
 

 

Rektorsekretariatet 

 

17. marts 2020 

Sagsnr.  

 

anra@sdu.dk 

T +4565509153 

 

 

Sag: 

  

Medbestemmelse og medinddragelse 

 

 

Bilag: 

  

1. Henvendelse fra Gitte Rasmussen og Mads Lildholdt med anmodning om optagelse af pkt. på dagsorden 

2. Notat fra Kammeradvokaten om regelgrundlaget for medbestemmelse og medinddragelse 

3. Status på arbejdet i Udvalget vedr. medbestemmelse og medinddragelse 

4.1 Sammenfatning af oversigt over råd, nævn og udvalg m.fl. på SDU 

4.2 Oversigt over råd, nævn og udvalg m.fl. på SDU  

5.1 Sammenfatning af kortlægning af medinddragelse i bestyrelsessager 2015-2019 

5.2 Kortlægning af medinddragelse i bestyrelsessager 2015-2019 

6.1 Sammenfatning af kortlægning af organer, der har drøftet FN’s verdensmål i 2019 

6.2 Kortlægning af organer, der har drøftet FN’s verdensmål i 2019 

 

 

Sagsindhold: 

 

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen Gitte Rasmussen og Mads Lildholdt har henvendt sig til bestyrelses-

formand Niels Thorborg med anmodning om at sætte medarbejderes og studerendes medbestemmelse og med-

inddragelse på dagsordenen på bestyrelsens møde i april 2020. Henvendelsen fra Gitte Rasmussens og Mads 

Lildholdt er vedlagt som bilag 1.   

 

Reglerne om medbestemmelse og medinddragelse blev indsat i universitetsloven fra 2003 i forbindelse med indfø-

relsen af en bestyrelse, enstrenget ledelse og ansatte ledere. Dette blev tydeliggjort med ændringen af universi-

tetsloven i 2011. Kammeradvokatens notat om reglerne er vedlagt som bilag 2.  

 

Der blev i december 2019 nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger om medbestemmelse og medind-

dragelse. Medlemmerne af udvalget og en status på udvalgets arbejde fremgår af bilag 3.  

 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 15. juni 2020 
Dagsordenens punkt 4 



 

 Side 2 

I medfør af universitetslovens bestemmelser om medbestemmelse og medinddragelse har bestyrelsen og den 

daglige ledelse nedsat en række kollegiale organer på SDU. En liste over disse organer med kort angivelse af 

opgavebeskrivelse er vedlagt som bilag 4.1 (sammenfatning) og bilag 4.2.   

 

I bilag 5.1 (sammenfatning) og bilag 5.2 redegøres for, hvorledes sager, der har været behandlet af bestyrelsen i 

de seneste fire år, har været forelagt for en række af de kollegiale organer, der omtales i bilag 4.1 og 4.2.   

 

Bestyrelsens beslutning om, at SDU skal arbejde ambitiøst og helhjertet med alle FN’s verdensmål, har været 

behandlet i en række organer før og efter, at beslutningen fandt sted. En redegørelse herfor findes i bilag 6.1 

(sammenfatning) og bilag 6.2.   

 

Bilag 4-6 er vedlagt som baggrundsmateriale for bestyrelsens behandling.  

 

 

Indstilling: 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• drøfter medbestemmelse og medinddragelse på SDU.  

 

 

Indstiller: 

 

Niels Thorborg 

Bestyrelsesformand  
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Anne Rasmussen 

Fuldmægtig 

Rektorsekretariatet 

 


