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

Referat fra SU-møde den 20. marts 2018 godkendt
uden bemærkninger.

2. Nye medlemmer i SU-SUND
v. CG

Orientering: Udskiftning i udvalgets medlemmer og
udskiftning af næstformand
Foranlediget af at tidligere næstformand Bjarne
Andersen gik på pension pr. 30. april 2018 har SUSUND B-siden udpeget Birgitte Damby Sørensen
som ny næstformand.
Ændringer blandt øvrige B-side-medlemmer:
Pladsen efter Bjarnes Andersen overtages
af Lektor Lars Elbæk.
Der er ikke udsigt til at Kirsten Kjær vender
tilbage inden for en overskuelig fremtid, og
der er ingen suppleant på denne plads.
Journalist Marianne Lie Becker indtræder
på denne plads.
SIF har fået ny TR for VIP’erne i stedet for
Anne Illemann. Den nye TR har ikke ytret
ønske om at overtage pladsen i SU-SUND.
Der er altså stadig en ledig plads. B-siden
kan drøfte ibrugtagning af denne plads.
B-sidens VIP’er kan drøfte hvordan Bjarne Andersens gamle TR-områder håndteres.

3. OK18 – kompetencefond
v. BDS

Orientering: Ændringer af kompetencefondsmidler
ifm. OK18.
Kompetenceindsatsen omlægges: FUSA (Fonden til
udvikling af statslige arbejdspladser) og den nuværende kompetencefond nedlægges. I stedet fokuseres midlerne i én karriere- og kompetencefond, hvor
der er afsat 172 mio. kr. i overenskomstperioden
2018-2021. Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt. Det er et krav, at ledelsen medfinansierer kompetenceudviklingen.
Parterne udarbejder inden udgangen af 2018 en
aftale, der uddyber Kompetencefondens
virke.
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Ovenstående forventes at betyder, at kompetencefondsuddelingen ikke længere skal udmøntes af
samarbejdsudvalget.
CG indhenter en opgørelse af evt. restpulje fra tidligere puljeudmøntninger, som i fald der er en rest, vil
skulle udmøntes til kompetenceudvikling ud fra de
gamle principper.
4. Til- og fravalg
v. dekan

Orientering: Status på til- og fravalg, herunder økonomi 2018-2022.
Økonomien i år og i overslagårene:
SDU kom +30 mio. bedre ud af 2017 end forventet,
men det er uklart om Finansministeriet inddrager fra
dette overskud. Sunds økonomi var ved udgangen
af 2017 robust.
Sunds økonomi i overslagsårene 2018-2022 ser
ligeledes fornuftig ud. Der er i årene 2019-2022
planlagt med negativt driftsresultat, som finansieres
ved nedskrivning af reserven (egenkapitalen), der
ved udgangen af 2022 forventes stadig at indeholde
30-40 mio.
SDUs Frirumspulje:
For at nedbringe SDU's store frie egenkapital og
sikre at SDU's opsparing bringes i spil til strategiske
satsninger har SDU's bestyrelse besluttet at oprette
en frirumspulje til tværgående strategiske prioriteringer. Udmøntningen af frirumspuljen indgår i til- og
fravalgsprocessen i SDU's budgetstrategi 20192021. I alt kr. 161,4 mio. bringes i anvendelse i
Frirumspuljen i perioden 2018-2021.
Sund er involveret i tre projekter: Center on Population Dynamics (CPOP), Personlig Medicin og Human Health. Projekterne er under implementering,
nogle er mere fremskredne end andre.
CPOP: Gruppen eksisterer på IST og bygger på den gamle MaxO Center.
Personlig Medicin: der investeres i infrastruktur til SDUs deltagelse i fremtidig
forskning i personlig medicin. Indkøb af supercomputer har været i udbud. Ansættelser er i gang. Bioinformatiker ansat, 2 stillinger på SUND på vej.
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5. Evt.

Ole Skøtt
Formand

Human Health: Samarbejde mellem HUM,
SAMF og SUND, hvor HUM er tovholder.
En række personer er udpeget og involveret.

December-mødet i Samarbejdsudvalget og Fakultetsarbejdsmiljøudvalget på Sund rykkes (fra den
18. december 2018) til den 11. december 2018 kl.
12-14, således at APV-handleplaner kan indmeldes
til HSU.
Den årlige APV gennemføres i uge 41. Der er HSUmøde, den 12. december 2018 og handleplaner
skal derfor være klar til behandling i SU inden HSU
mødet. På mødet den 12. december i HSU skal
HSU have et samlet overblik over hvilke overordnet
tiltag, man (måske) tænker skal iværksættes via
HSU.

Birgitte Damby Sørensen
Næstformand
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