
 

 
 

Den 7. december 2010, SVR-ADJ 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER 2010 
 
Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Jakob Lose, Anne Jørgensen, Anke Spoorendonk, Peter 
Rathje, Dan Madsen, Bjarne Graabech Sørensen, Tove Larsen, Nicolai Madsen, Anders Henning Si-
monsen og Lars Lykkedegn. 
 
Afbud: Annika F. Pedersen, Poul Flack-Jensen. 
 
I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Tyge Skovgaard Christensen, Alexander von Oettingen og 
Anna D. Jessen – og endvidere Karin Nielsen og Henrik Kristensen i pkt. 6 og efterfølgende under 
middagen. 
 
Som led i bestyrelsens tidligere udtrykte ønske om at se alle UC Syddanmarks campusser var mødet 
oprindeligt planlagt til at finde sted tidligere på dagen på Campus Haderslev, men på grund af vejret 
og efterfølgende middag på Tyrstrup Kro i Christiansfeld er rundvisningen udskudt til marts i 2011. 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dan Madsen savnede et punkt på dagsordenen, ”status for regnskabet”. Formanden orienterede om, 
at rektor vil komme ind på regnskabet under pkt. 6. 
 
Der var ikke øvrige bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesseminar den 6. – 7. september 2010 
 
Der var ingen bemærkninger til referatet, hvorefter referatet blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad. 3. Honorar til bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen besluttede med udgangspunkt i vedtægten for UC Syddanmark, at der udbetales honorar 
ifølge Undervisningsministeriets fastsatte rammer. Det blev endvidere besluttet, at honoraret udbeta-
les én gang årligt og ved årets udgang. 
 
Nicolai Madsen spurgte om udbetaling af honorar til studerende, hvilket han var blevet fortalt tidligere 
havde fundet sted i UC Vest. Søren Vang Rasmussen svarede, at der ikke er hjemmel til udbetaling af 
honorar til studerende og medarbejdere. Tyge Skovgaard Christensen supplerede, at det ikke var kor-
rekt, at der tidligere var udbetalt bestyrelseshonorar til de studerende. 
 
Ad. 4. Meddelelser 
 
Dimittendundersøgelse ved ni professionsbacheloruddannelser i UC Syddanmark: 
 
Carl Holst bad rektor kommentere undersøgelsen.  
 
Søren Vang Rasmussen orienterede om undersøgelsen, som skal ses i sammenhæng med udviklings-
kontrakten. Undersøgelsen giver et godt indtryk af en række målepunkter, og sammenligningen af UC 
Syddanmarks grunduddannelser er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Undersøgelsen er 
drøftet i ledelsesgruppen og er efterfølgende behandlet på de enkelte uddannelser.  
 
Bestyrelsen fandt undersøgelsen spændende og interessant og drøftede de fremlagte resultater. Be-
styrelsen fokuserede især på følgende: 
 

 Tilsyneladende kan UC Syddanmark dække efterspørgslen efter arbejdskraft i sit dæknings-
område. 

 For enkelte uddannelser er der overraskende små tal for studerende, der vil anbefale uddan-
nelsen til andre. 
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 Den skæve kønsfordeling i rekrutteringen - og eventuelle handlemuligheder. 
 Den lave svarprocent for enkelte uddannelser. 
 Tilfredshedsniveauet vedrørende tværfaglighedsprojekter er enkelte steder overraskende lave. 
 Undersøgelsen bør anvendes til at skabe en fælles identitet. 
 Der bør også gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 

 
Søren Vang Rasmussen svarede på spørgsmål. Vedrørende den skæve kønsfordeling er der fokus her-
på bl.a. i den nationale markedsføring, og i år er der faktisk en svag vækst i andelen af mandlige an-
søgere. Vedrørende medarbejdertilfredshed er dette et tema i de løbende arbejdspladsvurderinger 
(APV). 
 
Tyge Skovgaard Christensen supplerede, at undersøgelsen drøftes i Uddannelsesforum (studierektorer 
og dekaner), hvor strategi for den videre proces udarbejdes. 
 
Til oplysningerne om omfanget af tilmeldinger efter 30. juli 2010 spurgte Bjarne G. Sørensen, om de 
studerende, som har tilmeldt sig sent, har et større frafald. Søren Vang Rasmussen svarede, at det er 
der intet, der tyder på. 
 
