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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Arbejdsmiljødrøftelse
Behandles særskilt (se referat fra arbejdsmiljødrøftelse)
3. Beredskab
MLK orienterede om status på afholdelse af beredskabsøvelse. Sekretariatet er i dialog med CAS med henblik
på at deltage i et møde med chefgruppen, hvor mulighederne for en øvelsen kan drøftes nærmere.
4. Evaluering af SA’s arbejde
Det blev besluttet at udskyde dette punkt til næstkommende ordinære møde, da det vurderes hensigtsmæssigt
at SA-udvalget er fuldtalligt.
5. Eventuelt
Løn
LV orienterede om den forestående lønforhandlingsproces, hvor der skal forhandles løntillæg for 2021 og frem.
Selve processen vil køre som foregående år, idet LV efter drøftelser i ledelsen, med samarbejdsudvalget og
med organisationer vurderer, at den nuværende proces fungerer godt.
Processen er som følger:
-

Rammen er 1 %

-

Halvdelen af summen skal fordeles som engangsvederlag

-

Vederlag i STS er 12.000 kroner i fuldtidsstillinger
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-

Chefgruppen drøfter linjer, evt. særlige issues, og hver chef overvejer og indstiller. Som noget nyt skal
special- og chefkonsulenter, såfremt de selv ønsker at forestå forhandlingen, ikke længere forhandle
med Studiechefen, men derimod med nærmeste områdechef, der bringer videre.

-

Chefgruppen drøfter det samlede billede

-

Der udveksles materiale med organisationer

-

Studiechef forhandler for det samlede STS med organisationer

-

Forhandlingsresultat formidles til dem, der har anmodet om tillæg både afslag og imødekommelser,
og til dem der ellers har fået

-

Forhandlingsresultatet offentliggøres

Corona
LV orienterede om, at der på det kommende fredagsmøde vil blive orienteret om nye retningslinjer for studerendes adgang til FIB10. Det er besluttet, at alle yderdøre spærres af for studerende, så de kun må benytte
hovedindgangen. Studerende må kun møde op, såfremt de skal modtage undervisning i auditorierne eller
såfremt de har en forudgående aftale med en medarbejder i bygningen. De studerende skal i så fald vente i
forhallen til de bliver indkaldt til mødet. Alle medarbejdere i FIB10 opfordres til at vejlede studerende i henhold
til retningslinjerne.
Ekstraordinært møde i HAMiU
ABN orienterede om, at der havde været afholdt et ekstraordinært møde i HAMiU med fokus på corona og
genåbning af Universitetets aktiviteter, herunder undervisningsaktiviteter. På mødet blev der givet udtryk for,
at der er en oplevelse af forvirring i organisationen ift. retningslinjer. Det blev fremhævet som en problematik,
at ikke alle iniformationer nåede ud til alle i hele organisationen.
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