
 
 

INSTITUT FOR 
KOMMUNIKATION OG KULTUR 
AARHUS UNIVERSITET 

Referat af møde i LSU og LAMU torsdag den 30. august 2018  
på Institut for Kommunikation og Kultur 

 
 

Til stede/medlemmer: Per Stounbjerg (PS), Camilla Skovbjerg Paldam (CSP), Anne Marit Waade 
(AMW), Anne Overballe (AO), Steffen Krogh (SK), Peter Dalsgaard (PD), Lars Kiel Bertelsen (LB), 
Birgitte Stougaard (BS), Nelly Dupont (ND), Morten Breinbjerg (MB) og Mikkel Wallentin (MW). 
 
Desuden deltog: Yasmin Marie Jensen (YM – referent)  
 
Meldt afbud: Jody Pennington, Morten Brockhoff, Tina Thode Hougaard, Tine Arsinevici, Louise 
Søndergaard, Inger Schoonderbeek og Tina Pabst.  

 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Konstituering af LAMU (Bilag vedlagt) 
3. Campus 2.0 (bilag vedlagt) 
4. Ønsker fra Birgitt Stougaard om morgensang og tilskud til massage 

 
----------------------------- 
 
Nedenstående punkter gælder kun LSU-medlemmerne, så LAMU medlemmerne behøver ikke 
at være tilstede. 

 
5. Vip-o-matic F 2017 og E2017, herunder drøftelse af processen og valideringen. Der skal udarbej-

des et notat (for E2017) fra udvalget eller fremsendes et uddrag fra referatet til FAMU-FSU 
(kawo@au.dk) inden 12. september 2018 

6. Status efter sommerens lønforhandlinger 
7. Eventuelt 

 
 

Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
Konstituering af LAMU (Bilag vedlagt) 
 

Navn: Enhed: Suppleant: 

Per Stounbjerg IKK (A) Formand  
Tine Arsinevici IKK (observatør)  
Anne Overballe IKK (sekretær)  
Birgitte Stougaard Kasernen (A)  
Morten Brockhoff Kasernen (B) AC-TAP  
Morten Breinbjerg Katrinebjerg (A)  
Tina Pabst Katrinebjerg (B)  
Joshua Charles Skewes Nobel (A)  
Nelly Dupont Nobel (B) HK-TAP  
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Næstformand: Der var stor enighed om, at Morten Brockhoff skulle vælges til po-
sten, men da han ikke var til stede til mødet vil PS og AO spørge om han er interesse-
ret.  
 
Campus 2.0 (bilag vedlagt) 
Universitetet har indledt en høring om visioner for Campus 2.0, dvs. fremtidens fysiske organisering af 
AU. Høringen handler således ikke kun om udbygningen af Universitetsbyen. Sideløbende med denne 
høring er institutlederen uformelt i dialog med dekanatet om vores særlige behov, så vi er på forkant 
med planerne for Universitetsbyen.  
 
Den formelle proces handler om visioner for universitetets fysiske udvikling. Vi er blevet bedt om tilba-
gemeldinger til fakultet og universitet. Da det drejer sig om generelle visioner og ikke vores specifikke 
ønsker, forestiller PS sig ikke et kæmpeapparat med fx fokusgrupper, men indspil fra de normale møder 
(Afdelingsledermøder/LAMU/LSU), hvorefter PS laver en indmelding til dekanatet d. 18. oktober. PS 
skal have tilbagemelding fra lokalmiljøerne senest d. 5. oktober. Der blev udtrykt ønske om at frem-
lægge visioner med fokus på bl.a. arbejdsmiljø, interaktioner mellem undervisere og studerende og kol-
legialt fællesskab. 
 
Arbejdet med at nedskrive visionerne for de forskellige miljøer, ligger primært i afdelingslederkredsen. 
Der blev foreslået at lave en postkasse, hvor folk kan indmelde deres bud.  
 
På Katrinebjerg vil MB, AMW og Unni From sætte sig sammen og lave et visionspapir. Planerne er at 
udbygge Katrinebjerg og flytte ingeniørerne fra Navitas derop og få området cementeret som et vækst-
område. Selv om der ikke foreligger planer om at flytte IKK’s folk på Katrinebjerg, er det vigtigt, at vi 
markerer os, så vi bliver synlige som parthavere i miljøet.  
 
Udvalget understregede, at det er vigtigt, hvis man vil have aktiv inddragelse, at rammerne bliver tyde-
liggjort, så det står klart, hvad man kan få indflydelse på hvornår.  
 
 
 
Ønsker fra Birgitte Stougaard om morgensang og tilskud til massage 
Initiativet går ud på, at man mødes på tværs af afdelinger en gang i måneden på forskellige IKK-lokatio-
ner for at fremme det kollegiale fællesskab. Der var stor enighed om, at initiativet skulle føres ud i livet 
for at tilbyde noget diversitet og give muligheden for at bringe folk sammen. BS tager kontakt til Tho-
mas Rosendal og Jesper Gottlieb om udvikling af koncept og hvor meget tid, der skal lægges i det og 
derefter aftaler BS logistik med PS og TA. Der bliver sigtet efter, at få sat initiativet i værk efter efterårs-
ferien og et par gange i foråret. 
 
