
 

 

 

Den 18. december 2012, BFMO-ADJE 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 2012 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-

Jensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Peter Rathje, Lars Lykkedegn. 

 

Afbud: Anke Spoorendonk, Tove Larsen, Anders H. Simonsen, Jeppe Vestergaard, Nicolai Madsen. 

 

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Pedersen 

og Anna D. Jessen. 

 

Gæst under pkt. 4: Marianne Keldorff. 

 

Carl Holst bød velkommen til mødet og orienterede om to ekstra punkter udenfor dagsorden hhv. 

punktet ”Afskedigelse af tidligere leder” og punktet ”Rigsrevisor”. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden tilføjede punkterne 2a. og 2b., og dagsorden blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2012, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og jf. forretningsordenens § 5 stk. 8 

underskrevet af formand og rektor. 

 

Ad. 2a. Afskedigelse af tidligere leder 

 

Formanden orienterede om fortsatte drøftelser med UC Vests tidligere leder om et eventuelt forlig i 

sagen om afskedigelse. Et forslag til forlig foreligger nu, og Carl Holst læste forligsteksten op med 

opfordring om at tilslutte sig forliget. Efter en grundig drøftelse, spørgsmål og bemærkninger 

tilsluttede bestyrelsen sig forliget, og bestyrelsen udtrykte glæde over forliget af hensyn til den 

fremadrettede drift af institutionen.  

 

Kommunikationsafdelingen involveres i forbindelse med udarbejdelse af pressemeddelelse, og det 

aftaltes, at formanden er den eneste i UC Syddanmark, der udtaler sig om sagen.  

 

Ad. 2b. Rigsrevisor  

 

Formanden orienterede om, at han var blevet kontaktet af Ugeavisen Esbjerg vedrørende Rigsrevisors 

årsrapport, som omtaler revision af økonomiske forhold på UC Syddanmark. Carl Holst kunne berolige 

bestyrelsen med, at Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i brev af 4. 

december 2012 har taget UC Syddanmarks tilbagemeldinger på forholdene til efterretning og anser 

herefter sagen for afsluttet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger til de skriftlige meddelelser udover tilfredshed med studenter-

populationen. 

 

Der var følgende supplerende meddelelse: 

 

Birthe Friis Mortensen orienterede om, at hun er ramt af kræftsygdom, men at der ikke er grund til 

alarm. Rektor venter en tilbagemelding på igangværende undersøgelser den 20. december 2012. De 

øvrige direktionsmedlemmer varetager egne sædvanlige områder samt enkelte andre, rektor 

fastholder sit ansvarsområde og assisteres af PA og leder af Ledelsessekretariatet Jytte Rosenberg. 

Bestyrelsen takkede for åbenheden og ønskede held og lykke. 
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Ad. 4. Studenter Fokus 

 

Med henvisning til rektors strategi om den studerende i centrum og Jeppe Vestergaards 

studenterreflektioner på tidligere bestyrelsesmøde gav formanden ordet til Hans Erik Pedersen og 

Marianne Keldorff, leder af den nye afdeling med navnet Studenter Fokus. 

 

Hans Erik Pedersen orienterede om afdelingen Studenter Fokus bemandet med tre medarbejdere, som 

i løbet af 2013 skal op at køre. Marianne Keldorff tog over og orienterede om det kommende arbejde, 

som består i at møde de studerende der, hvor de er og få mere viden om dem. Opgaverne er bl.a. at 

bidrage til studentertilfredshed og dermed fastholdelse, at involvere studerende i studielivet på 

campus, også socialt, at medvirke til at organisationen får større samlet viden om de studerende og 

om deres opfattelse af undervisning og studievilkår, at samarbejde med de afgivende skoler for at 

være forberedte, når vi møder de kommende studenterårgange, og at følge udviklingen i forhold til 

unge og uddannelse med fokus på særlige problemstillinger. 

 

Prioriteringen af opgaverne bliver ifølge Marianne Keldorff at iværksætte et pilotprojekt til måling af 

studentertilfredshed, at få en dialog med DSR (De Studerendes Råd) og andre 

studenterrepræsentanter om understøttelse af studenterindflydelse, at etablere en dialog med 

studieledelser, studievejledere etc. om lokale ønsker og behov for udvikling, at samle erfaringer 

vedrørende brobygnings- og studiepraktikforløb med henblik på tiltag i 2013, at fortsætte arbejdet 

med studentertilfredsheds- og dimittendundersøgelser samt frafaldsregistreringer, at iværksætte 

undersøgelser over ansøger- og studenterprofiler, at afsøge de studerendes behov for 

studieunderstøttende kurser og tiltag, at følge op på samarbejdet med Studenterrådgivningen, at 

videreføre samarbejdet med SDU om læsevejlederbistand til ordblinde studerende samt at skabe 

overblik over evalueringspraksis på uddannelserne.  

