
 

 

 

Den 31. maj 2012, CKOK-ADJE 

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 24. MAJ 2012 

 

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

Jensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Anders Henning Simonsen, Lars Lykkedegn, Jeppe Vestergaard, 

Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Tove Larsen, Anke Spoorendonk, Peter Rathje. 

 

Nicolai Madsen havde inden mødet meddelt, at han ville være et kvarter forsinket. 

 

I øvrigt deltog:  

 

Claus Kokholm, Alexander von Oettingen, Hans Erik Pedersen og Anna D. Jessen. 

 

Under pkt. 1-4: Managing Director, Partner Preben Svendsen og Senior Consultant Henrik V. Nør-

gaard, begge fra LOHFF Management Consultants A/S. 

 

Mødet blev, af hensyn til møde i ansættelsesudvalget samme dag, holdt i Regionshuset i Vejle. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og beklagede indledningsvis, at det igen havde været nødvendigt at flytte 

mødetidspunktet, hvilket hang sammen med de igangværende ansættelsessamtaler til rektorstillingen.  

Preben Svendsen og Henrik V. Nørgaard fra LOHFF Management deltog i mødet til og med pkt. 4, an-

sættelse af ny rektor, som, foreslog formanden, straks ville gå i gang, når Nicolai Madsen nåede frem. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 1. december 2011, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Formanden henviste til de udsendte meddelelser og spurgte, om der var bemærkninger til de enkelte 

punkter. 

 

Dimensionering 

 

Anders H. Simonsen fik bekræftende svar fra Claus Kokholm på spørgsmålet, om der i forbindelse 

med dimensioneringen var taget højde for lokalebehov. 

 

Nye uddannelser – VVU/akademiuddannelse i socialpædagogik 

 

Poul Flack-Jensen spurgte, om ikke den nye uddannelse var i konkurrence med pædagoguddannelsen. 

Alexander von Oettingen svarede, at det er aftagerbehov, er ligger til grund for oprettelse af uddan-

nelsen. Det forholder sig ligeledes for de særlige uddannelsestilbud for ledige, hvor, ifølge Alexander 

von Oettingen, jobrotation og uddannelsesforløb for nye kompetencer efterspørges af aftagerne. For-

manden supplerede, at disse forløb er et led i de igangværende trepartsforhandlinger. 

 

Revision af økonomiske forhold 

 

Formanden nævnte, som også tilsendt bestyrelsen i mail af 19. maj 2012, at Styrelsen for Videregå-

ende Uddannelser og Uddannelsesstøtte har svaret på KPMG-notatet af 9. februar 2012 vedrørende 

revision af økonomiske forhold, ligesom UC Syddanmark naturligvis efterfølgende har sendt respons 

herpå. 
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Rektors fratrædelse 

 

Carl Holst orienterede bestyrelsen om, at Rigsrevisionen i brev af 11. maj 2012 har anmodet om at få 

fremsendt kopi af rektor Søren Vang Rasmussens fratrædelsesaftale, hvilket ifølge Claus Kokholm er 

effektueret. 

 

Presseomtale 

 

Carl Holst henviste til den forløbne weekends presseomtale, at professionshøjskolerne kvæles i admi-

nistration samt evaluering af pædagoguddannelsen, og bad om, at omtalen samles og tilsendes besty-

relsen. 

 

Alexander von Oettingen supplerede, at emnet evaluering af pædagoguddannelsen er på dagsordenen 

for næstkommende chefgruppemøde. 

 

Ad. 4. Ansættelse af ny rektor 

 

Carl Holst orienterede om ansættelsesprocessen. Der var modtaget 23 ansøgninger til stillingen som 

rektor for UC Syddanmark. Elleve kandidater havde været til samtale hos LOHFF Management, og 

seks kandidater var herefter ifølge aftale med formandskabet blevet udskilt til fire, som derefter havde 

været til ansættelsessamtale med ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget havde udskilt disse kan-

didater til to, som herefter fortsat var gået videre i processen. Formanden pointerede, at ansættelses-

udvalgets medlemmer herefter med 100 % enighed pegede på den samme kandidat. Carl Holst præ-

senterede kort mundtligt den udvalgte kandidat, som både ansættelsesudvalget og LOHFF-

konsulenterne anbefalede bestyrelsen at ansætte som ny rektor. 

