
 

 

 

DEN 16. SEPTEMBER 2011, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE FREDAG DEN 9. SEPTEMBER 2011 

 

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

Jensen, Peter Rathje, Anke Spoorendonk, Jakob Lose, Lars Lykkedegn, Anders Henning Simonsen, 

Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Tove Larsen, Dan Madsen, Jeppe Vestergaard. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Peder-

sen, Karin Nielsen og Anna Jessen. 

 

Den netop udarbejdede ”Personalepolitik UC Syddanmark 2011” og ”Campus Aabenraa, kort fortalt” 

var omdelt på bordene. 

 

Inden mødet bød studiechef på Campus Aabenraa, Peter Thode Loft, velkommen til Aabenraa og hen-

viste til den omdelte folder med en kort præsentation af matriklens historie og faktaoplysninger. Peter 

Thode Loft var herefter guide på en rundtur på Campus Aabenraa. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og orienterede om bestyrelsens nye medlem, studenterrepræsentant Jeppe 

Vestergaard, som dog havde meldt afbud pga. arbejde i forbindelse med det forestående folketings-

valg. 

 

UC Syddanmarks nyansatte økonomidirektør, Claus Kokholm, samt administrationschef Hans Erik Berg 

Pedersen, deltog i bestyrelsesmødet som nye direktionsmedlemmer, hvorfor Carl Holst foreslog en 

præsentationsrunde blandt mødets deltagere. 

 

Carl Holst foreslog pkt. 4 behandlet som pkt. 4 og ikke – som ifølge ”forklædet” – under pkt. 8, og at 

pkt. 8 indgår i pkt. 4. Efterfølgende spurgte formanden, om der var andre bemærkninger til dagsorde-

nen, hvilket ikke var tilfældet. 

 

Herefter orienterede Carl Holst bestyrelsen om status i en konkret personalesag. Bestyrelsen tog  

orienteringen til efterretning. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2011, bilag 

 

Bent Øxenberg Hansen havde noteret sig, at der øverst s. 2 skal stå ”studenteraflønning” og ikke 

”studenteraflægning”. Der var ikke øvrige bemærkninger til referatet, hvorefter referatet blev god-

kendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, supplerende, bilag 

 

Formanden henviste til de udsendte meddelelser og gennemgik derefter de enkelte punkter: 

 

Aktiv Rundt i Danmark 

 

Søren Vang Rasmussen orienterede om at 135.000 skolebørn deltager i årets Aktiv Rundt i Danmark, 

hvilket er rekord. 

 

Samarbejdsaftale med UC Lillebælt 

 

Enkelte bestyrelsesmedlemmer fortalte, at de havde hørt rygter om en forestående fusion mellem de 

to professionshøjskoler. Søren Vang Rasmussen redegjorde for status vedrørende en samarbejdsaftale 

med UC Lillebælt, og ud fra det kommissorium, som de to rektorer for professionshøjskolerne UC Lil-

lebælt og UC Syddanmark havde fået af de to bestyrelser. Rektorerne var alene blevet anmodet om at 
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udarbejde forslag til samarbejdsaftale, som skal forelægges de to bestyrelser inden årets udgang. 

Dette er på ingen måde udtryk for en beslutning om en fusion mellem de to institutioner men alene en 

understregning af, at det er nødvendigt med fælles optræden i en række sammenhænge - og herun-

der, at det er nødvendigt at samle kræfterne i den øgede konkurrence fremover med andre udbydere 

af grunduddannelser, efter- og videreuddannelser og videncenteraktiviteter. 

 

Bjarne Graabech Sørensen udtrykte enighed i, at de to professionshøjskoler optræder fælles både 

udadtil og i opgaveløsninger, når det er hensigtsmæssigt. 

 

Formanden opfordrede til, at der internt i organisationen ved først given lejlighed finder en præcise-

ring sted af status og med henvisning til bestyrelsesmødet. 

