
 

 

 

Den 19. april 2011, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 12. APRIL 2011 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anne Jørgensen, Peter Rathje, Dan Madsen, Bjarne 

Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen, Annika F. Pedersen, Lars Lykkedegn, Anders Henning Simon-

sen, Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Anke Spoorendonk, Tove Larsen og Jakob Lose. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Alexander von Oettingen og Anna Jessen – samt endvidere 

Karin Nielsen og Henrik Kristensen i pkt. 1-5. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen, hvilket ikke var 

tilfældet. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2011, bilag 

 

Carl Holst bemærkede, at Dan Madsen i mail af 4. april 2011 havde tilkendegivet, at udlevering af 

referater på efterfølgende møder til øjeblikkelig godkendelse burde være en undtagelse (også for luk-

kede møder), hvorfor han havde ønsket følgende formulering vedr. godkendelse af referatet af besty-

relsesmødet den 11. januar 2011: 

 

Referatet fra mødet den 11. januar blev udleveret. Efter en gennemlæsning blev referatet godkendt 

og underskrevet. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet, hvorefter det blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser og 3a. Supplerende meddelelser, bilag 

 

Formanden henviste til de udsendte meddelelser, herunder efterudsendte supplerende meddelelser. 

Carl Holst gennemgik de enkelte punkter. 

 

Erhvervsakademierne 

 

Vedr. erhvervsakademierne henviste Søren Vang Rasmussen til Undervisningsministeriets tilkendegi-

velse om, at erhvervsakademierne fremover skal være ”classic” institutioner, dvs. med eget persona-

le, egen drift og egen egenkapital. Dette har givet anledning til en del aktivitet og samtaler, som også 

har involveret professionshøjskolerne. Status fra tidligere er dog formentlig ikke ændret.  

 

Universitet Slesvig 

 

Carl Holst nævnte, at betegnelsen kunne misforstås, og at der i realiteten var tale om et dansk/tysk 

samarbejde. 

 

Ad. 4. Det videre arbejde med vision, mission og strategi, bilag 

 

Oplægget skal ses i sammenhæng med notat vedr. organisations- og ledelsesstruktur i UC Syddan-

mark, jf. dagsordenens pkt. 6. Oplægget skal endvidere ses i forlængelse af det tidligere oplæg, som 

blev præsenteret på bestyrelsens novembermøde. Formanden gav Alexander von Oettingen ordet. 

 

Alexander von Oettingen sagde indledningsvis, at oplægget skal ses som strategiske grundsten for det 

videre strategiarbejde. UC Syddanmarks mission og vision er blevet skærpet og især på det internati-

onale område.  
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Uddannelsessektoren er i voldsom bevægelse og forandring, og UC Syddanmarks udviklingsperspektiv 

handler om at sætte uddannelse og viden i spil på nye måder. Det betyder, at der både fagligt og or-

ganisatorisk bør skabes øget synergi mellem forskellige organisatoriske enheder og aktivitetsformer - 

og det gælder både internt og eksternt. Det gælder 

 

 mellem samme grunduddannelser på flere matrikler og mellem forskellige grunduddannelser 

 mellem grunduddannelser, videncenteraktiviteter og efter- og videreuddannelse 

 mellem udviklings-, uddannelses- og forskningsprojekter. 

 

Alexander von Oettingen fortsatte og kommenterede fire udviklingsstrategier: 

 

 Innovative professionsuddannelser  

(opbygge nye infrastrukturer indenfor uddannelseskoncernen, styrke den faglige undervisning 

og tværprofessionelle orientering, styrke udviklingen af nye professionsidentiteter) 

 Vækst gennem efter- og videreuddannelse 

 Bæredygtige videncentre  

(både regionale og nationale videncentre) 

 Udviklingsorienteret vidensbasering  

(styrke regionaliteten) 

 

Afslutningsvis bemærkede Alexander von Oettingen, at arbejdet med at udarbejde mere konkrete 

strategi- og handleplaner for UC Syddanmark fortsætter. 

 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bearbejdningen af oplægget siden sidst. Dan Madsen foreslog, at 

visionens pkt. 4 kom til at omfatte både internationale og nationale studerende. 

 

Bjarne Graabech Sørensen ønskede papiret gjort mere konkret, ligesom han savnede et tidsperspek-

tiv. 

 

Lars Lykkedegn savnede det lokale niveau (campus i forhold til ”bopælskommune”). 

 

Poul Flack-Jensen og Anne Jørgensen var tilfredse med, at tidligere ønsker om et stærkere fokus på 

grunduddannelserne og deres professionsrelatering var tilgodeset. 

