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        ak 
 
 

Referat 
 
Emne:    Møde i samarbejdsudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  tirsdag den 17.december 2013 kl. 12.00-14.00 
Sted:    WP19, 3. mødelok. 402 
 
Mødedeltagere: 
Ole Skøtt (dekan) 
Torben Durck Johansen (TDJ) 
Bjarne Andersen (BA) 
Jesper Bo Nielsen (JBN) 
Jørgen Lange Thomsen (JLT) 
Jørgen Povlsen (JP) 
Kim Brixen (KB) 
Kirsten Ohm Kyvik (KOK) 
Mogens Hørder (MH) - afbud 
Morten Grønbæk (MG) - afbud 
Uffe Holmskov (UH) 
Bente Haugaard Kristensen (BHK) 
Birgitte Damby Sørensen (BDS) 
John Chemnitz (JC) - afbud 
Kirsten Kjær (KK) 
Maiken Lyhne Kristensen (MLK) 
Anne Illmann (AI) 
Referent: Anette Kiilstofte (AK) 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 24. september 2013 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Personalepolitik og SU- aftalen: 
- Orientering om budget 2014 v/ TDJ og Lene Helth Søholt: 

Der blev redegjort for budgetlægningsprocessen, som for perioden 2014 og frem 
kører i flere trin henover 2013.  
 
Dels er der de to runder mellem Institut og Fakultet - hvor man bygger budgetterne 
op nedefra - og dels er der direktions- og bestyrelsesmødebehandling, hvor man 
behandler det samlede SDU-budget endeligt. Alle led i processen kan medføre 
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ændringer i Fakultetets og Instituttets ydre ramme og dermed handlerum. Når det 
sker skal man tilpasse budlægningen på fakultet og institutter løbende. Dette har 
også været tilfældet i år, hvor der i forbindelse med direktionsbehandlingen skete 
flere ændringer, som medførte reduktion af Fakultetets samlede dispositionsmu-
lighed i sidste øjeblik. 
 
Fakultetet planlægger med et forbrug af den opbyggede beholdning over de kom-
mende år – primært pga. omlægning af ph.d.-puljen og SDU-initiativer. Dette 
bygger op til en balance i 2017. Der forventes iværksat tiltag, som kan fremrykke 
tidspunktet for balance yderligere. 
 
Budgetnotat med Institutternes rammer forventes færdigt primo 2014 og forelæg-
ges SU på næste møde. 
  

- Orientering om revision af Personale Politiske Retningslinjer v/ BDS: 
Der arbejdes stadig med revisionen af retningslinjerne. Arbejdet forventes først at 
være tilendebragt omkring september 2014. Af emner der arbejdes med, kan bl.a. 
nævnes de sociale medier og MUS-koncept. Til arbejdet med sidstnævnte, har 
HSU nedsat et underudvalg. Der lægges op til, at det skal være SU’s ansvar at 
MUS-samataler bliver afholdt.   

 
3. Større emner af betydning:  

- Nyt SUND: Gennemgang af dispositionsforslag v/ Anne Kathrine Overgaard: 
Den 13. november 2013 blev dispositionsforslaget vedtaget. Det forventes at første 
spadestik bliver taget i 2016 og ibrugtagningen forventes at ville ske i 2019. Byg-
geriet består af 3 hovedspor: laboratorier, kontor samt flow- og undervisningsspor. 
Tværgangene kommer til at huse institutterne.  
 

4. Siden sidst; orientering fra formand og næstformand for samarbejdsudvalget 
- Per Michael Johansen, dekan for Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, 

er ansat som ny rektor for Aalborg Universitet pr. 1. maj 2014. 
 

5. Forslag til punkter ved kommende SU-møder: 
1. TAP-kompetencer: Klinisk Institut har en udviklingsplan klar og det blev af-

talt, at den fremlægges ved næste møde den 18. marts.  
2. Institutternes økonomi 2014/2015. Det blev aftalt at pkt. drøftes ved kom-

mende møde den 18. marts 2014 – budgethæfte (bilag) 
3. Drøftelse af inspirationsmateriale: SU- og Kommunikation og SU og omstil-

ling 
4. Kompetencestrategi 
5. Konsulentordninger:  

 COWI, arbejdsmiljørådgiver – inviteres? 
6. Psykologydelser, arbejdsmiljøkonsulent Merete Habermann, HR-Service - 

inviteres?  
7. Sammenlægning af Samarbejds- og Arbejdsmiljøudvalg 

 

http://www.nybygsdu.dk/Nyheder/Disponering_af_Nyt_SUND_godkendt
http://sdunet.dk/Personale/Arbejdsmiljoe/ArbMiljoe/Ekstern-Ergonomisk-Konsulentydelse.aspx
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Forslagene er udelukkende til drøftelse og er ikke nødvendigvis disse, der skal på 
dagsordenen. Punktet er tænkt som inspiration og til løbende at blive udvidet med an-
dre forslag. 

 
6. JBN orienterede om organisationstilpasning på IST. 
 
 

 
Ole Skøtt   Bjarne Andersen 
Formand   næstformand 
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