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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
tirsdag den 17.3.2009 kl. 11.45  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 
Til stede var: Ole Skøtt, Jakob Gudbrand, Bjarne Andersen, Uffe Holmskov, Jesper Bo 
Nielsen, Kirsten Ohm Kyvik, Birgitte Damby Sørensen. 
 
Fraværende med afbud: Kim Brixen, Jørgen Povlsen, Jørgen L. Thomsen, Finn Kamper-
Jørgensen, John Chemnitz, Bente Haugaard, Line Bjørndal Gravesen, Anette Larsen, Ma-
rie Kruse. 
 
Referent: Anette Kiilstofte. 
 
1. Universitetsevalueringen: 

”I forbindelse med Folketingets beslutning i 2006 om universitetssammenlægningerne 
vedtog man, at der i 2009 skal gennemføres en evaluering af, hvor langt man er nået 
med opfyldelsen af formålene med universitetssammenlægningerne, og af hvordan 
medbestemmelsen på universiteterne, den frie akademiske debat og forsknings-
friheden har det under den nye universitetslov”. 
De tre ovenfor nævnte formål blev drøftet. Konklusionen på medbestemmelse er 
kortfattet således, at retten til at udtale sig i institutfora kan og bør udnyttes bedre af 
medarbejderne, der desuden bør have ret til selv at rejse sager.  
Angående medarbejderindflydelse på institutniveau fremførte en medarbejderrepræ-
sentant ønsket om en genindførelse af institutbestyrelser med medarbejderrepræsenta-
tion. De nuværende bestemmelser i universitetsloven om institutforaer sikrer ikke 
medarbejderindflydelse. 
Den frie akademiske debat menes ikke umiddelbart at kunne forbedres lovmæssigt. 
Universitetsloven giver fuld ytringsfrihed til den enkelte medarbejder, men praksis vi-
ser, at mange medarbejdere af strategiske grunde afstår fra at ytre sig.  
Forskningsfrihed: Bjarne Andersen: B-siden mener, at den nugældende universitetslov 
af 2003 ikke i lovteksten har ændret forskningsfriheden. Men praksis har vist, at der 
siden 2003 i stigende grad er givet relativt færre ”frie” basisforskningsmidler og flere 
konkurrenceudsatte basismidler til forskning. Dette frygtes at medføre, at der på uni-
versiteterne efterhånden sker en øget styring af, dels hvilke ansatte, der overhovedet 
får lov til at søge forskningsmidler, dels af, hvilke emner, der må søges til. Styringen af 
forskningen og forøgelsen af andelen af den ”strategiske” forskning er bekymrende 
for forskerne, men det må understreges, at forskningen ikke bliver fri forskning blot 
ved ikke at være strategisk. 
 
Vedhæftet er endvidere: SUND’s kommentarer i forbindelse med Universitetsevalue-
ringen.  
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2. Behandling af ansøgninger samt indstilling af tildeling af midler fra Kompe-

tencefonden – restpulje for 2008: 
De, af Kompetencefondsudvalget, indstillede ansøgninger blev godkendt.  
Forslag til kriterier for indstilling til bevillinger blev drøftet. Kriterierne blev godkendt 
med undtagelse af følgende retningslinje ”danskkurser for udlændinge dækkes ikke”.  
Kriterier for tildeling af midler ser herefter således ud:  
Kriterier for indstilling til bevilling: 
1. Kompetencefondens kriterier skal være opfyldt. 
2. Herefter foretages en samlet vurdering ud fra 

følgende: 
flest mulige ansøgere skal tilgodeses under 

hensyntagen til: 
- den enkelte ansøgers uddannelsesniveau (op-

kvalificering af de kortets uddannede) 
- den enkelte ansøgers anciennitet eller til-

knytning til institutionen 
- den enkelte ansøgers tildeling af støtte 

vedr. tidligere uddelinger 
- det enkelte instituts personaletyngde 

 
3. Udvalget indstiller desuden følgende retnings-

linjer til SU: 

- ved kurser i udlandet dækkes kursusudgifter, 

medens  rejse- og opholdsudgifter henvises 

til ansøgning ved institut 

- vikarudgifter dækkes ikke 

Samarbejdsudvalget opfordrede udvalget til at frem-

komme med forslag til retningslinjer for, hvorledes 

ansøgninger fra en, to eller flere ansøgere fra 

samme institut til det samme kursus skulle håndte-

res? 

 

Der er nye midler for 2009 på vej fra Kompetencefonden og der vil til Sundhedsviden-
skab være en andel på ca. kr. 150.000. 
 
 
Ole Skøtt 
Formand 

Bjarne Andersen 
Næstformand 

 
 
                     