 

Endelig henviste Søren Vang Rasmussen til UC Syddanmarks nye intranet. Bestyrelsen er nu oprettet 

som brugere på intranettet og har adgang til alle informationer mv. Bestyrelsen har fået tildelt et sær-

ligt hjørne af intranettet, som alene bestyrelsen kan se, og hvorfra dagsordener og mødematerialer 

kan printes. Anna Jessen sørger for, at bestyrelsesmedlemmer modtager introduktion, brugernavne og 

passwords. 

 

Ad. 3a. Optagelse af nye studerende 1. september 2011, bilag 

 

Formanden henviste til de udsendte bilag med opgørelser for hhv. ”Antal ansøgere primo juli 2011” 

(fremgang 20 %), ”KOT, ansøgertal UC Syddanmark ultimo juli 2011”, ”Nye studerende 1. årg. med 

studiestart 1. september 2011” (faktiske tal) og endelig ”Tilmeldte diplomstuderende for efterårsse-

mestret 2011” (fremgang 18 %) og gav derefter ordet til rektor, som med udgangspunkt i en power-

pointpræsentation orienterede om   

 

 stigning i antal tilbudte studiepladser på landsplan for professionsbacheloruddannelserne 

 at professionsbacheloruddannelser ved optagelsen 2011 fylder godt i opgørelsen af de 10 stør-

ste videregående uddannelser (pædagoguddannelsen på en førsteplads, læreruddannelsen og 

sygeplejerskeuddannelsen på hhv. en anden- og tredjeplads og socialrådgiveruddannelsen på 

en 8. plads)  

 at UC-sektoren har en andel på 32,2 % i det samlede antal 1. prioritetsansøgere (en mar-

kedsandel som fra 2007-2011 er øget fra 29,6 %) 

 at der ikke er noget entydigt billede i ændringen af alderssammensætningen (opgjort ud fra 

andelen af nyoptagne over 25 år) 

 at der ikke er noget entydigt billede af ændringerne i kønsfordelingen (andel af nyoptagne 

mænd) 

 at UC Syddanmark ligger på en 12. plads blandt danske videregående uddannelses-

institutioner fordelt efter størrelse/optag pr. 30. juli 2011. Dette svarer til placeringen i 2010. 

 

Poul Flack-Jensen mente, at en sammenlignende opgørelse for SOSU-uddannelsen kunne være inte-

ressant (fødekæde til UC Syddanmarks uddannelser). 

 

Ved sommeroptagelsen udarbejdes der studenteroptællinger fire gange, hhv. 1. juli, ultimo juli, primo 

september og endelig primo oktober (sammen med STÅ-tællingerne). Igen i år kan det konstateres, 

at tallene ændrer sig hen over sommeren. Søren Vang Rasmussen orienterede om udviklingen og 

glædede sig over, at der er ”fulde huse” på alle uddannelser bortset fra læreruddannelsen i hhv. Ha-

derslev og Esbjerg. 

 

På spørgsmål fra Anne Jørgensen vedrørende eventuelle manglende praktikpladser svarede Søren 

Vang Rasmussen, at indtil videre er alle problemer blevet løst. 

 

Ad. 3b. UC Syddanmarks organisation, bilag 

 

Der henvistes til udsendt bilag. 
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Søren Vang Rasmussen tilføjede, at der nu arbejdes med ”finpudsning” på en række områder, hvor 

der er ”overlappende” opgaveudførelse eller uklar kompetencefordeling. Dette gælder først og frem-

mest på de mere overordnede områder. 

 

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

 

Formanden gav ordet til Alexander von Oettingen, som orienterede om den nedsatte strategigruppes 

videre arbejde med det notat, som bestyrelsen godkendte på juni-mødet. Herudover henviste han til, 

at arbejdet skal ses i sammenhæng med den handlingsplan, som er udsendt som bilag. 

 

Nogle bestyrelsesmedlemmer var skuffede over den fremlagte handlingsplan. Bjarne Graabech Søren-

sen var skuffet over den manglende detaljeringsgrad, hvilket Anne Jørgensen var enig i. 

 

Anders H. Simonsen ønskede et bredere perspektiv under punktet ”optimal ressourceanvendelse”, 

herunder at der fra medarbejderside er ønske om en central enhed for HR. 

