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Bilag til dagsorden for kvartalsmøde mellem formandskab og rektorat tirsdag den 26. februar 2019, pkt. 4 

 

Dato 25.01.2019 Journal nr. 0-01-02-4/2017 Reference jros 

Resultatlønskontrakt 
 

Kontraktholder:  Birthe Friis Mortensen  

 

Organisatorisk forankring:   UC SYD, rektoratet 

 

Aftalepart:  Bestyrelsen 

 

Aftaleperiode:    2019 

 

Beløbsramme:   kr. 180.000 
 

 

Målopfyldelsesgrad: 

Ikke opfyldt: 0 % 

 

Delvist opfyldt: 50 % Fuldt opfyldt: 100 % 

 
 
Til afrapportering: 
 
Institutionsmål: 
 
Strategiske tiltag for et sammenhængende UC SYD. 

 

Institutionsfokus 

(fokusområder) 

Mål (konkrete mål) Milepæl (konkrete målepunkter) Vægt Afrapporte-

ring/doku-

mentation 

Sund balanceret økonomi Overholdelse af bud-
gettet. 

Vurdering af træfsikkerhed inden 

for UC SYD’s samlede budget.  

100% opfyldelse hvis budgettet 

ikke er overskredet, og 50% hvis 

budgettet er overskredet med 

maks. op til 2% af det samlede 

budget. 

10 Årsregnskab 

2019 

Ledelsesudvikling 
Strategisk selvledelse 

Ledelsesgrundlaget 
implementeres bredt, 
så det er kendeteg-
nende for UC SYD’s 
ledelseskultur. 
 

Ledelsesgrundlaget for UC SYD 

indarbejdes i ledelsesudførelsen i 

organisationen og drøftes i rele-

vante mødefora med henblik på 

implementering. 

5 Møderefera-

ter fra fælles-

områdets 

chefer og 

prorektors  

ledermøder. 

 

Medarbejdertrivsel og -ud-

vikling 

 

At fastholde medar-

bejdertrivsel og med-

arbejderudvikling i ud-

førelse af alle opga-

ver. 

Handlingsplaner for opfølgning på 

psykisk og fysisk arbejdsmiljø ud-

arbejdet for alle afdelinger (og 

campusser for fysisk arbejdsmiljø) 

med udgangspunkt i arbejdsplads-

vurdering (APV) og trivselsmåling 

gennemført i 2019. 

 

5 Ultimo 2019 

Tilvejebringelse af beslut-
ningsstøtte – udvikling af 
BI system med ledelses-
rapportering. 
 

Valg af BI system og 
dashboards/360 gra-
ders læringscirkel, 
der befordrer, at ana-
lyse og kommunika-

Baseline og opfølgning på BI.  10 Tilfredsstil-

lende Survey 

undersø-

gelse på le-
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tion fremstår transpa-
rent, tilgængelig og 
anvendelig for ledel-
sesniveau 1-2-3 og 
øvrige aktører i UC 
SYD. 

Data og informationsindsamling 

organiseres, så de fortløbende op-

daterede data er tilgængelige. 

Forenkling og samling af målings-

instrumenterne og relancering af 

den store videnbase, der allerede 

eksisterer i UC SYD. 

delses ni-

veau 2-3 ved 

årets slut-

ning. 

Afrapporte-

ring til besty-

relsen på de-

cember  

mødet 2019. 

 

Digitaliseringsstrategi Der udarbejdes nyt 
strategisk grundlag 
for digitalisering, hvor 
regeringens, KL’s og 
regionens udmeldin-
ger er afspejlet. 
 

AIT udarbejdes og indgår som en 

delmængde af digitaliseringsstra-

tegien. 

Der skal ske inddragelse af rele-

vante aktører i tilblivelsesproces-

sen af strategien. 

 

10 Digitalise-

ringsstrate-

gien frem-

lægges på 

bestyrelses-

møde  

december 

2019. 

Strategisk positionering af 
UC SYD i fremtidens ud-
dannelsessektor 

UC SYD’s positione-
ring i fremtidens ud-
dannelsessektor. 

Udarbejdelse af konkrete scena-

rier og beslutningsstøttende mate-

rialer til processen. 

20 Oplæg og 

drøftelse på 

bestyrelses-

møder 2019. 