 

Bjarne Graabech Sørensen mente, at niveauet var lige vel metafysisk, og at det i første omgang 

handler om, at it virker, at der er strøm til pc’en osv. og opfordrede til at tage kontakt til SDU’s 

sekretariat for erfaringsudveksling (her er lignende afdeling oprettet for 2 år siden). 

 

Anne Jørgensen foreslog repræsentation fra de enkelte klasser og hjælp til at komme videre på 

arbejdsmarkedet (karrierevejledning). 

 

Poul Flack-Jensen syntes godt om rammesætningen og mente, at den matchede flere punkter i 

udviklingskontrakten. Endvidere opfordrede Poul Flack-Jensen til at være opmærksom på mistrivsel, 

anerkendende rådgivning, skabe frivillig rådgivning ung-til-ung – i det hele taget at bidrage til 

kommunikation. 

 

Rektor supplerede, at strategien er at komme væk fra ”syns’ninger” og konkret finde ud af, hvad der 

presser den studerende, undervisernes adfærd og at opbygge en videnbank. 

 

Jakob Lose mente, at fokus på aftagerfeltet er vigtig, ligesom det sociale. 

 

Med henvisning til dagsordenens pkt. 10 om trivselsmåling fik Dan Madsen svar vedrørende 

studenterkonceptet indeholdende 250 spørgsmål og om god modtagelse af konceptet i pilotprojekt. 

 

Peter Rathje opfordrede til at vise noget på den korte bane, evt. ved at plukke tre punkter ud, som 

der sættes særligt fokus på. 

 

Hans Erik Pedersen understregede, at det for 2013 bliver fundamentalt at indsamle viden på tværs af 

organisationen med henblik på at skabe beslutningsgrundlag. 

 

Carl Holst takkede på bestyrelsens vegne for orienteringen og understregede, at studentertrivsel er en 

altid igangværende proces. De igangsatte initiativer skal give ledelsen og bestyrelsen et videnbaseret 

grundlag for at udvikle organisationen i den ønskede retning med fokus på, hvad der udvikler og 

fastholder, med ”tilfredshedstænkningen” in mente. 
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Ad. 5. Kvartalsregnskab, status pr. 30. september 2012, bilag 

 

Claus Kokholm fremlagde kvartalsregnskabet for 3. kvartal med et resultat på -2,5 Mkr. De 

væsentligste årsager til afvigelsen er omkostninger til Ejerforeningen Haderslev Hallen 

(varmeafregning for 2009-2012 modtaget efterår 2012) og juridisk tvist med studerende fra 2009. 

 

Regnskabsestimatet for 2012 belastes yderligere af tilbagebetaling af internationaliserings-STÅ og 

frikøb af leasingmaskiner, hvorfor estimatet viser et forventet underskud på -13,6 Mkr. 

 

Peter Rathje, Dan Madsen og Bjarne Graabech Sørensen udbad sig forklaring på ”afvigelser” og 

”estimater”, og det aftaltes, at Claus Kokholm udarbejder et uddybende notat med kvartalsregnskab, 

afvigelsesforklaringer og estimat for regnskab 2012 på baggrund af de forventninger, vi har til året 

efter afslutning af 3. kvartalsregnskab, med en tydelig markering af, hvad der er ændret i 

forudsætningerne for forecast for årets resultat siden sidste kvartalsregnskab.  

 

Med tilføjelsen af det aftalte notat, som udsendes separat, nikkede Bestyrelsen til kvartalsregnskabet. 

 

Ad. 6. Budget 2013, bilag 

 

Formanden gav ordet til Claus Kokholm, som indledte sin præsentation af budget 2013 med to 

grafiske scenarier hhv. besparelseskrav ved uændret STÅ og besparelseskrav ved stigende STÅ og 

effektiviseringer. Det viser sig, at omsætningen i overslagsårene 2013, 2014 og 2015 vil falde til trods 

for stigende STÅ, og indtægterne vil være faldende samtidig med, at antal STÅ for grunduddannelser-

ne stagnerer. 

