J.nr. 043/100-2
amcp

Referat
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:

Møde i samarbejdsudvalget, SUND
Torsdag den 14. juni 2011 kl. 12:00-14:00
WP17.110

Mødedeltagere:
Ole Skøtt (dekan)
Torben Durck Johansen (TDJ)
Jakob Gudbrand (JG)
Bjarne Andersen (BA)
Jesper Bo Nielsen (JBN)
Jørgen Lange Thomsen (JLT) - AFBUD
Jørgen Povlsen (JP) - AFBUD
Kim Brixen (KB)
Kirsten Ohm Kyvik (KOK)
Mogens Hørder (MH)
Morten Grønbæk (MG) - AFBUD
Uffe Holmskov (UH)
Bente Haugaard Kristensen (BHK) - AFBUD
Birgitte Damby Sørensen (BDS)
John Chemnitz (JC) - AFBUD
Kirsten Kjær (KK)
Line Bjørndal Gravesen (LBG)
Christian Hollemann Pedersen (CHP) - fraværende
Referent: Anne-Marie C. Poulsen (AMCP)
Punkter til drøftelse:
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Drøftelse: Institutråd
a. Kort oplæg om rammerne for institutråd – JG
I flg. reglerne skal der afholdes institutråd 4 x årligt, imidlertid har institutforum flere
steder fået sådan en god form at man overvejer fortsat vil afholde disse som et eller to
af de årlige institutråd, hvor en større kreds af medarbejdere deltager ud over institutrådets valgte kolleger. Institutrådet er et rådgivende organ, der har en i vedtægten for-
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uddefineret opgaveportefølje. Ved anerkendt forsker forstås professor eller lektor.
PP præsentationen medfølger referatet.
b. Gruppevis drøftelse og idegenerering
 Valg af studerende til institutråd kan med fordel gøres blandt kandidatspecialestuderende samt ansatte studerende (studenterundervisere), da de har en mere tæt
tilknytning til institutmiljøet
 Medarbejderinvolvering før beslutninger træffes – dialog som input til ledelsesbeslutningen
 Muligt at bruge institutrådet som bidragsyder til høringer etc. – også pr. mail korrespondance
 Pkt. 6 i opgavelisten ”Ansættelser” skal behandles varsomt, for ikke at instituttets
strategi om og ledelsesbeslutninger angående ansættelser ikke bliver et beslutningspunkt på institutrådets dagsorden.
 Ønske om flere medlemmer i institutråd end de 12, der fremgår af vedtægten.
Skal søges som dispensation hos rektor
 Ønske om at kunne følge mere med i instituttets økonomiske forhold, strategier
også i et TAP perspektiv, både på institut- og fakultetsniveau
3. Orientering: Gode administrative processer – dekan
a. Det såkaldte spor 1 gav rammerne for besparelserne, spor 2 ser på hvordan vi er organiseret på SDU. I fællesområdet har der været fokus på HR og økonomi området. D.
28.06 skal emnet behandles på et direktionsmøde. Der er forventninger til at flere opgaver kan digitaliseres og at der kan opnås mere effektive arbejdsgange f.eks. med et
nyt personaleadministrationssystem.
Rev. Bilag fra dagsorden medfølger referatet.

4. Orientering: Status på strategiarbejdet på hhv. SDU og SUND Strategiarbejde
a. Oplæg af JG
Der blev givet en kort orientering om det strategiarbejde der er foregået sammen med
institutlederne på SUND. Der er udvalgt forskellige indsatsområder der vil blive arbejdet med i de kommende år. Rektor har sendt SDUs strategi ud i høring på SDU,
SUNDs udkast til høringssvaret blev uddelt og drøftet. Matrix idéen blev forklaret i
forhold til SDUs forslag set sammen med SUNDs strategiarbejde. Efter en kort drøftelse var der tilslutning til udkastet til høringssvar. Enighed om at medarbejderne føler sig koblet af SDUs strategioplæg. Efterfølgende blev det drøftet hvordan strategien skal tematiseres i SU og det blev besluttet at dagsorden gruppen skal vælge rækkefølgen samt hvordan emnerne skal behandles.
5. Dagsordens pulje til kommende møder –
Nye forslag:
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TAP/VIP stillingsstruktur omkring anvendelse af AC-TAP i forskningsopgaver
Selvledelse - forslag om ekstern oplægsholder f.eks. ud fra bog om selvledelse
6. Siden sidst; orientering fra formand og næstformand for samarbejdsudvalget
Formanden takkede for arbejdet som dagsorden gruppen har udført. Formanden takkede også Jakob Gudbrand, der har fået nyt arbejde i Odense kommune, for sin indsats
for SU.
Desuden fortalte dekanen at SUNDs økonomi er under pres pga. et underskud, men at
man ser på nye uddannelser som investeringer, og derfor bliver de etableret som planlagt.
7. Evt.
Næste møde 26-09-2012

Ole Skøtt
Formand

Bjarne Andersen
næstformand
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