Fornyelse af den strategi-
ske dialog med HSU.  
 

Rettidig omhu i  
dialogen med HSU. 
Skærpet opmærk-
somhed på det ledel-
sesmæssige ansvar 
for at inddrage med-
arbejderne i strategi-
ske drøftelser af be-
tydning for organisati-
onen. 

Organisationens samarbejdsorga-

ner inddrages niveaumæssigt, så 

udgangspunktet altid er at kom-

munikere ændringer så tæt på de, 

der berøres som muligt. 

 

10 Den beram-

mede evalu-

ering for 

HSU/SAMU 

2019. 

Afholdelse af 

tr-seminar og 

afholdelse af 

HSU semi-

nar. 

Samlet vægt institutions-
mål 

  70  

 

Strategiske mål relateret til Strategi 2021 og den strategiske rammekontrakt: 

 

Rektor og rektoratets prioriteringer for den overordnede udvikling.  

 

Strategi 2021/strate-

gisk rammekontrakt 

(fokusområder) 

 

Mål (konkrete mål) Milepæl (konkrete målepunkter) Vægt Afrappor-

tering 

Strategi 2021/strate-
gisk rammekontrakt 
mål 1: 
Rekruttering og fasthol-
delse af unge fra ikke 
uddannelsesvante 
hjem og flere mænd. 

Tiltrækning af toppolitike-
res opmærksomhed på 
og medvirken til at rekrut-
tere flere mænd til kvin-
defag og øge uddannel-
sesfrekvensen i regionen. 

Afholdelse af arrangementer og 
møder med politikere, faglige or-
ganisationer, medarbejdere og 
studerende. 
 
Tæt samarbejde med regionens 
ungdomsuddannelser. 

10 Awareness 

kampagne, 

møderefe-

rater og 

artikler. 

Model for 

brobygning 

mellem er-

hvervssko-

lesektoren 

og UC 

SYD. 
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Strategi 2021/strate-
gisk rammekontrakt 
mål 3: 
Styrkelse af forsknings-
partnerskaber og sek-
torforskningsinitiativer.  

Fastholde og udbygge 

forskningspartnerskaber i 

regionen og nationalt. 

Styrkelse af skoleområdet ved 
fastholdelse af dialogen mellem 
UC SYD og SDU/AU. 
Nye forskningspartnerskabsmulig-
heder afsøges, lærerområdet er et 
oplagt område sammen med 
forskningen på 0-6 årsområdet. 

10 Møderefe-

rater, afrap-

portering til 

bestyrelsen 

på decem-

ber mødet 

om områ-

derne. 

Strategi 2021/strate-
gisk rammekontrakt 
mål 4: 
Innovation i professio-
nerne 

Styrkelse af samarbejds-

partnernes opmærksom-

hed på UC SYD’s rolle 

som regionalt viden- og 

praksisforskningscenter. 

Styrkelse af partnerskabernes 
strategiske fokus. 
 
Forsøg med videncentre i ikke 
campusbyer. 
Fokus på udviklingsbehov i afta-
gerfeltet.  

10 Gennem-

gang af 

kontrakter 

indgået i 

2019 med 

strategisk 

sigte. 

Der er ud-

arbejdet en 

strategi for 

bæredyg-

tige ud-

budssteder 

uden for 

campus- 

byerne. 

1 forsøg er 

berammet. 

Analyse af 

og drøf-

telse på be-

styrelses-

møde 1. 

halvår af 

2019. 

Samlet vægt  
afdelingsmål 

  30  

 
 
 

Samlet vægt   100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udfyldes i forbindelse med afrapportering: 

 

Samlet opgørelse: 

Målsætning 
(1- 3) 

Vægt Max beløb/-

opnået beløb 

Kontraktholders 

vurdering af op-

fyldelsesgrad 

for hvert ind-

satsområde 

Aftalepartens vur-

dering af opfyldel-

sesgraden for 

hvert indsats- 

område 

Målopfyldelses-

grad 

1: Institutionsmål      

2: Strategisk ram-

mekontrakt 

     

Samlet 100     
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Kontraktholder:  _______________________________________ 

 

 

 

Aftalepart:  _______________________________________ 

 

 

 

 

Fremsendes herefter til HR til arkivering 