Carl Holst opfordrede til, at bestyrelsens bemærkninger indgår i det videre arbejde med fortsat kvali-
tetsudvikling af UC Syddanmarks professionsbacheloruddannelser. 
 
Ad. 4a. Status vedr. fusion 
 
Søren Vang Rasmussen henviste til den udsendte redegørelse vedrørende fælles AD (håndtering af 
netværkets informationer, organisering og kontrol af adgang mv.), fælles telefonsystem, fælles mail-
system, økonomisystem og ESDH-system (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) og tilføjede, at 
vi har problemer med at få systemerne til at tale sammen, og at der hele tiden skal tages nye syste-
mer i anvendelse. 
 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 
 
Ad. 4b. Lukket punkt 

 
Ad. 5. Visions-/strategidrøftelse, herunder handlingsplan 2011 samt ledelsesstruktur 
 
Søren Vang Rasmussen indledte punktet ved at præsentere en fire minutters film produceret af ARLA 
omhandlende Aktiv Rundt i Danmark. Kampagnen er et eksempel på en af UC Syddanmarks større 
aktiviteter og er en illustration på, at der kan indgås partnerskabsaftaler mellem professionshøjskoler 
og private virksomheder. 
 
Derefter orienterede Søren Vang Rasmussen om samarbejdet med UC Lillebælt og relationen til er-
hvervsakademierne. 
 
Vedrørende relationen til UC Lillebælt intensiveres samarbejdet på projektområdet og udbud af efter- 
og videreuddannelse. Der er både tale om samarbejde og arbejdsdeling. Derudover er de to professi-
onshøjskoler for nærværende ved sammen at indgå partnerskabsaftale med Region Syddanmark. Der 
holdes et formentlig afsluttende møde mandag den 6. december 2010. 
 
Vedrørende erhvervsakademierne er situationen ændret efter, at Undervisningsministeriet har offent-
liggjort udkast til tilsynsrapport, som er særdeles kritisk overfor de erhvervsakademier, som har etab-
leret sig med ”en light model”. Dette har medført, at de tre erhvervsakademier i Region Syddanmark 
er i en overvejelsesfase om fremtiden. 
 
Bestyrelsen drøftede den fortsatte udvikling i forhold til de øvrige uddannelsesinstitutioner og Carl 
Holst foreslog følgende: Vedrørende UC Lillebælt udarbejder de to rektorer et oplæg, som kan drøftes 
mellem de to formænd, og som efterfølgende præsenteres for de to bestyrelser. Udgangspunktet er 
en strategisk alliance og ikke en fusion. Vedrørende erhvervsakademierne er udgangspunktet ændret 
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væsentligt siden bestyrelsesseminariet i september 2010 på grund af tilsynsrapporten, og UC Syd-
danmark bør på denne baggrund afvente de interne drøftelser og afklaringer, som for nærværende 
foregår i erhvervsakademierne - men dog samtidig være positive overfor at deltage i afklarende drøf-
telser med erhvervsakademierne. 
 
Bestyrelsen godkendte formandens forslag til konklusion. 
 
Derefter henviste Søren Vang Rasmussen til notatet ”Udfordringer og perspektiver for UC Syddan-
mark”. Notatet indeholder helt overordnede overvejelser om samarbejdet med universiteter og andre 
forskningsinstitutioner. Det er hensigten efterfølgende at udarbejde strategioplæg på afgrænsede om-
råder, f.eks. enkelte grunduddannelser, tværgående problemstillinger, internationalisering, kommuni-
kationsstrategi mv. Notatet indeholder ikke en egentlig handlingsplan for 2011 ud over, at Søren Vang 
Rasmussen bemærkede, at de væsentligste opgaver i 2011 er at: 
 

1. Konsolidere UC Syddanmark som én organisation 
2. Tilpasse organisationen til det reducerede tilskudsniveau i 2012 
3. Udvikle nye vækstpotentialer 
4. Opfylde udviklingskontraktens mål 
5. Fastholde niveauet fra 2010 ved optagelsen i februar og september 2011.  

