Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den
8.12. 2009 kl. 12.00 i lokale 402, Winsløwparken 19/3.
Til stede var: Ole Skøtt, Bjarne Andersen, Jakob Gudbrand, Finn Kamper-Jørgensen,
Jesper Bo Nielsen, Kirsten Ohm Kyvik, Jørgen Povlsen, John Chemnitz, Birgitte
Damby Sørensen, Line Bjørndal Gravesen.
Fraværende: Uffe Holmskov, Kim Brixen, Jørgen L. Thomsen, Bente Haugaard, Marie
Kruse.
Referent: Anette Kiilstofte.

1. Godkendelse af referat af møde den 29.9.2009
Referatet blev godkendt.
2. OUH byggeproces – orientering v/Ole Skøtt
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Byerne/Odense/sduouhbyggeri.aspx
Ole Skøtt viste en PowerPointpræsentation med billeder af byggegrund samt placering af nybygningerne i forhold til nuværende SDU og det nye OUH.
Sundhedsvidenskab har nu også fået tilladelse til at bygge. Finansieringen af byggeriet stammer hhv. fra den husleje der betales for Winsløwparken samt fra nye midler.
Udflytningen af sundhedsvidenskab kommer til at ske etapevis. Årsagen
hertil er, at bevillingen til renovering af nuværende laboratorier skal være
forbrugt inden 2016 og at denne bevilling indgår i budgettet til bygning
af nye laboratorier, i stedet for renovering af de nuværende. I takt med at
byggeriet af laboratorierne står færdige vil ”dele” af sundhedsvidenskab
flytte ud.
Jakob Gudbrand: Bygherregruppen faciliterer, de af Bygningsafdelingen,
nedsatte brugergrupper. Der er indtil videre nedsat 5 brugergrupper og
der er måske behov for nedsættelse af yderligere, til at se på sammenkoblingen af OUH/SDU.
Ønsker og idéer behandles/kvalificeres på institutniveau da institutlederne er medlem af de respektive brugergrupper. Der er lang vej endnu mht.
placeringer, ønsker og idéer.
Bygningsafdelingen har oprettet en afdeling vedr. ”Nyt byggeri” og på
fakultetet tilknyttes en projektmedarbejder, der skal arbejde med ”Nyt
byggeri” for sundhedsvidenskab.
Bjarne Andersen: I forbindelse med IOBs tidligere flytteproces, havde
brugergrupperne stor indflydelse og medbestemmelse.
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Line Bjørndal Gravesen ville gerne vide, om der var afsat midler til ekskursioner, så der blev mulighed for at hente inspiration, gode idéer til ny
”dyrestald”, ved at besigtige andre stalde rundt omkring?
Ole Skøtt: Der er ikke afsat midler til ekskursioner, men man kan sende
ansøgning til brugergruppen (Jakob Gudbrand).
3. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudvalget
3.1. Budget og regnskab v/Ole Skøtt:
Regnskabet viser en højere omsætning, end hvad der er budgetteret med og der
er derfor et lille overskud på Sundhedsvidenskab i år. Situationen er så anderledes næste år, hvor der forventes et underskud på ca. 50 mio. kr. på SDU. Der
skal derfor udvises tilbageholdenhed i 2010.
3.2. Forslag til ændring af dagsordenspunkter v/Ole Skøtt:
Det udsendte forslag blev godkendt dog med den ændring at pkt. OUHbyggeproces, flyttes fra SU-dagsordenen til Fakultetsarbejdsmiljøudvalgets
dagsorden, så orienteringen/drøftelserne foregår samtidig for medlemmerne af
begge udvalg.
3.3. Kompetencefond v/Bjarne Andersen:
Proceduren for de decentrale midler fra SCKK bibeholdes. Kompetencefondsudvalget vil fortsat behandle ansøgninger, der efterfølgende forelægges SU til
godkendelse.
Derudover har Universitetet fået råderet over en række kompetencemidler, der
kan søges af enkeltpersoner, grupper af medarbejdere eller enheder. Puljerne
stammer fra overenskomstforhandlingerne, så der skal være enighed mellem
ledelse og ansatte om, hvordan midlernes skal bruges. Rektor har besluttet at
disse midler ligeledes behandles decentralt.
Endelig har den sidste overenskomst resulteret i centrale midler, der kan søges
i forbindelse med diverse projekter. Ansøgninger herom stiles til Underudvalget Vedrørende Kompetencefonden.
3.4. ”Sygefravær - en fælles udfordring” v/Bjarne Andersen:
SDUs sygefraværspolitik er endnu ikke ”landet” og skal drøftes igen på næste
HSU- møde den 11. januar 2010. Pjecen ”Sygefravær – en fælles udfordring”
blev uddelt på mødet. Pjecen er udgivet af Samarbejdssekretariatet (Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg), hvor der evt. kan bestilles flere eksemplarer.
3.5. Til orientering:
Referat fra Hovedsamarbejdsudvalgsmøde den 21. september
2009:http://intern.sdu.dk/moeder/samarbejdsudvalg/hovedsamarbudv/Referat_
HSU_21.09.2009
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Trivselsmåling:
Den 11. januar 2010 offentliggøres resultatet af trivselsundersøgelsen og
det blev aftalt at Trivselsmålingen skulle på dagsordenen ved næste SU-møde,
der afholdes den 19. januar 2010.
Universitetsevaluering:
Rapporten blev drøftet med henblik på eventuelle kommentarer. Der var positiv tilslutning til rapporten fra SU.

4. Eventuelt
Anmodning til SU fra fakultetssekretariatets Velfærdudvalg om tilladelse til
afholdelse af to årlige ”gå-hjem” møder med hhv. fagligt og socialt indhold.
SU drøftede anmodningen og er positiv indstillet over for forslaget. Det blev aftalt
at der nedsættes et udvalg til behandling af indkomne idéer, der efterfølgende behandles og evt. godkendes af SU.
Birgitte Damby Sørensen og Anette Kiilstofte vil gerne deltage i dette udvalgsarbejde. Det blev aftalt at institutlederne skulle finde yderlige deltagere og at navne
på interesserede skulle sendes til Anette Kiilstofte.

Ole Skøtt
Formand

Bjarne Andersen
Næstformand
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