 

Formanden spurgte herefter, om ansættelsesudvalget ønskede at supplere, og Bent Øxenberg Hansen 

og Bjarne Graabech Sørensen gav udtryk for, at arbejdet i ansættelsesudvalget havde været en god 

proces. Bestyrelsen nikkede herefter til orienteringen, og den udvalgte kandidat blev budt indenfor, 

hilste på hver enkelt og blev lykønsket med stillingen. Kandidaten fik herefter ordet og mulighed for 

selv at præsentere sig for bestyrelsen. Der var en god stemning, og det aftaltes, at den kommende 

rektor og økonomidirektør Claus Kokholm på formandskabets vegne allerede samme aften skulle tale 

videre vedrørende overlevering. 

 

Carl Holst pointerede for den kommende rektor, at bestyrelsen til enhver tid ønskede, at bestyrelses-

medlemmernes kompetencer med forskellige baggrunde blev udnyttet i det daglige arbejde.  

 

Vedrørende in- og ekstern kommunikation om ansættelsen slog Carl Holst fast, at han ville udsende 

mail til alle medarbejdere, så snart der var aftalt en tiltrædelsesdato. Tidshorisonten herfor ville være 

meget kort. Kommunikationsafdelingen klargør og udsender dernæst besked til de studerende ligesom 

officiel pressemeddelelse om den nye rektor derefter udsendes. 

 

Indtil videre er oplysningerne fortrolige, pointerede formanden. 

 

Ad. 5. Drøftelse af organisation, herunder regnskabsfunktion, intern kontrol samt it og bud-

gettering – særskilt årsberetning vedr. aktiviteter mv. – udsat fra sidste møde, bilag 

 

Claus Kokholm nævnte med henvisning til KPMG revisionsprotokollatet vedr. årsrapporten for 2011 og 

budgetudfordringen fremadrettet direktionens drøftelser vedrørende den nuværende ledelsesstruktur i 

IT-afdelingen. Direktionen har fundet behov for ansættelse af en ressourcestærk IT-chef med stor 

faglig og ledelsesmæssig kompetence, og som endvidere kan bistå i effektiviseringen af bl.a. studie-

administrationerne. Direktionen indstillede, at der udgiftsneutralt ansættes en IT-chef hurtigst muligt i 

samarbejde med den nye rektor. 

 

Bestyrelsen godkendte, at ansættelse af en IT-chef påbegyndes, og Anders H. Simonsen opfordrede 

til, at ansættelsen ikke blot blev udgiftsneutral men gerne billigere. 
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Ad. 6. Udvikling og Forskning – udsat fra sidste møde, bilag 

 

Alexander von Oettingen henviste til bestyrelsesdrøftelsen den 1. december 2011 vedrørende viden-

centrenes interne og eksterne relevans og beslutningen om en yderligere præsentation af videncen-

trene og deres funktion. På grundlag af denne opfordring fra bestyrelsen var den årlige beretning ud-

arbejdet, ligesom et kort resumé, jf. Bjarne Graabech Sørensens opfordring på mødet den 27. marts 

2012. 

 

Bjarne Graabech Sørensen mente fortsat, at beretningsformen er for voluminøs til bestyrelsesbehand-

ling. 

 

Bent Øxenberg Hansen fokuserede på videncentrenes tilknytning til grunduddannelserne, herunder 

især almen pædagogik og formidling. 

 

Poul Flack-Jensen spurgte til pædagoguddannelserne og Videncenter for Specialpædagogik, socialpæ-

dagogik og socialt arbejde og mente, at vidensopsamling bør kanaliseres over i grunduddannelserne. 

 

Jeppe Vestergaard spurgte med henvisning til de mange udbudte kurser og diplomer, der ikke opret-

tes, om det er hensigtsmæssigt at anvende ressourcer på kurser, der ikke gennemføres. 

 

Lars Lykkedegn spurgte med henvisning til udviklingskontrakten til bachelortilknytning og studenter-

kontakt til videncentrene af hensyn til sikring af, at der fokuseres på de studerendes udvikling. 