 
Notatet er udarbejdet af udviklingschef Alexander von Oettingen, lektor Jørgen Gleerup, SDU, chef-
konsulent Jens Jørgen Hansen samt sekretariatschef Christian Abildgaard.  
 
Alexander von Oettingen uddybede notatet. Rammen for notatet er en beskrivelse af UC Syddanmarks 
mission/vision, og ud fra et større og et mindre perspektiv er der sat fokus på grunduddannelserne, 
videncentrene samt efter- og videreuddannelsen. 
 
Formanden roste et spændende papir, som han vurderede som et godt fundament for pejlemærker i 
løbende udvikling af institutionen. 
 
Bjarne Graabech Sørensen fandt, at professionshøjskolernes velfærdsopgave burde beskrives anderle-
des. 
 
Bent Hansen opfordrede til at speede partnerskabsaftaleprocessen med kommunerne op. 
 
Anke Spoorendonk fandt notatet godt og glædede sig over den regionale tilgang og et ønske om at 
sikre bredden i udbud af uddannelser samt efter- og videreuddannelse. 
 
Dan Madsen roste ligeledes notatet. I missionen/visionen savnes noget om forsyningssikkerhed, om 
spidskompetencer, om videncentre og om internationalisering (både ud/ind). 
 
Anders H. Simonsens ønskede en uddybning af ordene ”campus” og ”uddannelseshus”. Alexander von 
Oettingen svarede, at campusstrukturen er en infrastruktur, der sikrer, at uddannelserne kan udvikle 
sig og vokse i et bæredygtigt fællesskab – og at uddannelseshusene er der, hvor de studerende søger 
hen, og hvor der skabes identitet.  
 
Lars Lykkedegn bemærkede, at begrebet tværfaglighed burde erstattes med begrebet tværprofessio-
nalitet. 
 
I øvrigt modtog Alexander von Oettingen diverse sproglige anbefalinger, råd om at overveje rækkeføl-
ge af indhold samt råd om at skelne mellem tværfaglig og tværprofessionel (sidstnævnte må være det 
rigtigste). 
 
Formanden foreslog, at bestyrelsen nikkede til notatet, og at bestyrelsen dermed havde udstukket 
retningslinjer for det fortsatte arbejde med henblik på at udarbejde strategioplæg samt handlingsplan 
for 2011 til præsentation for bestyrelsen på det ordinære møde i marts 2011.  
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Bestyrelsen godkendte formandens indstilling. 
 
Ledelsesstruktur  
 
Søren Vang Rasmussen indledte med at henvise til det opdrag, som blev givet på bestyrelsessemina-
ret i september 2010 om en ny samt mere forenklet og mere flad ledelsesstruktur. Der er foretaget en 
justering i opgavefordelingen i direktionen, og i denne forbindelse er ansvaret for de samlede aktivite-
ter af efter- og videreuddannelse samt videncentre nu entydigt placeret og under ansvar af udvik-
lingschefen.  
 
Den primære ledelsesstruktur består af fire faglige områder i Esbjerg under ledelse af dekaner og stu-
diechefer samt en campusstruktur i den øvrige del af UC Syddanmark under ledelse af fire studierek-
torer. Derudover er grænsefladen til det øvrige ledelsesniveau søgt tydeliggjort. 
 
Søren Vang Rasmussen bemærkede, at notatet skulle ses i sammenhæng med notatet Udfordringer 
og perspektiver for UC Syddanmark, hvor følgende fremgår af visionen: 
 

 At skabe gode ”campusstrukturer” og ”uddannelseshuse” med attraktive studiemiljøer, der 
kan skabe grundlag for, at de studerende kan udvikle en stærk faglig identitet og inspirere 
dem til at tilegne sig den nyeste viden og de nyeste metoder inden for udøvelsen af deres pro-
fession. 

 
Denne vision forudsætter en stærk lokal ledelsesforankring, hvilket forudsætter, at hvert uddannel-
sessted har én person, studierektor, som er synlig og stærkt forankret i lokalsamfundet. 
 
Bestyrelsen fandt, at den ikke så nogen ny og klar struktur i notatet, og Carl Holst konstaterede, at 
han på septemberseminaret åbenbart ikke havde været tydelig nok i sin opgavetildeling, hvorfor han 
bad rektor om at genoverveje ledelsesstrukturen i en ny og flad struktur. 
 