 

Claus Kokholm opgjorde status med overordnet balance mellem indtægter og udgifter og plads til den 

aftalte strategiske satsning på 4,7 Mkr. til et budgetteret overskud på 0,5 Mkr. i 2013. Udfordringen er 

fortsat faldende taxametre og stagnerende antal STÅ. Det er direktionens intention at bruge 2013 på 

at skabe bæredygtighed på de enkelte aktiviteter. 

 

Som forberedelse til 2014 og frem er de overordnede budgetprincipper, at vi skal kunne afvikle vores 

aktiviteter inden for summen af den bevilling, vi får, og de eksterne midler vi kan generere – og der 

skal være et positivt nettoresultat på 1 % af omsætningen til udvikling af institutionen og uforudsete 

hændelser. 

 

Der skal endvidere skaffes økonomisk bæredygtighed i alle afdelinger med primære aktiviteter (hver 

enkelt grunduddannelse), sekundære aktiviteter (CFU og Studievalg) og Udvikling og Forskning. 

 

Fællesområdet må max. udgøre 20 % af omkostningerne for primære aktiviteter + Udvikling og 

Forskning, og max. 10 % af omkostningerne for sekundære aktiviteter. 

 

Carl Holst roste på formandskabets vegne budgettets form og fremstilling.  

 

Bjarne Graabech Sørensen roste målformuleringen for udviklingen i fællesområdets omkostninger.  

 

Lars Lykkedegn henviste til et papir udleveret på HSU-møde og havde spørgsmål vedr. fordeling af 

forskningsmidler og ønskede en forklaring på stigning af et beløb afsat til administration. Formanden 

udtrykte, at bestyrelsen ikke ønskede at blande sig i HSU-anliggender, og bad Lars Lykkedegn og 

Claus Kokholm afklare spørgsmålet bilateralt. 

 

Ad. 7. Bygningsstrategi, bilag 

 

Formanden gav ordet til Claus Kokholm, som indledte med bygningsstrategiprocessen. 

 

A) Bygningsstrategiproces 
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På bestyrelsesmødet den 11. september 2012 blev det besluttet, at direktionen skulle igangsætte en 

proces vedrørende udarbejdelse af en bygningsstrategi for UC Syddanmark. Der er udarbejdet en 

rapport, som indeholder et faktuelt overblik over UC Syddanmarks campusser og CFU’er ud fra et 

markedsmæssigt og økonomisk synspunkt og med input fra de studerende (rapporten var udsendt i 

papirformat forud for bestyrelsesmødet), og på baggrund af rapporten præsenterede Claus Kokholm 

en række scenarier vedrørende mulige langsigtede strategier, hvor fokus i arbejdet er lagt på: 

 

 Den studerende i centrum – bedre studiemiljø 

 Optimering af kapacitetsomkostninger 

 Større markedsandele 

 

i følgende udfordringer: 

 

 Den demografiske udvikling 

 Forventede kontinuerlige tilskudsreduktioner. 

 

Carl Holst takkede for den indledende præsentation, og bestyrelsen fulgte indstillingen, at 

bygningsstrategien bliver et tema på bestyrelsesseminaret i januar 2013, og at bestyrelsens 

konklusioner danner grundlag for et af direktionen udarbejdet konkret oplæg til drøftelse og eventuel 

beslutning på bestyrelsesmødet den 20. marts 2013.  

 

B) CFU 

 

På bestyrelsesmødet den 11. september 2012 besluttede bestyrelsen at leje bygningerne beliggende 

på Kresten Philipsens Vej 1 i Aabenraa. Det er ikke længere muligt at få garanti for en lejeperiode, der 

løber længere end til den 31. marts 2013, hvorfor bestyrelsen på baggrund af ovennævnte 

præsentation under A) Bygningsstrategi besluttede ikke at købe ejendommen men fulgte indstillingen, 

at CFU’s aktiviteter integreres i den eksisterende bygningsmasse, og at der lejes et lager til 

bogsamlingerne.  

 

Formanden sikrede sig, at der allerede er gjort overvejelser vedrørende implementerings-

konsekvenser, og CFU’er, af tidsmæssige årsager med fokus på Aabenraa, behandles mere 

konsekvent under dagsordenspunktet bygningsstrategi på bestyrelsesseminaret. 