 

Peter Rathje tilkendegav, at han oplever stor interesse for samfund og bæredygtighed og foreslog 

disse elementer tænkt ind i et tværprofessionelt perspektiv. 

 

Anke Spoorendonk gav udtryk for, at den fremlagte handlingsplan som et udkast til første behandling 

er i orden, og opfordrede i øvrigt til at have blik for anerkendelse af udenlandske uddannelser. 

 

Bjarne Graabech Sørensen manglede noget om markedsandele, om studenterrekruttering samt øko-

nomistyring og rapportering i handlingsplanen. 

 

Poul Flack-Jensen var tilfreds med oplægget til denne første drøftelse, men havde også en forventning 

om en mere detaljeret handlingsplan til næste møde, herunder hvilke aktiviteter er i gang, hvor langt 

er de, og hvilke nye aktiviteter på vej. Poul Flack-Jensen var i øvrigt enig med Bjarne Graabech Sø-

rensen vedrørende økonomistyring. 

 

Jakob Lose så en naturlig kobling til strategi for kommende optagelser, dagsordenens pkt. 7. 

 

Peter Rathje var i tvivl, om den overhovedet giver svar på Tove Larsens problematisering fra sidste 

møde, om den nuværende dimensionering kan opretholdes set i lyset af eventuelle kommende kom-

munale personalereduktioner. 

 

Anne Jørgensen ønskede en vurdering af, om ændringerne i udviklingskontrakten var en tilpasning til 

virkeligheden, således at kontraktens mål er sikret at kunne overholdes. Søren Vang Rasmussen sva-

rede, at der i samråd med Undervisningsministeriet er foretaget ændringer af minimumsmål, men 

gennemsnitsmålene er fortsat ambitiøse.  

 

Anke Spoorendonk mente, at det er et krav at forholde sig til udviklingskontrakten, men handlingspla-

nen er efter hendes mening langt vigtigere og opmuntrede til at lægge kræfterne i handlingsplanen. 

 

Alexander von Oettingen takkede for bemærkningerne, som vil blive inddraget i det videre arbejde. 

 

Ad. 4A. Justering af UC Syddanmarks udviklingskontrakt, bilag 

 

På sidste bestyrelsesmøde drøftedes midtvejsafrapporteringen af Udviklingskontrakt 2010-2012. Der 

har været afholdt statusmøde i Undervisningsministeriet, hvor konklusionen var, at resultatkravenes 

opfyldelse var tilfredsstillende. Undervisningsministeriet opfordrede til enkelte justeringer, herunder 

ledelsens ønske om forenkling af enkelte kriterier. På denne baggrund er UC Syddanmark blevet op-

fordret til at indsende ændringsforslag til Undervisningsministeriet medio oktober. 

 

Punktet var allerede blevet inddraget i drøftelserne under punkt 4, og den justerede udviklingskon-

trakt blev herefter principgodkendt af bestyrelsen med den supplerende bemærkning, at der i den 

fortsatte dialog med Undervisningsministeriet kan forekomme enkelte justeringer. 
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Ad. 5. Godkendelse af halvårsregnskab og regnskabsforventning for 2012, bilag 

 

Formanden gav med henvisning til bestyrelsens forventninger på bestyrelsesmødet i april ordet til 

rektor.  

 

Søren Vang Rasmussen gennemgik det udsendte materiale, hvor der er taget hensyn til bestyrelsens 

ønsker om specifikation af de enkelte afdelinger (budgetenheder) - og herunder særligt efter- og vide-

reuddannelsen, videncentre, om udskillelse af administrationsbacheloruddannelsen og hensynet til 

geografi. Formen er dog endnu ikke helt tilfredsstillende.  

 

Halvårsresultat viser et overskud på 837.000 kr., hvilket vurderes som værende acceptabelt, idet re-

sultatet skal sammenholdes med budgetgrundlaget for 2011, som har en samlet regnskabsforventning 

på 2,2 mio. kr. 

 

I vurderingen af regnskabsresultatet indgår bl.a. 