Ad. 6. Budget 2011 
 
Søren Vang Rasmussen indledte med at give en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 
2010. Han henviste til halvårsregnskabet for første halvår og tilføjede, at det skøn, som blev givet i 
september 2010, ikke havde ændret sig - bortset fra at den besluttede dispositionsbegrænsning alt 
andet lige vil reducere regnskabsresultatet med ca. 5 mio. kr.  
 
Derefter præsenterede han udkast til budget for 2011 og indledte med et skøn over konsekvenserne 
af finanslovsaftale og finanslovsforlig: 

 
Ud fra en alt andet lige betragtning vil den samlede tilskudsreduktion i 2011 være 12,9 mio. kr. (til-
skudsreduktion, reduktion i globaliseringsmidler og konsekvens af finanslovsaftalen). 
 
Søren Vang Rasmussen gennemgik derefter opdelingen i de tre udgiftsniveauer - hvorledes de hver 
især finansieres og endelig den forventede pris- og lønregulering. Budgettet er udarbejdet ud fra føl-
gende forudsætning: 1) Der er i udgangspunktet ikke foretaget reduktioner i forhold til gældende 
standarder i kerneaktiviteter eller administration. 2) Der planlægges endvidere med et overskud på 5 
mio. kr. 3) Dette indebærer, at der samlet skal findes besparelser på ca. 7 mio. kr.   
 
Søren Vang Rasmussen bemærkede, at det har været hensigten at udarbejde delbudgetter for de 
enkelte aktivitetsenheder. Det var kun delvist lykkedes. Endelig omdeltes uddybende materiale for 
afdelingen Udvikling og Forskning samt Fællesområdet. Afslutningsvis henviste Søren Vang Rasmus-
sen til den fremlagte indstilling, som han fandt, både understregede alvoren i den samlede økonomi 
fra 2012 og fremover og gav den fornødne tid til, at der kunne finde en kontrolleret tilpasning sted.  
 
Carl Holst indledte med at fastslå, at der selvfølgelig skal tages hensyn til, at vi er i en fusionsproces, 
men det fremsendte materiale er ikke tilfredsstillende bl.a. på grund af manglende overskuelighed. 
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Bjarne Graabech Sørensen efterlyste fremskrivninger for de næste år - især på indtægtssiden. 
 
Peter Rathje efterlyste sammenligning med 2010 budget, hvortil Søren Vang Rasmussen svarede, at 
der ikke er et samlet budget for 2010, idet hvert UC havde besluttet at udarbejde egne budgetter.  
 
Dan Madsen opfordrede til at sikre, at der er budgetopfølgningssystemer, som løbende kan rapportere 
tilbage. 
 
Lars Lykkedegn ønskede fremover en uddybning af, hvordan puljer anvendes på forskellige formål - 
samt en større gennemsigtighed vedrørende de enkelte uddannelsers økonomi. 
 
Anne Jørgensen spurgte til kvalificeret stillingsstop og opfordrede til, at der er kvalificeret arbejdskraft 
til de opgaver, som varetages. 
 
Carl Holst opfordrede til, at indstillingen fulgtes: 
 

 At der arbejdes videre med udarbejdelse af en budgetmodel, som sikrer at rentabiliteten for 
UC Syddanmarks enkelte aktiviteter kan registreres. 

 At der foretages interne effektivitetsanalyser mellem sammenlignelige afdelinger og enheder. 
 At 2011 betragtes som et overgangsår, hvor der indledes en tilpasningsproces med henblik 

på, at organisationen den 1. januar 2012 er tilpasset tilskudsniveauet for 2012. 
 At der tages hensyn til fortsat at kunne øge vækst og udnytte muligt vækstpotentiale fremad-

rettet bl.a. ved produktudvikling og udvikling af nye markeder. 
 At der indføres kvalificeret stillingsstop fra 1. januar 2011, og at personalemobiliteten øges. 
 At der tages initiativ til at udvikle en sikker økonomistyring og sikre procedurer for budget-

lægning. 
 
