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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Flytning til FRB1
LV orienterede om at tegningerne nu er færdige, og der er lavet enkelte tilpasninger på baggrund af indmeldte ændringsønsker. Der bliver bl.a. sat en fast væg op mellem Optagelsen og Strategi og Kvalitet, og så
bliver der fjernet en køkkendør ved SU. Der er styregruppemøde i uge 51, hvor den næste fase i processen
skal drøftes, herunder udbud. Forventet indflytning er fortsat sommeren 2022.
Den nye universitetsdirektør, Søren Lind Christiansen, giver udtryk for, at han ønsker en god dialog om principperne for indretning, men har samtidig gjort det klart, at han ikke har mulighed for at ændre på de nuværende rammer for besparelser på bygningsområdet. Dog lægger han meget vægt på, at det ikke er tænkt ind
i planerne for indretning, at nogle medarbejdere er ’tvunget’ til at arbejde hjemme. Det er det klare udgangspunkt for de nuværende planer, at der er en ledig kontorplads til alle, der møder ind på arbejde. Der arbejdes
ud fra en forventet belægning på 85 %. Konkret for STS betyder det, at der er 94 kontorpladser til 98 faste
medarbejdere (foruden studentermedhjælpere, mv.). De overordnede principper for konkret indretning, herunder størrelsen på skriveborde drøftes fortsat i FS, STS samt i de enkelte områder.
LV anerkender at processen omkring flytning til FRB7 har været lang og uskøn, men har samtidig en forhåbning om, at processen nu på plads. LV fremsætter forslag om, processen internt i STS sættes på pause det
næste stykke tid, og dermed først tager tråden op til dialog igen, når der er nyt at melde ud om processen.
SA-udvalgets medlemmer støtter om dette forslag.
LV forventer at kunne sende de nyeste tegninger ud til alle medarbejdere i STS umiddelbart efter styregruppemødet i uge 51.
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3. Arbejdsmiljødrøftelse, herunder APV-proces og fokuspunkter for det kommende APV-år
KBW orienterede om, at APV-processen for det kommende år overordnet set vil følge processen fra det foregående år. Deadline for aflevering af handleplaner til AMS vil således være den 30. juni, mens deadline for
aflevering af referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse er den 31. august 2021. Arbejdsmiljøudvalget i STS
vil holde et møde i starten af det nye år og drøfte den forestående APV-proces.
I indeværende år er kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø udskudt på ubestemt tid pga. COVID-19 situationen.
Det bemærkes i øvrigt, at der i foråret 2021 skal afvikles valg til hhv. samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.
SA-udvalget drøftede fordele og ulemper ved at holde valgene samtidig eller forskudt. Den endelige proces
fastlægges i det nye år.

I det følgende gøres der opmærksom på, at SA-mødet fandt sted torsdag formiddag før pressemødet, og
dermed før de nye restriktioner blev indført og Studieservice som konsekvens deraf blev lukket ned:
I forhold til den nuværende arbejdssituation, hvor campus fortsat er åben, er det SA-udvalgets indtryk, at det
fungerer rigtig fint. Det betyder især meget, at campus ikke er lukket, og det er muligt at møde op efter behov. Det er LV’s opfattelse, at ca. 20 % møder ind. Nogle områder mere end andre. LV har også indtryk af,
af det fungerer rigtig godt.
LV bemærker, at faglige arrangementer fortsat er tilladt og gerne må gennemføres under de nuværende restriktioner. LV opfordrer derudover kraftigt til, at sociale arrangementer ikke flyttes ud i byen eller hjem i privaten som erstatning for den aflyste julefrokost. Det er dog ikke LV opfattelse, at nogen har planer om at
gennemføre arrangementer som disse i STS.
4. Fastsættelse af mødeplan for det kommende år
MLK vil udsende mødeplan for det kommende år, som følger FSA-møderne, således at SA-udvalgsmøderne
ligger umiddelbart efter FSA-møderne.
5. Eventuelt
Intet til dette punkt.
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