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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 

Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den 

29.9. 2009 kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 

 

Til stede var: Ole Skøtt, Bjarne Andersen, Jakob Gudbrand, Finn Kamper-Jørgensen, 

Jørgen Povlsen, Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Jørgen L. Thomsen, Kirsten Ohm 

Kyvik, Kim Brixen, Marie Kruse, Bente Haugaard 

 

Fraværende: John Chemnitz, Anette Larsen, Line Bjørndal Gravesen 

 

Referent: Anette Kiilstofte 

 

1. Godkendelse af referat af møde den 26.5.2009 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Temadrøftelse 2007-2010 Værdiarbejdet SDU / Sundhedsvidenskab – gensidig 

orientering: 

Jakob Gudbrand, Fakultetssekretariatet: Den 24.-25. september var fakultetssekre-

tariatet på personaleseminar på Hindsgavl, hvor SDUs værdier og kommunikation 

var oplæg til debat samt mål for seminarets faglige indhold.   

Proceskonsulent Eva Sophia Myers og ligestillingskonsulent Anne Trine Larsen, 

begge fra HR-afdelingen, stod for oplæg samt arbejdsprocesserne gennem hele se-

minaret. Der er efterfølgende, fra medarbejderne, kommet positive kommentarer og 

samarbejdet med konsulenterne både før og under seminaret har været rigtig gode.     

  

3. OUH-byggeproces – orientering v/ Ole Skøtt: 

Det udsendte materiale – udkast Nyt Sund byggeri - er et visionspapir, der hele ti-

den er under udvikling. Ideen hermed er en løbende procesorientering om byggeri-

et. 

Der nedsættes (er nedsat) brugergrupper for følgende områder: 

 Undervisning 

 ”våde” områder 

 ”tørre” forskningsområder 

 Dyrestald 

 Klinisk forskning 

 IT-administration 

 Myndighedsbetjening 

 Fælles områder 

Byggeprocessen for Odense Universitetshospital forventes færdig i 2018 og   

kører parallelt med vores forløb.   

 

4. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudval-

get 

4.1. Budget og regnskab v/ Ole Skøtt: 

Der er pt. ingen nyheder. Budget for 2010 forventes at stige med 10 %. 
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4.2. Universitetssituationen i Esbjerg v / Ole Skøtt: 

Pkt. blev drøftet. 

 

4.3. Behandling af ansøgninger samt indstilling af tildeling af midler fra 

Kompetencefonden – perioden 1. januar - 31. december 2009. v / Bjarne 

Andersen  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har, af rådighedsbeløbet på kr.153.722, 

fordelt ca. 2/3 af midlerne. Det blev besluttet af restbeløbet overføres og læg-

ges sammen med midlerne for 2010. 

Antallet af ansøgere har denne gang været minimal på trods af, at der er givet 

besked til samtlige medarbejdere via sun-allemail og det blev drøftet, hvad der 

yderligere kan gøres for at sikre at medarbejdere bliver orienteret om Kompe-

tencefondens midler og muligheder. Informationen skal bl.a. også gives ved 

MUS-samtalen. 

Det blev besluttet, at teksten i den alle-mail, der sendes ud, fremover skal have 

en mere enkel og tydeligere formulering. 

 

4.4. Multimedieskatten v / Bjarne Andersen: 

Den 1. januar 2010 træder multimedieskatten i kraft og SDU skal indberette til 

SKAT, hvilke medarbejdere, der har telefon, PC og internetopkobling. Multi-

medieskatten er fastsat til skatten af kr. 3000 uanset antallet af og hvilket ud-

styr man har fået stillet til rådighed. Som medarbejder skal man huske evt. selv 

at forskudsregistrere denne merindkomst. Regelsættet kan læses i kommende 

HSU-referat.  

 

 

4.5. Referat fra Hovedsamarbejdsudvalgsmødet den 11.6.2009 v / Bjarne An-

dersen: 

Sygefravær – nyt inititativ: 

Fra oktober 2009 erstattes den tidligere lægeerklæring af en mulighedserklæ-

ring. Arbejdsgiver kan forlange en sådan ved hhv. kortvarigt, gentaget og 

langvarigt sygefravær og skal efterfølgende afholde samtale med medarbejde-

ren.  

Der er behov for en yderligere behandling af indstillingen, fra det af HSU ned-

satte underudvalg. Efterfølgende behandles indstillingen på kommende HSU-

møde den 3. december.  

http://intern.sdu.dk/moeder/samarbejdsudvalg/hovedsamarbudv/Referat_HSU

_11._juni_2009?print=1 

 

4.6. Referat fra Direktionsmødet 27. August 2009 til orientering: 
http://intern.sdu.dk/enheder/ledelsessekr/ledelses/Referat_20090827/ 

 

5.  Eventuelt / meddelelser: 

Finn Kamper-Jørgensen meddelte at han efter indfusioneringen med SDU ikke 

længere kan ”se” hvornår medarbejdere har jubilæum eller rund fødselsdag. 

Bjarne Andersen oplyste at ved registrering af nye medarbejdere findes oplys-

ninger om anciennitet i statens tjeneste i Journalen. Kontorfuldmægtig Linda 

Wüpper, tlf: 65 50 29 46 er pt. den, der evt. kan kontaktes.  

http://intern.sdu.dk/moeder/samarbejdsudvalg/hovedsamarbudv/Referat_HSU_11._juni_2009?print=1
http://intern.sdu.dk/moeder/samarbejdsudvalg/hovedsamarbudv/Referat_HSU_11._juni_2009?print=1
http://intern.sdu.dk/enheder/ledelsessekr/ledelses/Referat_20090827/
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Jakob Gudbrand tilføjede at Centraladministrationen udsender lister over per-

sonale, der har jubilæum med invitationer til rektors fejring af disse.    

 

 

 

Ole Skøtt 

Formand 

Bjarne Andersen 

Næstformand 
 
 
                                     


