansøgning er den 4. oktober 2012. Principperne for forhandlingen er de principper
som var gældende for de gamle enheder på daværende tidspunkt. Findes der specifikke kriterier for de enkelte områder, skal Institutleder orienteres herom da det i så
fald vil være gældende for forhandlingen. Forhandlingerne gennemføres af Institutleder og fællestillidsrepræsentant Kristian Bo Holm med TR Henning Høgh som Back
up.
Lønforhandling 2012: Status og proces
Forhandlingen mellem tillidsrepræsentanterne og fakultetet var på mødetidspunktet
tæt på en afslutning med forventet udmelding i løbet af den efterfølgende uge. Modellen forventes at indeholde tillæg af samme omfang som tidligere men med specificerede kriterier for tildeling. Deadline for ansøgning af tillæg er den 15. oktober 2012
hvorefter ansøgningerne behandles af Institutleder og fællestillidsrepræsentanten.
Forhandlingerne skal være færdige den 9. november 2012.
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Lokal arbejdstidsaftale
Gensidig orientering om den lokale arbejdstidsaftale
Institutleder orienterede om forhandlingerne om den lokale arbejdstidsaftale. Forhandlingerne skal i princippet være færdige i slutningen af november. Det er en langsom proces da man forsøger at samordne de eksisterende aftaler og heraf forslå nye
arbejdsformer, som kan være med til at understøtte processen med mere undervisning for de samme penge. Det betyder ikke at alle skal undervise mere – det er et forsøg på at udvikle nye løsninger. LSU skal løbende diskutere arbejdstidsaftalen og
hvordan den gribes an på Instituttet.
Punktet tages op igen på næste møde, hvor det forventes at der forelægger flere informationer.
Uddannelse
Øget fokus på sommerskoler
Da Instituttet netop havde afholdt medarbejdermøde, hvor punktet blev gennemgået,
valgte LSU at lade punktet udgå.
Ferieplan
Udmeldelse af særlige feriedage
Den 30. marts 2012 udsendtes ferievarsel til alle medarbejdere ved IKS. Desværre var
ferieplanen ikke i overensstemmelse med reglerne for ferievarsling og Instituttet skal
derfor melde en ny ferieplan ud. LSU besluttede på et tidligere møde at bibeholde de
ordinære feriedage og besluttede på dette møde at de særlige feriedage placeres den
24. og 25. april 2013.
IKS ferieplan for det resterende ferieår ser derfor ud som følger:
Ordinære feriedage:
Mandag d.16. oktober til fredag d. 20. oktober = efterårsferie
Torsdag d. 27 og fredag d. 28. december = dagene mellem jul og nytår
Særlige feriedage (Varsles primo januar):
Mandag d. 25. marts til onsdag d. 27. marts (de tre dage før påske)
Onsdag d. 24. og torsdag d. 25. april
Medarbejdere kan selv ændre ferie ved henvendelse til deres lokalsekretær. Såfremt
man ikke indgiver andet bliver man automatisk registreret for disse dage. Flyttes en
hovedferie, så det får konsekvens for undervisning eller andre forpligtelser skal Institutleder orienteres.

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

Side 4/4

Fremtidige møder
Der afholdes endnu et møde i efteråret og to møder i foråret.
Næste LSU møde afholdes tirsdag den. 27. november kl. 14.15-16.15 i bygning 1467,
lokale 616.
Forårets møder fastsættes når møderne i FSU er meldt ud.