 

Annika F. Pedersen udtrykte ønske om at kunne se notatets intention i handling - og savnede derfor 

konkretisering - herunder betydningen for den enkelte campus. 

 

Anders H. Simonsen ønskede brugen af begrebet ”bæredygtighed” forklaret. I tilknytning hertil fandt 

Bjarne Graabech Sørensen, at begrebet devalueres ved sin brug i alle mulige sammenhænge. Alexan-

der von Oettingen svarede, at bæredygtighed her menes fagligt (vi skal kunne måle os med eksem-

pelvis store konsortier), aktivitetsmæssigt og økonomisk.  

 

Lars Lykkedegn udtrykte tvivl, om der kunne skabes synergi, når Udvikling og Forskning er én stor 

afdeling, hvortil rektor svarede, at synergien allerede eksisterer i dag via et stort ”medarbejderflow” 

mellem afdelingerne.  

 

Formanden konkluderede, at bestyrelsen godkendte udviklingsstrategierne, og at der på junimødet 

forelægges matrix/køreplan for den videre proces. 

 

Ad. 5. Økonomi 2011, bilag 

 

På baggrund af budgettet, som bestyrelsen tidligere har principgodkendt, har økonomiafdelingen ar-

bejdet videre med et mere gennemskueligt budget for 2011, som desuden kan danne baggrund for 

halvårsregnskab og løbende budgetopfølgninger. Henrik Kristensen fik ordet og kommenterede det 

udsendte budgetmateriale for 2011 og overslagsårene 2012-2014. 
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Carl Holst åbnede for spørgsmål. Bent Øxenberg Hansen ønskede en specifikation af efter- og videre-

uddannelsen (udskilt fra Udvikling og Forskning), ligesom han ønskede en forklaring på fortsat røde tal 

for sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg og for læreruddannelsen i Esbjerg.  

 

Anne Jørgensen undrede sig over, at der ikke er fælles økonomi for de uddannelser, der udbydes flere 

steder, og Henrik Kristensen svarede, at det skyldes forskellige lokalaftaler og studieordninger på de 

respektive uddannelser. 

 

Anders H. Simonsen efterspurgte et detaljeret grundlag for budgettet 2013-2014, herunder også for 

de nuværende videncentre. Dette er væsentligt, når globaliseringsaftalen udløber.  

 

Bjarne Graabech Sørensen savnede ikke budgetter og regnskaber for de enkelte uddannelser, men 

havde til gengæld brug for mere simple budgetter og løbende budgetopfølgninger samt bedre mulig-

hed for at kunne se sammenhæng mellem budget og regnskab. 

 

Lars Lykkedegn ville gerne kende den interne fordeling efter STÅ og tilføjede, at HSU har brug for et 

materiale, der indeholder opgørelser for de enkelte budgetenheder – og som både præsenteres i tal og 

i detaljeret tekst. 

 

Poul Flack-Jensen mente, detaljeringsgraden skal være akkurat så stor, at bestyrelsen kan følge ud-

viklingen. Finansieres læreruddannelsen f.eks. af pædagoguddannelsen osv. Selvfølgelig er bundlinjen 

det vigtigste, men ligesom Bent Øxenberg Hansen ønskede han også efter- og videreuddannelsen 

udspecificeret, så man kan få et indblik i udviklingen af alle hovedaktiviteter. 

 

Dan Madsen havde først og fremmest brug for en kort afvigerapportering, udvikling i ”trends” samt 

eventuelle problemer undervejs. 

 

På spørgsmål fra Annika F. Pedersen redegjorde Henrik Kristensen for regnskab og fordelingsnøgler, 

og Peter Rathje supplerede forklaringen med, at bundlinjen ikke ændrer sig, uanset hvordan udreg-

ningen finder sted.  

 

Lars Lykkedegn spurgte, om der var lagt de nødvendige puljer ind i budget 2011 til merarbejde og 

overarbejde, hvortil rektor svarede, at det var der ikke, idet udgangspunktet for budgetlægningen har 

været, at normeringen stemmer overens med de planlagte aktiviteter. Dette skulle bl.a. ses i relation 

til bemærkningerne i revisionsprotokollatet. Hvis det skulle vise sig, at denne forudsætning ikke hol-

der, så vil der selvfølgelig blive taget hånd om problemet. 

 

Carl Holst konkluderede på drøftelsen, at der er stor forskel på ønskerne, nogle ønsker at tolke på 

overordnede tal, og andre ønsker en detaljeret tekst, men overordnet skal ledelsesinformationen leve-

res – ikke for detaljeret – men således at bestyrelsen har mulighed for at reagere, hvis udviklingen 

ikke er i overensstemmelse med den forventede. 

