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REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Orientering om forestående arealoptimeringsplaner for fakultetet og IKK
Mette orienterede om ledelsens plan for arealoptimering, der overordnet går
ud på at rydde hele 2. sal. Flytningen skal ske i løbet af sommerferien og være
effektureret i oktober. Arealoptimeringen forventes at give en besparelse på
1,5 mio. Ved at rydde en hel etage indgår IKKs arealoptimering i en større
rokade på fakultetet, hvilket er en fordel ift. at få flytteomkostningenre
dækket. Rokaden medfører, at bygning 27 ryddes helt, hvilket giver en samlet
besparelse på cirka 9 mio. for fakultetet. For at gøre dette skal NFI, CIP,
Økonomicenteret, AMIS og TEACH flyttes på følgende måde: NFI flyttes til
bygning 23, så instiutttet bliver sammenhængende. ØC flytter over til HR, mens
de andre 3 centre flytter over på 2. sal i bygning 21.
Administrationen på IKK flyttes fra 2. sal til biblioteket på 3. sal i bygning 21, så
der skabes et samlet administrationscenter, hvor IKK Info bliver placeret i det
store område. Kontorerne på 5. sal og mødelokalet for enden bliver til
individuelle kontorer for ledelsen. Frederik flytter ned på 3. sal.
Biblioteket flyttes til videnscenteret og indtager de 3 klaver-laboratorier på
gangen, så der skabes et sammenhængende biblioteksområde. Dette passer
bedre med den lavere betjeningsgrad, overgangen til den nye biblioteksstruktur
har medført. Dermed kommer der flere læsepladser, mens der reduceres på
antal bøger med 8-10 %. Der reduceres til to klaver-laboratorier med placering
et andet sted i bygning 16, en reduktion, der passer med dimensioneringen.
LSU drøftede planen, og TAP-repræsentanterne kommenterede, at det nok vil
give lidt uro at samle flere i flermandskontorer, men det er overordnet en god
måde at finde besparelser på. Det giver nogle spændende muligheder, da
administrationen kommer tættere på VIP-erne. Ulemperne omhandler
lokalerne, og hvordan de bedst indrettes mht. plads, lys, arbejdsforhold osv.
Gyrd forklarede, at der kommer en proces, hvor administrationen sammen med
arkitekter fra fakultetet drøfter indretning, og hvor det giver mening at placere
sig på etagerne, for der er mange muligheder. Her vil der også være mulighed
for at se på den fysiske indretning og de ændringer, der kan foretages.
Gunhild stillede forslag om at samle en frokoststue på 4. sal for alle, så alle der
er tilstede kan mødes og spise frokost, dette løses dog bedre på andre måder.
3. evt.
Intet til dette punkt
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