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Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den 
7. september  2010 kl. 12.00-14.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3. 
 

Til stede var: Ole Skøtt -Fakultetssekretariatet, Jakob Gudbrand - Fakultetssekretaria-
tet, Jesper Bo Nielsen - IST, Jørgen Povlsen - IOB, Jørgen L. Thomsen - Retsmedicin, 
Kirsten Ohm Kyvik - IRS, Bjarne Andersen - IOB, Mathilde Vinter Larsen - SIF, Bir-
gitte Damby Sørensen -IST, Randi Godskesen - IMM, Kirsten Kjær - IOB, Karen 
Bentsen - Biomed.Lab. 
 
Fraværende: Uffe Holmskov - IMM, Kim Brixen - KI, Morten Grønbæk - SIF, John 
Chemnitz - IMM, Bente Haugaard - Biomedmedicinsk Lab., Line Bjørndal Gravesen - 
Biomedicinsk Lab. 

 
 
1. Godkendelse af referat af møde den 15. juni 2010: 

http://static.sdu.dk/mediafiles//9/5/E/%7B95E97EB8-AD57-48CB-9D29-
F27F80229140%7DReferatafSU-moededen15.6.2010.pdf  
Referatet blev godkendt. 

 
2. Skriftlige meddelelser: 

• Pressemeddelelse: Finanslov 2011 – Forhandlinger skal forberede fremtiden. 
Dekan: Af pressemeddelelsen fra Danske Universiteter, fremgår det, at finanslov-
forslaget ikke fortæller meget nyt. Der ligger store udfordringer f.eks. i forhold til 
udmøntningen af globaliseringspuljen.  
 

• Ansøgningsfrister Kompetencefonden: 
Den 13. august er der sendt mail til samtlige medarbejdere på Sund med ansøg-
ningsfrist den 8. september. I mailen gøres der endvidere opmærksom på at an-
søgningsfrist til Trepartsmidlerne er den 10. september og at ansøgninger samt 
yderligere oplysninger om midlerne rettes til HR-afdelingen. 
 
Bjarne Andersen: Hovedsamarbejdsudvalgets ”Underudvalg vedr. kompetencefon-
den” skulle have afholdt møde den 15.9.2010 vedr. fordeling af puljemidlerne, 
men da ministeriet ikke har meldt ud om disse endnu, er mødet blevet udskudt.  
Ved påtrængende behov ”nødbehandler” underudvalget ansøgninger. 
  

• Referat af HSU-møde 21. juni 2010 – til orientering: 
http://sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Samarbejdsudvalg/Hoveds
amarbejdsudval-
get/~/media/Intranet/Public/Upload/Administration/RaadNaevnUdvalg/HSU
/Referat_HSU_210610.pdf.ashx  
 

• Referat af Direktionsmødet den 24. juni 2010 – til orientering: 
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 2 

http://www.sdunet.dk/Administration/Ledelse/Direktionen/~/media/Intranet/
Pub-
lic/Upload/Administration/Ledelse/Direktionen/Indstillingsfrister%20og%20ref
erater/NO20100624.ashx  

 
3. Temadrøftelse: Punktet udgik pga. tidsrammen.  
 
4. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudvalget 

4.1. Budget og regnskab v/ Ole Skøtt: 
Med hensyn til økonomien på SDU ser det lidt bedre ud en tidligere estimeret. 
Universitetet har fortsat et forsigtigt budgetteringsprincip. De udmeldte besparel-
ser fra ministeriet, får ikke så markant en betydning for fakultetet i forhold til, 
hvad der har været forventet tidligere.  
Det forventes at basismidlerne samlet vil falde de kommende år, og derved skal 
der søges flere eksterne midler. Der er ikke udmøntet globaliseringspuljer for 
2013. Det vides ikke om de vil bliver øremærket til noget bestemt. 
 

 
4.2. Kortlægning af administrative arbejdsgange v/ Ole Skøtt:  

Ved direktionsmødet den 26. august 2010 blev det besluttet at gennemføre en 
besøgsrunde på fakulteterne med deltagelse af direktør, økonomichef, budget-
chef, dekan og sekretariatschef. 
Besøget kan muligvis munde ud i ændrede snitflader for at forenkle procedurer 
og dermed bruge mindre energi på administration.   

   
 

5. Eventuelt  
Ingen bemærkninger. 

 
 
Ole Skøtt 
Formand 

Bjarne Andersen 
Næstformand 
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