Med hensyn tilskud til massage, er der brug for et lidt mere formaliseret bud. YM tager kontakt til Insti-
tut for Datalogi og Alexandra Instituttet på Katrinebjerg og hører, hvordan deres ordninger er bygget 
op.  
 
Vip-o-matic F 2017 og E2017, herunder drøftelse af processen og valideringen. Der skal 
udarbejdes et notat (for E2017) fra udvalget eller fremsendes et uddrag fra referatet til 
FAMU-FSU (kawo@au.dk) inden 12. september 2018 (bilag uddelt) 
IKK er ajour med det, man kan forvente at have af data på dette tidspunkt af opgørelsen. Det betyder at 
man har opdaterede tal inden MUS. Der blev drøftet to bilag ”Vip-O-Matic afdelingsopgørelse til og med 
E17” og ”Oversigt over timeover-/underskud for IKK faste VIP”, som viser henholdsvis timeforbrug/ud-
vikling på afdelings- og institutniveau. Disse tal kan læses på to niveauer.  

 
Det første niveau er timebalancer på afdelings/institutniveau. Ud fra begge oversigter kan det ses, at der 
er akkumuleret timer i F17, men at der er mere balance i E17. Der forventes at ske en udvikling i 
F18/E18/F19, da der er aftalt et stort antal forskningssemestre på tværs af instituttet. Det er ledelsens 
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fornemmelse og ønske, at de nye studieordninger på BA og KA giver instituttet uddan-
nelser, som er billigere at drive. Indtil nu er der blevet brugt forskningstid på at drive 
vores uddannelser. Dette er uacceptabelt, og det er vigtigt at sætte en stopper for timeophobningerne. 
Tallene viser, at der allerede fra E17 er begyndt at ske noget, da afdelingerne enten er i balance eller på 
vej nedad. Tallene er store, grundet at de akkumulerede banker fra 2011-2014 er blevet lagt til de aktu-
elle tal nu.   
 
Det andet niveau er statistikken som viser ubalancerne fordelt på personer med hhv. plus og minus. Det 
er vigtigt også at holde øje med minuskategorierne her, men hovedproblemet er stadig ubalancerne i 
plusdelen. Der blev diskuteret, hvor minusserne kommer fra, og om det skyldes, at ledelsen ikke i til-
strækkelig grad bruger alle til institutaktiviteter. Der blev også diskuteret omkring de høje plustal, som 
over en årrække bliver akkumuleret ved de samme personer, som trods tildeling af forskningssemestre 
ikke falder nævneværdigt i ophobede timer. Dette forklares ved, at der er bestemte grupper af opgaver, 
f.eks. afdelingslederposter, fagkoordinatorer, programopgaver og sammenklumpning af ph.d. vejled-
ning, som udløser mange timer. Man kan på nogle punkter overveje en bedre fordeling. 
 
Status efter sommerens lønforhandlinger (bilag uddelt) 
På sidste møde blev processen gennemgået og på dette var der fokus på fordelingen. Louise Sønder-
gaard har lavet en oversigt med statistisk redegørelse ”Resultat for lønforhandling 2018”, som blev ud-
delt på mødet.  
 
Forhandlingerne foregår med AC ved CSP, HK ved Mette Greve og AO, enkelte andre organisationer og 
enkelte selvforhandlere; PS understøttes af LS. Der er blevet forhandlet løn til lidt over det rammesatte.  
 
Den uddelte oversigt blev taget ad notam. Der blev udtrykt interesse for, at sætte flere parametre ind på 
oversigten næste gang. Disse var bl.a. antal afslag, hvor mange ansatte der er i hver kategori og forde-
ling på køn. Fokusset på køn er et ønske, som kommer fra medarbejderne efter KU har offentliggjort en 
undersøgelse, som viste stor skævhed. LSU har tidligere aftalt at fordelingen mellem køn skal være et 
opmærksomhedspunkt.  
 
Det er indtrykket, at medarbejderne på IKK er meget velorienterede om lønkataloget, og mange af ansø-
gerne holder sig til det, der kan forventes.  
 
Der blev spurgt til forskellen mellem Arts og BSS’ VIP-lønkatalog, som bl.a. er blevet synligt, da flere 
medarbejdere er blevet overført fra netop BSS med lidt højere takster. 
 
Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til IKK’s politik i forbindelse med udlandsophold for de VIP, som ikke har 
sparet timer op.  
 
PS lagde vægt på, at det er vigtigt, at der er en politik for forskningssemestre på alle afdelinger for at 
skabe transparens. Forskningssemestre forudsætter som hovedregel frikøb eller timeopsparing. Der kan 
være gode grunde til at skulle have forskningssemester, selv om der ikke helt er timer nok, og her er det 
muligt for afdelingerne at lade VIP gå i minus og samtidig lave en plan for hvordan de tjener timerne 
igen.  