  

Ad. 8. Udviklingskontrakt 2013-2014, bilag 

 

Formanden gav ordet til Alexander von Oettingen, som indledende orienterede om en lidt presset 

proces med udarbejdelsen af udviklingskontrakt 2013-2014 i et nyt ministerium. Kontrakten 

indeholder fem pligtige mål, som er ens for alle institutioner, der udbyder videregående uddannelser, 

og som er i overensstemmelse med regeringens uddannelsespolitiske målsætninger for 

sektorområdet: 

 

 Bedre kvalitet i uddannelserne 

 Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

 Tidligere færdig og mindre frafald 

 Øget innovationskapacitet 

 Styrket forsknings- og udviklingsbasering. 

 

Udover disse pligtige mål har UC Syddanmark desuden valgt at sætte to særlige mål ind: 

 

 Øget fokus på de studerende 

 Styrkelse af internationalisering. 

 

Målene omsættes i udviklingskontrakten i en række målsatte indikatorer og milepæle, der efter 

ministerens ønske fokuserer på måleligt udbytte. 
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De fem pligtige mål harmonerer med UC Syddanmarks ønsker om at mindske frafald, øge 

gennemførelse og sætte de studerende i centrum, herunder medvirke til at de studerende trives under 

studiet og opnår såvel fagprofessionelle- som innovative- og entreprenørielle kompetencer. Der er 

ligeledes fokus på samarbejdet med aftagerne og på UC Syddanmarks indsatsområde omkring 

forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder styrket samarbejde mellem videncentre og 

grunduddannelser, således at der dels skabes synergi og sammenhæng om kapacitetsopbygningen, de 

videnskabende aktiviteter og videnomsætningen, dels arbejdes fokuseret med henblik på opnåelse af 

synlige og dokumenterbare resultater. 

 

Den seneste udgave af udviklingskontrakten – og formentligt den, der underskrives - blev omdelt på 

bestyrelsesmødet. 

 

Formanden orienterede om, at kontrakterne er ministerstyrede og skal underskrives ved en 

sammenkomst mellem minister og formænd den 17. december 2012 (der er dog fra UC Syddanmark 

afbud fra både formand, næstformand og rektor), og set i lyset af bygningsstrategien opfordrede Carl 

Holst til at godkende kontrakten for efterfølgende udfoldelse. 

 

Poul Flack-Jensen havde gerne drøftet indholdet i udviklingskontrakten, herunder øget 

innovationskapacitet i velfærdsuddannelserne, bedre sammenhæng tværprofessionelt samt de 

udmeldte midler til styrket forsknings- og udviklingsbasering. 

 

Rektor medgav, at processen havde været meget presset siden det første udkast til kontrakt blev 

modtaget den 17. oktober 2012, og Alexander von Oettingen lovede på bestyrelsesseminaret i januar 

2013 at vende tilbage vedrørende midlernes anvendelse til synergi mellem videncentre og 

grunduddannelser. 

 

Anne Jørgensen opfordrede til strategisk at inddrage uddannelsesudvalgene, og vedrørende 

studieaktivitetsmodellen ville Anne Jørgensen vide, hvorfor undervisningstimetallet alene indskrives 

for læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, hvortil Alexander von Oettingen svarede, at årsagen 

var politisk bevågenhed og et must fra ministeren.  

 

Birthe Friis Mortensen nævnte, at ministeriet har stærkt fokus på netop læreruddannelserne og 

pædagoguddannelserne, samt at sundhedsuddannelserne er så modulopbyggede, at der ikke 

eksisterer samme form for fleksibilitet i disse uddannelser – tilrettelæggelsen er yderst 

bekendtgørelsesstyret. Derfor er der heller ikke det samme bekymringselement for 

sundhedsuddannelserne som for de pædagogiske uddannelser. 

 

Anne Jørgensen spurgte endvidere ind til, hvordan man ville måle de studerendes professions-

kompetencer – og opfordrede endvidere til at have stærkt fokus på dette emne, samt samarbejdet 

med aftagerfeltet. Anne Jørgensen havde en række yderligere spørgsmål, som det grundet den korte 

tid ikke var muligt at detailbehandle. Rektor retter henvendelse til Anne efter mødet og får indsigt i de 

områder, man gerne ser drøftet.  

 

Dan Madsen spurgte til, hvornår en model af kontrakten for 2015-2016 udarbejdes, hvortil rektor 

svarede, at rektorkollegiet vil arbejde for en tidligere igangsat, bedre og ikke så centralt styret proces. 

 

Bestyrelsen godkendte udviklingskontrakt 2013-2014. 

 

Ad. 9. Sikring af uddannelsesudvalgenes indfrielse af kommissorier, herunder forslag om 

koordineret mødeplanlægning, bilag 

 

Der var fremsat skriftligt debatoplæg vedrørende sikring af uddannelsesudvalgenes indfrielse af 

kommissorier og forslag om koordineret mødeplanlægning af Anne Jørgensen og Poul Flack-Jensen. 