 

Alexander von Oettingen medgav Bjarne Graabech Sørensen, at beretningen er omfattende, men op-

lyste endvidere, at den også anvendes i andre sammenhænge. 

 

Spørgsmålene gav anledning til en drøftelse af, om videncentrene skal satse eksternt eller internt. 

Alexander von Oettingen prioriterede klart en ekstern satsning af hensyn til økonomi i arbejdet, hvor-

imod udviklingsdirektøren ikke så en fordeling mellem ekstern og intern satsning som en mulighed. 

Videncentrene agerer eksternt, hvilket i sagens natur giver slagside i forhold til daglig kontakt til 

grunduddannelserne, og i øvrigt også genererer omkostninger, sagde Alexander von Oettingen. 

 

Anne Jørgensen ønskede at sikre den nyeste viden i grunduddannelserne men var bevidst om, at det 

var en balancegang. Dog bør det ikke være et enten/eller, da målet må være at kvalificere så mange 

som muligt af hensyn til vores velfærdssamfund. 

 

Anders H. Simonsen roste en fin beretning, han mente, det var spændende at læse om videncenter-

opgaverne. På spørgsmål til vækstmuligheder på Efter- og Videreuddannelsen er de større end forven-

tet, vurderede Alexander von Oettingen. 

 

Bestyrelsesformanden konkluderede, at der var behov for en særskilt drøftelse af videncentersatsnin-

gen, og ledelsen fik til opgave at udarbejde skriftligt oplæg til et af de kommende bestyrelsesmøder.  

Ledelsen vurderer, om det er hensigtsmæssigt, at punktet dagsordenssættes på juni-mødet eller på 

september-mødet, og den nye rektor inddrages naturligvis. 

 

Ad. 7. Uddannelseshusenes taktiske handlingsplaner – udsat fra sidste møde, bilag 

 

På bestyrelsesmødet den 1. december 2011 drøftede og godkendte bestyrelsen Handlingsplan 2012-

2015, og på den baggrund blev det besluttet, at uddannelseshusenes taktiske handlingsplaner skulle 

fremlægges for bestyrelsen. 

 

Alexander von Oettingen redegjorde for, hvordan de taktiske handlingsplaner understøtter den strate-

giske satsning og beskriver uddannelseshusenes profil og taktiske arbejde inden for digitalisering af 

uddannelsen, mindskelse af frafald og øget gennemførelse samt internationalisering. De fremlagte 

handlingsplaner for uddannelseshusene er første generation, nævnte udviklingsdirektøren. 
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Der var synspunkter fra meget spændende læsning og gode idéer, som Jeppe Vestergaard ser frem til 

bliver ført ud i livet til Bjarne Graabech Sørensens synspunkt om for mange operationelle detaljer, 

som er irrelevante for bestyrelsen. Jeppe Vestergaard opfordrede samtidig til samlede handlingsplaner 

uddannelser imellem og udtrykte endvidere, at kr. 300.000 til markedsføring for én uddannelse for 

ham syntes af meget. 

 

Tværprofessionalitet og innovation var områder, som Poul Flack-Jensen savnede, hvortil Alexander 

von Oettingen replicerede, at tværprofessionalitet i dag er en selvfølge for alle uddannelser og i øvrigt 

allerede indeholdt i den samlede handlingsplan. Innovation har ikke været på dagsordenen. 

 

Alexander von Oettingen udtrykte skisma i, at der på den ene side efterspørges information og detal-

jer og på den anden side opleves perspektivet for bredt. 

 

Dan Madsen var enig i Bjarne Graabech Sørensens synspunkt og foreslog, at et par A4-sider med de 

væsentlige ting, bestyrelsen skal forholde sig til, er tilstrækkeligt. Jakob Lose tilsluttede sig med be-

mærkning om, at de store dokumenter sideløbende kunne være et tilbud. Poul Flack-Jensen gav ud-

tryk for, at der blev fremlagt rigtig gode bilag men opfordrede ledelsen til at være skarpere med, hvad 

bestyrelsen skal forholde sig til. 

 

Bestyrelsen godkendte herefter uddannelseshusenes taktiske handlingsplaner. 

