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Referat  
 
 
Emne:    Møde i samarbejdsudvalget, SUND 
Dato og tidspunkt:  tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12:00-14:00 
Sted:    WP19, 3. mødelok. 402 
 
Mødedeltagere: 
Ole Skøtt (dekan) 
Torben Durck Johansen (TDJ) 
Bjarne Andersen (BA) 
Jesper Bo Nielsen (JBN) 
Jørgen Lange Thomsen (JLT) 
Jørgen Povlsen (JP) 
Kirsten Ohm Kyvik (KOK) - afbud 
Susanne S. Pedersen (SSP) 
Morten Grønbæk (MG) 
Uffe Holmskov (UH) 
Bente Haugaard Kristensen (BHK) 
Birgitte Damby Sørensen (BDS) 
John Chemnitz (JC) 
Kirsten Kjær (KK) 
Anne Illemann (AI) 
Maiken Lyhne Kristensen (MLK)  
 
Referent: Torben Durck Johansen 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 16. december 2014 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Personalepolitik og SU- aftalen: Fortsat drøftelse af årshjul for MUS-samtaler. 
Ved sidste SU-møde blev det aftalt, at institutterne skulle oprette oversigtsskema over 
hvem, der afholder MUS-samtaler med hvem.  
Hensigten med oversigtsskemaerne er at opnå et velfungerende årshjul. 
Det blev besluttet: 
- At institutternes indberetning skal ske på IST’s skema 
- Indberetningerne indhentes og gennemgås på årets sidste SU-møde 
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http://static.sdu.dk/mediafiles/1/8/1/%7B18189C69-8089-4007-AAE8-823F7BBC660B%7DReferat%20af%20m%c3%b8de%20i%20Samarbejdsudvalget%20den%2016%2012%202014.pdf


 
3. Større emner af betydning: Status på Strategiarbejdet v/dekan  

Materiale var med dagsorden. 
 
Hovedområderne er: 
- Talentudvikling for studerende 
- Talentrekruttering for Forskere 
- Talent- og karrierevejsudvikling for TAP 
- Internationalisering af uddannelser 
- Internationalisering af forskning og administration 
 
Det blev bl.a. nævnt: 
- At talent ikke nødvendigvis bør forstås som det samme som det smalle "Elite" 
- Om der er midler til indsatsen? Der er i budgettet afsat fælles midler, der dels vil fi-
nansiere processen og forventeligt vil blive krævet ifbm. internationalisering af ud-
dannelser 
- Talentrekruttering for forskere vil ændre vores normale metoder på dette område.  
- At talentrekruttering for forskere på HSU-mødet blev omdøbt til talentrekruttering af 
videnskabelige medarbejdere. Dette for at understrege at det i høj grad også handler 
om undervisningsmæssige talenter. 
Eksempelvis vil kravet om 3 kvalificerede ansøgere pr. opslag give nye udfordringer. 
- Ift. TAP-udvikling var der en drøftelse om muligheden for anvendelse af orlov. 
- Det bliver svært på visse Sundhedsvidenskabelige uddannelser at bygge ex. interna-
tionale ophold ind 
- ISO-staben vil skulle udbygges ifbm. internationalisering ift. personale. Det er der 
ledelsesmæssig erkendelse af.  
 

4. Budget v/ TDJ   
Budgethæftet er grundlaget for årets økonomistyring. Der er planlagt med et resultat 
på -5,9. Efterfølgende har regnskabet vist et merforbrug på 5-6 mio. kr ift. FR 2014 og 
dermed er udgangspunktet for budget 2015 forværret en anelse, som betyder at Insti-
tutlederkredsen skal justere på den planlagte aktivitet i omfang svarende på 1-1,5 % 
samlet set. 
 

5. Siden sidst: orientering fra formand og næstformand for samarbejdsudvalget 
Referat fra Hovedsamarbejdsudvalgets møde den 11. december 2014 
 

6. Evt. 
 
 
 
Ole Skøtt   Bjarne Andersen 
Formand   næstformand 
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http://www.sdunet.dk/Administration/RaadNaevnUdvalg/Samarbejdsudvalg/Hovedsamarbejdsudvalget/%7E/media/Intranet/Public/Upload/Administration/RaadNaevnUdvalg/HSU/HSU%20referat%20111214.ashx
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