 

Ad. 6. Drøftelse af organisation, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol samt it og bud-

gettering – særskilt årsberetning vedr. aktiviteter mv. 

 

Carl Holst gav ordet til rektor. Søren Vang Rasmussen henviste til bestyrelsesseminaret i september 

2010 og bestyrelsesmødet i november 2010, hvor bestyrelsen gav rektor i opdrag at opbygge en or-

ganisation med en flad struktur. Derefter beskrev han de strukturelle dilemmaer og særlige problem-

felter, der var ”indlejret” i organisationen i forbindelse med fusionen mellem UC Syd og Vest. 

 

Udgangspunktet var, med reference til ”Notat vedr. eventuel sammenlægning af UC Vest og UC Syd”,  

 

 at der alene på grund af fusionen ikke vil ske reduktioner i det nuværende antal uddannelses-

steder eller i antallet af uddannelser på det enkelte uddannelsessted, 

 

 at det sikres, at de udbudssteder, som bevares i den nye institution, fortsat er bæredygtige og 

har et uddannelsesmiljø, der fortsat kan udvikles. 
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Med dette udgangspunkt og oplægget, som blev præsenteret under pkt. 4 på dagsordenen, fandt han, 

at udgangspunktet for en flad organisation bør være de enkelte grunduddannelser. Derfor bør UC 

Syddanmark udvikle stærke og innovative ”uddannelseshuse”, der formidler attraktive faglige profiler, 

og hvor de studerende og aftagerne kan identificere UC Syddanmarks forskellige ”kerneaktiviteter”. 

 

Søren Vang Rasmussen kommenterede principperne for et nyt organisationsdiagram med udgangs-

punkt i 3 niveauer: 

 

 Rektorat med stabsfunktioner 

 Uddannelseshuse (11 huse med hver sin studiechef – er fundamentet) 

 Campusser (infrastruktur). 

  

Derefter præsenterede han sammenhæng mellem aktiviteter og udvikling samt rammerne, herunder 

beslutningskompetence ved personaleflow’et mellem de forskellige afdelinger. 

 

Lars Lykkedegn ville vide, hvordan man kan sikre både det tværprofessionelle og det fagfaglige – og 

hvordan man vil sikre personaleflow.  

 

Anne Jørgensen mente, at der var (for) mange sidestillede ledere i ”uddannelseshusene”. En flad 

struktur er fornuftig, men dette vil give stort pres på rektor. 

 

Bent Øxenberg Hansen og Poul Flack-Jensen gav udtryk for en særdeles spændende model. Poul 

Flack-Jensen syntes endvidere godt om ”fællesskaber” mellem ”uddannelseshuse med samme uddan-

nelse” og kunne tilslutte sig decentraliseringen. 

 

Annika F. Pedersen var bekymret for de mange uddannelser i to af ”uddannelseshusene”, og ville vide, 

hvem lederne skulle sparre med. Carl Holst svarede, at sparring kan finde sted uddannelserne imel-

lem, og dertil er der et ”ledelseslag” nedenunder studiechefstillingerne afhængig af behov. 

 

Peter Rathje foreslog, at samarbejde mellem ”uddannelseshusene” gøres til et indsatsområde i resul-

tatlønskontrakterne for lederne i ”uddannelseshusene”. 

 

Anders H. Simonsen mente, at tankegangen med personaleflow og efter- og videreuddannelsesflow 

imellem alle uddannelser var rigtig spændende. 

 

Bjarne Graabech Sørensen så gerne modellen ført ud i livet nu, men på sigt (3-5 år) skal der ske no-

get andet. 

 

Dan Madsen kunne følge rektor i strukturen, men mindede om, at intentionen med koordineringen 

mellem ”uddannelseshusene” skal tillægges betydning. Endvidere kunne Dan Madsen være bekymret 

for, om den administrative del er på for mange hænder – især økonomi og administration, hvilket der 

bør ses på senere i forløbet. Endvidere skal det sikres, at efter- og videreuddannelsesaktiviteterne kan 

bindes sammen med ”uddannelseshusene”. 

 

Peter Rathje var bekymret for et stort pres på rektor, som med modellen bliver ”overhusbestyrer” alle 

mulige steder og forventes ligeledes at være synlig alle steder. Endvidere stillede Peter Rathje 

spørgsmål ved ansvaret for fællesskab ved så mange ”uddannelseshuse”. 

 

Nicolai Madsen var tilfreds med modellen, som muliggør samarbejde og samling af uddannelserne 

med hensyn til udbud af fag eksempelvis. 