 

Ad. 8. Kvartalsregnskab og økonomisk status på budgetudfordringen, bilag 

 

Claus Kokholm uddelte nyt bilagsmateriale pga. en fejl i det først udsendte. 

 

Claus Kokholm præsenterede kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 samt udvikling i hhv. budgetudfor-

dring 2012 og budgetudfordring 2013. 

 

Kvartalsregnskabet viste en negativ indtægtsafvigelse på -5,5 Mkr., hvilket med finansielle poster 

resulterede i en negativ afvigelse på det samlede resultat på -2,9 Mkr. Årsagsforklaringen var -0,8 

Mkr. fra aktiviteterne (grunduddannelser, Udvikling og Forskning, CFU) og -2,1 Mkr. fra fællesområ-

det. Afvigelserne bunder primært i et fald i EVU-aktiviteter samt omkostninger i fm. rektorskifte. Claus 

Kokholm gjorde opmærksom på, at en del af annoncering i forbindelse med stillingsopslaget stadig 

resterer. 

 

Økonomidirektøren præsenterede herefter status for budgetforudsætningerne set i forhold til budget-

tet, der blev fremlagt den 1. december 2011. De ændrede budgetforudsætninger 2012 udviser en 

negativ afvigelse (i indtægter) i forventet yderligere omsætningsnedgang i 2012 på -8,3 Mkr. (inkl. 1. 

kvartal). Claus Kokholm nævnte, at der kunne være risiko for, at den nye læreruddannelsesbekendt-

gørelse kan resultere i faldende STÅ, såfremt den besluttes midt i optagelsen. 

 

Der er pr. 21. maj 2012 efter hensættelser opnået omkostningsbesparelser på 2,1 Mkr., hvilket resul-

terer i en nettoudfordring i 2012 på -6,2 Mkr. og et estimeret resultat for 2012 på -4,1 Mkr. Claus 

Kokholm konkluderede, at der skal findes yderligere besparelser.  

 

Der er i forbindelse med budgetudfordringen 2013 opnået varige besparelser for 13,2 Mkr. ud af den 

samlede udfordring på 25 Mkr. Hvorvidt den samlede økonomiske udfordring er indfriet, afhænger 

bl.a. af Finanslovsforslaget 2013, herunder svar på spørgsmål om globaliseringsmidler og resultat af 

trepartsforhandlinger.  

 

Formanden takkede for præsentationen og udtrykte tilfredshed med det igangværende arbejde. 

 

Anders H. Simonsen og Jakob Lose fik af Alexander von Oettingen svar på spørgsmålene: Der opleves 

tilbageholdenhed på diplomkurser generelt på professionshøjskolerne, og tidligere er der nydt godt af 

længerevarende store aftaler, nu er prisen blevet forhøjet, og et dyk var forventet. Ifølge udviklingsdi-

rektøren lysner det igen i 2013. 
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Dan Madsen fik bekræftende svar på sit spørgsmål, om bestyrelsen får en opdatering på juni-mødet. 

 

Ad. 9. Godkendelse af regnskabsinstruks, bilag 

 

Regnskabsinstruksen var fremlagt til bestyrelsens orientering og godkendelse. Claus Kokholm bemær-

kede, at regnskabsinstruksen tager udgangspunkt i en standardinstruks, og den blev godkendt af be-

styrelsen og underskrevet af formand og konstitueret rektor. 

 

Ad. 10. Status på udviklingskontrakt, bilag 

 

Status på udviklingskontrakt, afrapportering 2012, var fremlagt til bestyrelsens orientering og drøftel-

se. Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til udviklingskontraktens status, som Dan Madsen fik svar 

på, fremlægges én gang årligt. 

 

Ad. 11. Eventuelt 

 

Afskedsreception 

 

Der holdes afskedsreception for rektor Søren Vang Rasmussen på Campus Haderslev fredag den 1. 

juni 2012 kl. 12-14. 

 

Trivselsundersøgelse 

 

Anders H. Simonsen nævnte trivselsundersøgelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg, og Claus 

Kokholm orienterede om, at der forestår ny trivselsundersøgelse omfattende hele UC’et i september 

2012. 

 

 

 

Godkendt 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

    Carl Holst, bestyrelsesformand       Claus Kokholm, kst. rektor 