Derudover foreslog Carl Holst, at der til bestyrelsens møde i marts præsenteres et mere gennemskue-
ligt budget for 2011, som kan danne grundlag for halvårsregnskab og løbende budgetopfølgninger.  
 
Ad. 7. Vakant bestyrelsespost 
 
Formanden omdelte breve af 22. og 25. november 2010 fra Erhvervsakademi SydVest og Erhvervs-
akademi Kolding. 
 
Bestyrelsen besluttede ikke at foretage en udpegning på det foreliggende grundlag. 
 
Ad. 8. Studieordninger 
 
Efter indstilling fra uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen blev Studieordning for Fysiote-
rapeutuddannelsen fremlagt og godkendt af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen havde til orientering modtaget en oversigt over samtlige gældende studieordninger for 
professionsbacheloruddannelser i UC Syddanmark, og Tyge Skovgaard Christensen foreslog, at besty-
relsen gennemførte sin årlige overordnede drøftelse af studieordningerne medio 2011 i forbindelse 
med fremlæggelse af helt nye studieordninger iht. gældende procedure: Socialrådgiveruddannelsen, 
Medie- og sonokommunikation samt Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation. 
 
Carl Holst konkluderede, at rektor fremover godkender studieordninger efter indstilling fra uddannel-
sesudvalgene, og at bestyrelsen orienteres under punktet ”meddelelser”. Ændringer af ”væsentlig 
karakter” forelægges bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen besluttede at uddelegere godkendelse af studieordninger til rektor efter indstilling fra ud-
dannelsesudvalgene, dog således at væsentlige ændringer fortsat er et bestyrelsesanliggende. 
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Tyge Skovgaard Christensen orienterede om, at alle uddannelser har afholdt, eller afholder i nærme-
ste fremtid, uddannelsesudvalgsmøder, dog anvender kommunikationsuddannelserne brugerpaneler i 
stedet. 
 
Ad. 9. Udviklingskontrakt, regional dækning 
 
Søren Vang Rasmussen orienterede om, at professionshøjskolerne i henhold til globaliseringsaftalen i 
2009 skal udarbejde en strategi for regional udbudsdækning, som skal understøtte globaliseringsafta-
lens målsætning om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015. 
Samtidig skal professionshøjskolerne sikre, at der er uddannet arbejdskraft inden for de forskellige 
professioner og erhverv, som professionshøjskolen uddanner til og i alle dele af landet. 
 
Søren Vang Rasmussen bemærkede, at der i UC Syddanmarks dækningsområde er en rimelig dæk-
ning af uddannelser, og at der p.t. tilsyneladende kun er problemer i Sønderborg med henblik på in-
den for de økonomiske rammer at sikre bæredygtighed med den nuværende rekruttering. Derfor er 
notatet også meget generelt. 
 
Bestyrelsen tog notatet til efterretning. 
 
Ad. 10. Forslag til mødeplan 2011 
 
I henhold til Forretningsorden for bestyrelse og rektor, § 5. stk. 7, besluttede bestyrelsen følgende 
mødeplan 2011: 
 
Bestyrelsesmødet i marts på Campus Haderslev: 
Mandag den 21. marts 2011 kl. 10-13 
 
Bestyrelsesmødet i juni på Campus Sønderborg: 
Mandag den 20. juni 2011 kl. 9-12 
 
Bestyrelsesmødet i september på Campus Aabenraa: 
Fredag den 9. september 2011 kl. 14-17 
 
Bestyrelsesmødet i december på Campus Kolding: 
Torsdag den 1. december 2011 kl. 14-17, efterfulgt af middag 
 
Ad. 11. Valg af revisor 
 
Bestyrelsen bemyndigede på septemberseminaret rektor til at afslutte forhandlingerne med KPMG og 
indgå aftale for 2010 og fremover. Der er nu indgået endelig aftale med KPMG. Bestyrelsen godkendte 
aftalen. 
 
Ad. 12. Eventuelt 
 
For at lette udskrivningen af mødemateriale modtager bestyrelsen fremover så vidt muligt mødemate-
riale på USB-stik i én pdf-fil. 
 
Formanden takkede for mødet og ønskede en glædelig jul og et godt nytår. 
 
 
Godkendt den 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Carl Holst, formand  Søren Vang Rasmussen, rektor 
 