 

På spørgsmål fra Anders H. Simonsen til placering af det internationale, svarede Søren Vang Rasmus-

sen, at området allerede er decentraliseret (ligger ude i uddannelseshusene). Endvidere ønskede An-

ders H. Simonsen videncentrene beskrevet som enheder. 

 



 

 

 Side 5/6 

 

Lars Lykkedegn savnede funktionsbeskrivelser, hvad angår det decentrale ansvar for lederstillingerne 

på de enkelte uddannelser. Lars Lykkedegn havde endvidere gerne set det fremlagte organisations-

diagram i HSU. Søren Vang Rasmussen svarede, at diagrammet er første skridt i processen, derefter 

kommer funktionsbeskrivelserne. I øvrigt var der både i notatet og i diagrammet taget hensyn til 

synspunkter i HSU og den drøftelse, der havde været i ledelsesgruppen.  

 

Carl Holst konkluderede, at rektor nu har svaret på den stillede opgave, som bestyrelsen havde for-

muleret på septemberseminaret, og således at den fremlagte model i ”Notat vedr. organisations- og 

ledelsesstruktur i UC Syddanmark” med de faldne bemærkninger kan danne grundlag for det videre 

arbejde med etablering af den fremtidige struktur for UC Syddanmarks kerneaktiviteter – grundud-

dannelser, efter- og videreuddannelse og videncenteraktiviteter. Formanden tilføjede, at bestyrelsen 

forventer implementering hurtigst muligt og en status på bestyrelsesmødet i juni. Hovedpunkterne er: 

Uddannelsesdirektørstillingen nedlægges, udviklingschefen får titel af udviklingsdirektør, efter- og 

videreuddannelse placeres også i organisationsdiagrammet som et ”uddannelseshus”, udviklingsdirek-

tøren skal bidrage til udvikling af grunduddannelserne, men ansvaret er fortsat decentralt, dvs. hos 

studiecheferne. Bestyrelsen besluttede endvidere med udgangspunkt i de faldne bemærkninger, at 

økonomifunktionen ved UC Syddanmark skal styrkes, hvorfor der opslås en stilling som økonomichef/-

økonomidirektør. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt og er endvidere positivt indstillet overfor en 

eventuel ansættelse i en stilling ”imellem” rektor og ”uddannelseshusene”. 

 

Vedrørende økonomi forventer bestyrelsen en kvartalsstatus til mødet i juni og et halvårsregnskab til 

september. Endvidere forventes det, at der til september kan præsenteres et oplæg vedr. præsentati-

onsform af budget mv. Sidstnævnte afhænger dog af ansættelsestidspunkt for ny økonomidirektør. 

 

Beretning 2010 for Udvikling og Forskning samt beretning 2010 for Internationale relationer blev taget 

til efterretning. 

 

Ad. 7. Status vedr. udviklingskontrakt 2010-2012. Opfyldelse af mål i 2010, bilag 

 

UC Syddanmark og Undervisningsministeriet underskrev i juni 2010 udviklingskontrakten for 2010-

2012, og omfanget af kontraktopfyldelsen skal løbende vurderes. Punktet blev udsat til junimødet, 

idet endelig status vedrørende målopfyldelse først indsendes til Undervisningsministeriet ultimo april. 

 

Bestyrelsen bad om alternativ præsentation af målopfyldelsen, eksempelvis i PowerPoint. 

 

Ad. 8. Galleri H, bilag 

 

Den andel af Galleri H, som skal indrettes til UC Syddanmark, vurderes p.t. henholdsvis i Haderslev 

Kommune (formalia) og af en erhvervsejendomsmægler (økonomi).  

 

På spørgsmål fra Lars Lykkedegn oplyste Søren Vang Rasmussen, at lokalerne skal anvendes til un-

dervisningsbrug. 

 

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning, at der arbejdes videre med projektet med henblik på en-

delig aftaleindgåelse på det foreliggende grundlag. 

 

Afledt af det aktuelle punkt opfordrede Peter Rathje til, at bestyrelsen som tema på et bestyrelsesse-

minar drøfter, om UC Syddanmark principielt altid bør eje sin bygningsmasse. 

 

Ad. 9. Eventuelt 

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om at modtage filer med bestyrelsesmødematerialer i opdelte filer, alter-

nativt at blive udstyret med en I-pad. Ønsket blev taget til efterretning, og Anna Jessen fortalte end-

videre, at bestyrelsen efter 15. august 2011 vil få adgang til UC Syddanmarks nye intranet, hvorfra 

mødemateriale vil kunne downloades. 
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Godkendt 

 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

  Carl Holst, bestyrelsesformand         Søren Vang Rasmussen, rektor 

 


