Forskning & Service,
Sundhedsvidenskab

20. marts 2018

Referat
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:
Referent:

Sagsnr. 18/2955

Møde i samarbejdsudvalget, SUND
Tirsdag den 20. marts 2018, kl. 12.00-14.00
WP19, 3. sal, lokale 402
CG

cgrud@health.sdu.dk
T +45 6550 4884

Mødedeltagere:
Formand Ole Skøtt (dekan)
Næstformand Bjarne Andersen (BA) – Institut for Idræt og Biomekanik
Tillidsrepræsentant Foreningen af Speciallæger John Chemnitz (JC) – Institut for Molekylær Medicin
Tillidsrepræsentant Dansk Laborantforening (HK) Birgitte Damby Sørensen (BDS) –
Institut for Sundhedstjenesteforskning
Tillidsrepræsentant Fælles Fagligt Forbund (3F) Maiken Lyhne Kristensen (MLK) –
Biomedicinsk Laboratorium
Tillidsrepræsentant VIP-gruppen Anja Hvidtfeldt Stanek (AHS) – Institut for Psykologi
Sekretariatschef Merete Munk (MM) – Fakultetssekretariatet
Institutleder Uffe Holmskov (UH) – Institut for Molekylær Medicin
Institutleder Rikke Leth-Larsen (RLL) – Institut for Regional Sundhedsforskning
Institutleder Peter Mygind Leth (PML) – Retsmedicinsk Institut
Institutleder Jørgen Povlsen (JP) – Institut for Idræt og Biomekanik
Afbud fra:
Institutleder Susanne S. Pedersen (SSP) – Institut for Psykologi
Institutleder Kirsten Ohm Kyvik (KOK) – Klinisk Institut
Institutleder Morten Grønbæk (MG) – Statens Institut for Folkesundhed
Institutleder Jesper Bo Nielsen (JBN) – Institut for Sundhedstjenesteforskning
Tillidsrepræsentant Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Bente Haugaard
Kristensen (BHK) – Samfundsvidenskabs Mastersekretariat

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Referat
Pkt.
1)

Godkendelse af referat fra SU-møde 19. december 2017
Referat godkendt uden bemærkninger.

2)

Drøftelse: OK18 konflikt/lockout
BA: Der opleves stor interesse fra medarbejdere om hvordan en evt. konflikt vil påvirke netop dem. De faglige organisationers informationer er
gavnlige og følger løbende situationens udvikling. Ansatte, som ikke er
omfattet af evt. konflikt skal arbejde i normalt omfang. Yderligere afklarende arbejde for at klarlægge konsekvenser af en evt. konflikt pågår i relevante fora på SDU.
MM: Studieservice samler en Q & A for studerende.

3)

Orientering: Bemandingsplan i fakultetssekretariatet v. dekan
Merete Munk er pr. 1. marts 2018 udpeget som sekretariatschef efter Torben Durck Johansens fratrædelse. MM præsenterede på mødet et organisationsdiagram for den justerede organisering af Sunds fakultetssekretariat: Den overordnede struktur bibeholdes og der sker mindre justeringer i
sammensætningen af de enkelte grupper. U&K er fremadrettet udelukkende beskæftiget med drift af uddannelser. F&U består af kendte områder
inden for forskeruddannelse og -støtte samt nye områder som overflyttes
fra det tidl. U&K. Dekansekretariatet er i det store hele uændret.
MM vil som udgangspunkt varetage Torben Durck Johansens funktioner
med mindre andet udmeldes.
UH: Lønforhandling: hvis det kan lade sig gøre ønskes en ordning, hvor
institutlederne er involveret i VIP-lønforhandling.
RLL: Det ville være gavnligt med en oversigt over de enkelte grupper og
især de enkelte funktioner i fakultetssekretariatet, så det er mere gennemskueligt, hvor man kan henvende sig med bestemte typer sager.

4)

Orientering: Kompetencefondsuddeling v. CG (bilag 4.1)
På møde den 14. marts 2018 har Kompetencefondsudvalget, SUND behandlet de til fristen 1. marts 2018 indkomne ansøgninger. I alt 37 ansøgninger, beløbende sig til i alt kr. 352.830,00.
Kr. 101.253 estimeres til disposition i 1. og 2. kvartal 2018 (udregnet som
halvdelen af 2017-raten på kr. 202.506). Dog bemærkes det, at de forestående overenskomstforhandlinger OK18 i teorien kan påvirke tildelingen af
Kompetencefondsmidler fra og med 2. kvartal 2018 og dermed i værste
tilfælde halvere det samlede disponible beløb.
I alt indstiller Kompetencefondsudvalget at udmønte kr. 81.045,00. Dette
anses for at være en defensiv udmøntning på 80 % af den estimerede
pulje til 1. og 2. kvartal 2018, hvilket udvalget skønner fornuftig baseret på
ovenstående forbehold omkring puljens størrelse på nuværende tidspunkt.
Udvalget har efterstræbt en prioritering, hvor institutterne så vidt muligt
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tilgodeses jævnt og hvor der i særdeleshed lægges stor vægt på relevansen af det enkelte kursus.
Samarbejdsudvalget godkendte den foreslåede udmøntning af kr.
81.045,00.
5)

Evt.
BA orienterede om de overordnede rammer for til- og fravalgsprocessen.
BDS spurgte til processen for dagsordensgruppen. Dekanen bekræftede at
dagsordensgruppen forsætter i sin nuværende konstellation med MM i
stedet for Torben Durck Johansen.
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