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REFERAT 
 
 
Emne:    Møde i Universitetsrådet 
 
Dato og tidspunkt:  Fredag den 14. december 2012 kl. 14.00 – 15.30 
 
Sted:    Campus Odense, lokale O77 
 
Deltagere:  Studerende Marie E. Dam 

Studerende Clement Lyngborg Tofterup 
Studerende Troels Flindt-Andersen  
Fuldmægtig Kurt Bilde 
Laborant Irene Mose Andersen 
Professor John Christensen 
Professor Susanne Mandrup  
Lektor Anne Scott Sørensen 
Professor Sven G. Sommer 

   Rektor Jens Oddershede 
    
Observatører:  Dekan Ole Skøtt 
   Dekan Jesper Strandskov 
   Dekan Flemming G. Andersen 
   Dekan Henrik Pedersen 
   Dekan Per Michael Johansen 
   Prorektor Bjarne Graabech Sørensen 
   Universitetsdirektør Jacob Schmidt 
   Sekretariatschef Merete Ruager 
 
Afbud fra:  Professor Kaare Christensen 
 
Referent:  Karin Bruun 
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Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2012 (bilag)  
2. Nedsættelse af biblioteksudvalg (bilag) 
3. Drøftelse af strategi- og ledelsesgrundlag (bilag) 
4. Orientering om budget 2013, 2. budgetudkast v/Jens Oddershede (bilag) 
5. Fastlæggelse af mødedatoer 2013 inkl. foreløbige dagsordenspunkter (bilag) 
6. Meddelelser 

• SDU 2020 
• Status på valg 
• APV- og trivselsmåling 
• Tilsynsmøde den 23. november 2012 
• Ligestillingstiltag 
• Byggeplaner 
• ”De studerende i centrum” 

7. Eventuelt 
 
 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2012  
  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Ad 2. Nedsættelse af biblioteksudvalg 
 
De enkelte indstillingsgrupper havde indmeldt kandidater til biblioteksudvalget, og forman-
den havde inden mødet udsendt et forslag til sammensætning af udvalget med vægt på geo-
grafisk og kønsmæssig spredning tillige med spredning på stillingskategorier. 
 
Det fremlagte forslag blev godkendt. 
 
 
Ad 3. Drøftelse af strategi- og ledelsesgrundlag  
 
Rektor orienterede kort om processen, bl.a. udskydelsen af høringsfristen til den 15. februar 
2013. Grundlaget kan således nå at blive behandlet igen på Universitetsrådets første møde i 
2013. 
 
Rektor præciserede, at det bl.a. er formålet med ”SDU på vej mod 2020”, at vi skal finde vo-
res rolle og særlige kendetegn blandt de øvrige danske universiteter.  
 
Siden Universitetsrådets seneste møde var Grundfortællingen tilføjet en underoverskrift, såle-
des at den nu lyder: ”De studerendes universitet – bygger på forskning og innovation”. Det 
blev drøftet, hvorvidt denne præcisering er tilstrækkeligt til at sikre den ønskede dualitet – 
fokus på såvel uddannelse som forskning.  
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Der var overordnet enighed om, at der med den nye underoverskrift er bragt bedre balance 
mellem forskning og undervisning. En del af rådet var dog af den opfattelse, at vægtningen af 
”De studerendes universitet” stadig kan være problematisk f.eks. i forhold til rekruttering af 
topforskere.  
 
Det blev ligeledes drøftet, hvem der er målgruppen/modtagerne af Strategi- og Ledelses-
grundlaget. Universitetet har mange ”interessenter” – studerende, medarbejdere, almindelige 
borgere m.fl. – og det bør overvejes, hvem grundlaget primært henvender sig til, da dette har 
betydning for indhold og sprog. I den forbindelse blev også management-sprog som ”interes-
senter” kritisk kommenteret. 
 
Der blev forespurgt, hvorvidt SDU har et motto? Det blev fremført, at ”Dit bedste valg” fort-
sat anvendes, og at dette eller et andet motto eventuelt vil kunne anvendes som et supplement 
til Strategi- og Ledelsesgrundlaget. 
 
Rektor takkede for kommentarerne fra rådets medlemmer og gjorde opmærksom på, at alle 
input til indhold og sprog stadig er meget velkomne. Det vil være ønskeligt om input indehol-
der alternative formuleringer. 
 
Endelig blev problemstillinger som følge af universitetets placering på 6 campusser kort drøf-
tet. En yderligere, principiel drøftelse heraf henvistes til et senere møde. 
 
 
Ad 4. Orientering om budget 2013, 2. budgetudkast v/Jens Oddershede 
 
Rektor oplyste, at det udsendte materiale er det samme, som vil blive behandlet af bestyrelsen 
den 17. december 2012. 
 
Rektor orienterede kort om budgettets hovedlinjer. Budgettet er ekspansivt, og niveauet for 
investeringer skrues op i de kommende år. Dette sker bl.a. fordi; der er sikkerhed for forsk-
ningsbevillingen i 2013-2015, der er genereret en stor egenkapital, og uddannelsesindtægterne 
vil øges i de kommende år som følge at de store optag af studerende. 
 
Af nye tiltag nævntes, at der er bevilget 30 mio. kr. til fakulteterne efter 45-20-25-10 model-
len (den sædvanlige fordelingsmodel), ligesom der er afsat 30 mio. kr. til konkrete strategiske 
indsatsområder. Endelig er der med ”SDU 2020”, som et éngangs-initiativ, afsat 100 mio. kr. 
til en ekstraordinær forskningsindsats Det blev bemærket, at ”SDU 2020” allerede positivt har 
bidraget til samarbejde på tværs af fakulteterne. 
 