 

Jf. vedtægt § 16, stk. 2 skal ”uddannelsesudvalgene rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det 

pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den 



 

 

 Side 6/7 

 

regionale uddannelsesdækning. Udvalgene afgiver indstillinger om studieordninger inden for udvalgets 

område til bestyrelsens eller rektors godkendelse”. 

 

Ifølge Anne Jørgensen og Poul Flack-Jensen er det oplevelsen, at opgaven indfries i større eller mindre 

grad, som den praktiseres i virkeligheden. På tværs af udvalgene er der to overordnede udfordringer: 

 

1. Vertikal sammenhæng mellem bestyrelse, ledelse og uddannelsesudvalg 

2. Horisontal sammenhæng mellem uddannelsesudvalgene 

 

og bestyrelsen blev opfordret til at drøfte disse to udfordringer ud fra: 

 

 Hvordan skabes der sammenhæng mellem bestyrelsens visioner og strategier for eksempel 

Udviklingskontraktens mål og de enkelte uddannelsers indhold, profil og relevans? 

 

 Hvordan sikres der en implementering af det tværprofessionelle element i de enkelte 

uddannelser og på tværs? 

 

Lars Lykkedegn henviste til et kommissorium, som er på vej til rektor vedrørende det tvær-

professionelle element i uddannelserne – hvor der nu tænkes tværprofessionalitet på tværs af alle 

uddannelserne.  

 

Carl Holst bad på baggrund af de faldne bemærkninger rektor om at udarbejde et forslag til fremtidigt 

samarbejde mellem uddannelsesudvalgene og mellem uddannelsesudvalgene og bestyrelsen, til 

fremlæggelse for bestyrelsen på næste ordinære bestyrelsesmøde. 

 

Ad. 10. Trivselsmåling 2012, bilag 

 

Alle offentlige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling jf. 

Trepartsaftalen fra 2007. Hos UC Syddanmark har bestyrelsen besluttet, at trivselsmålingen skal 

gennemføres årligt. Målingen er en kortlægning af, hvad medarbejdere og ledere synes om 

arbejdspladsen og arbejdet, og målet er at sikre gode arbejdspladser med engagerede ledere og 

medarbejdere. Resultaterne analyseres af arbejdsmiljøudvalgene på hver campus. MED-udvalgene vil 

derefter i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget udarbejde en handlingsplan for de mest centrale 

problemstillinger. 

 

Rektor orienterede om den netop – og i et år med tilpasninger - gennemførte trivselsmåling med fokus 

på mere klar ledelse. Birthe Friis Mortensen opfordrede bestyrelsen til at tage stilling til, om målingen 

fortsat skal gennemføres årligt eller i stedet følge de lovpligtige APV-målinger hvert andet år, hvilket 

giver tid til at handle og implementere nye tiltag. 

 

Bestyrelsen var enig i rektors argumentation og fulgte opfordringen til at gennemføre trivselsmålinger 

hvert andet år. 

 

Ad. 11. Valg af revisor 

 

Claus Kokholm orienterede om udbudsmateriale udsendt til samtlige leverandører på SKI-

rammeaftalen og modtaget tilbud fra tre: KPMG, Deloitte og PwC. Tilbuddene er blevet evalueret og 

vægtet i forhold til det for institutionen mest fordelagtige tilbud, og der er lagt vægt på, om der i 

forhold til prisen vil blive stillet ressourcer til rådighed på et højt fagligt niveau. 

 

Direktionen indstillede valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som UC Syddanmarks 

fremtidige revisor, og bestyrelsen fulgte indstillingen. 

 

Ad. 12. Eventuelt 

 

Formanden bad rektor orientere om dagsorden for bestyrelsesseminaret den 8. januar 2013, og Birthe 

Friis Mortensen nævnte de tre spor, som dagsorden kommer til at bestå af: 
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 Bygninger og campusser 

 Udviklingskontrakt og –basering 

 Organisatorisk design. 

 

Rektor glæder sig meget til bestyrelsesseminaret og ser frem til gode drøftelser og hyggeligt samvær. 

Bestyrelsesseminaret finder sted tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10-18 på Campus Aabenraa og med 

efterfølgende middag på Restaurant Folkehjem. 

 

Carl Holst takkede for mødet og ønskede alle en god jul. 

 

 