Rektor orienterede yderligere om, at direktionen overvejer, hvor på universitetet der bør gøres 
en særlig indsats – eksempelvis særlige grupper af medarbejdere eller særlige forskningsom-
råde(r). Input modtages gerne, og det blev aftalt, at dette vil blive et særskilt punkt på Univer-
sitetsrådets møde i 2. kvartal 2013. 
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Ad 5. Fastlæggelse af mødedatoer 2013 inkl. foreløbige dagsordenspunkter 
 
Der var som bilag til mødet udsendt et udkast til mødedatoer og foreløbige dagsordenspunkter 
for 2013, idet det må bemærkes at den endelige sammensætning af Universitetsrådet fra 1. 
januar 2013 endnu ikke kendes. 
 
På Universitetsrådets møde den 9. oktober 2012 drøftedes muligheden for input fra de enkelte 
fakulteter; evt. som en turnusordning med 5-10 minutters input fra de enkelte Akademiske 
Råd. Det blev besluttet, at disse input sættes ind som et kort punkt på de enkelte møder. 
 
Herudover gav det fremlagte udkast ikke anledning til bemærkninger. 
 
 
Ad 6. Meddelelser 
 

• SDU 2020 
 
Rektor orienterede om, at der var kr. 100 mio. til fordeling under ”SDU 2020”. Der 
var modtaget mange rigtig gode og spændende ansøgninger fra alle dele af universite-
tet.  
 
Af de modtagne ansøgninger er 24 udvalgt til at gå videre i 2. runde. Disse ansøgnin-
ger udgør i alt ca. kr. 200 mio. 
 
Rektor oplyste endvidere, at midler under ”SDU 2020” vil blive tildelt med en klausul 
om, at den sidste del af midlerne først vil blive udbetalt, når mulighederne for opnåel-
se af ekstern finansiering er udtømte. 
 

 
• Status på valg 

 
Rektor orienterede kort om efterårets valg på SDU, som var forløbet tilfredsstillende. 
Det bemærkedes særligt, at det var første gang at der havde været valg til Universitets-
råd og Institutråd, og at valget blandt de studerende var sket som fredsvalg. 
 
Valgafholdelsen viste dog et behov for, at begrebet ”anerkendt forsker” defineres, da 
dette havde givet anledning til drøftelse. 
 
 

• APV- og trivselsmåling 
 
Rektor orienterede om, at der i løbet af efteråret var gennemført en fysisk og psykisk 
APV blandt de ansatte.  
 
Der havde været en pæn deltagelse i undersøgelsen (ca. 76 %), og af de modtagne be-
svarelser var 90 % overordnet set tilfredse med at arbejde på SDU. 
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Besvarelserne viste ingen kønsmæssige forskelle, men de medarbejdere, som har be-
svaret undersøgelsen i den engelske version har svaret knapt så positivt, som dem, der 
har besvaret den danske version. 
 
Lektorgruppen er lidt mindre tilfredse end øvrige grupper, og de mest utilfredse er 
post.doc. og ph.d.-studerende. 
 
Undersøgelsen har afdækket, at mobning og krænkende adfærd er et meget lille prob-
lem blandt de ansatte. 
 
Fsva. den fysiske APV viste denne, at der er problemer med undervisningslokaler og 
udstyr i disse lokaler. Dette vil være et særskilt indsatsområde i opfølgningen på un-
dersøgelsen. 

 
 

• Tilsynsmøde den 23. november 2012 
 
Rektor orienterede kort om tilsynsmøde med Styrelsen den 23. november 2012, idet 
rapporten som vil blive udarbejdet på baggrund af tilsynet vil blive behandlet på det 
første møde i Universitetsrådet i 2013. 
 
Et af fokuspunkterne på tilsynet var balancen mellem indgående og udgående udveks-
lingsstuderende, hvor der p.t. er flere indgående end udgående udvekslingsstuderende. 
Det er et mål, at denne ubalance skal afskaffes, og incitamentet fra Styrelsen hertil er, 
at en ubalance medfører fradrag i de modtagne bevillinger. Allerede i 2012 vil dette 
således medføre et fradrag i bevillingen til SDU på kr. 10 mio. 
 

 
• Ligestillingstiltag 

 
Rektor orienterede kort om et af Ligestillingsudvalget fremsat forslag om, at det skulle 
være muligt for VIP’ere at have en undervisningsfri periode efter endt barsel for at 
sikre medarbejderen mulighed for at komme tilbage til sit forskningsområde. 
 
Forslaget er indtil videre stoppet af HSU, bl.a. fordi forslaget alene tilgodeser viden-
skabeligt personale, og ikke tager højde for, at der også er forskel mellem rene forske-
re og medarbejdere, som er kombineret forsker/underviser. 
 

 
• Byggeplaner 

 
Punktet blev ikke behandlet. 
 
 

• ”De studerende i centrum” 
 
Punktet blev ikke behandlet. 
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Ad 7. Eventuelt 
 
Ingen punkter til drøftelse. 

 

 
 
 
 

      

     

 
 
Dato: 
 
 
 
         
Anne Scott Sørensen   Karin Bruun 
Formand for Universitetsrådet  Sekretær for Universitetsrådet 
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