 

1) I regnskabsresultatet indgår et kurstab på 607.000 kr., som ikke er medtaget i budgettet. 

2) Der er større censorudgifter i forårssemesteret (eksamen i januar og juni) end i efterårsseme-

stret (syge- og reeksamen i august og et begrænset antal eksamener i december). 

3) De nye uddannelser har et efterslæb i finansieringen, indtil uddannelserne er fuldt indfasede. 

4) Undervisningsministeriet har efter afslutningen af årsregnskabet meddelt nye institutionstil-

skud, som inkluderer ”udkantstilskud”. Det årlige institutionstilskud er ca. 350.000 kr. højere, 

end det budgetterede. 

5) Efter henvendelse fra UC Syddanmark er administrationen af internationaliseringstaksametret 

ændret, hvilket giver en samlet forøgelse af tilskud for UC Syddanmark på ca. 300.000 kr. år-

ligt.  

6) Udgifter til erstatningssag omhandlende en tidligere ansat i Ribe på 540.000 kr. og hvor der 

ikke er foretaget henlæggelser i årsregnskabet for 2010. 

  

Søren Vang Rasmussen gjorde afslutningsvis opmærksom på, at der kan konstateres afvigelser på 

delkonti mellem halvårsregnskab og budget først og fremmest på grund af, at budgetgrundlaget, som 

blev præsenteret for bestyrelsen i april 2011, kun delvist inkluderede mellemregninger mellem bud-

getenhederne. 

 

Formanden takkede for fremlæggelsen, og ønskede feedback på opfyldelsen af at have ramt en til-

fredsstillende fremstillingsform. 

 

Bjarne Graabech Sørensen udtrykte tilfredshed bortset fra opdeling på uddannelser, hvilket efter hans 

opfattelse ikke giver mening. Carl Holst henviste til, at der tidligere er udtrykt andre opfattelser i be-

styrelsen, bl.a. fra medarbejderrepræsentanterne. 

 

Bent Øxenberg Hansen mente, der måtte være udviklingspotentiale i efter- og videreuddannelsen i 

Esbjerg, herunder spurgte han til indgåelse af partnerskabskontrakter. Alexander von Oettingen sva-

rede, at der foreligger muligheder for større optimering, og at der allerede er tanker i gang om struk-

turering som i Haderslev, ligesom der arbejdes med partnerskabsaftaler i de vestlige kommuner, men 

det kræver tid. 

 

Carl Holst konkluderede, at krav og ønsker til detaljeringsgrad ikke er entydige, men at formen nu 

overordnet er i orden. Endvidere finder bestyrelsen, at halvårsregnskabet for første halvår 2011 er 

acceptabelt, og at den nuværende strategi vedrørende økonomistyring på det foreliggende grundlag 

kan fortsætte ind i 2012. Dette skal også ses ud fra, at antallet af nye studerende pr. 1. september 

2011 er særdeles tilfredsstillende. Den lille overskudsgrad kan forsvares ud fra, at den samlede øko-

nomi er fornuftig, og at der stadig arbejdes med fusionen, men det er også klart, at 2012 skal bruges 

til at forberede 2013. 

 

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet og kunne tilslutte sig formandens bemærkninger. 
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Ad. 6. Finanslovsforslag for 2012, bilag 

 

Søren Vang Rasmussen gennemgik Finanslovsforslag 2012 – offentliggjort den 24. august 2011 – og 

især de væsentligste oplysninger vedrørende professionshøjskolerne. Forslaget er overvejende en 

videreførelse af FFL 2011, dog med en mindre ændring i forhold til effektivisering, idet det nu forven-

tes, at effektiviseringer og besparelser indfases langsommere end tidligere antaget. CFU’erne er stadig 

et særligt besparelsesområde.  

 

Carl Holst tilkendegav, at sandsynligheden for ændringer i finanslovsforslaget er stor, men på det 

foreliggende grundlag kan rammerne for det forestående budgetarbejde følge konklusionen under det 

forrige punkt. 

 

Ad. 7. Strategi vedr. kommende ”optagelser”, bilag 

 

På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen strategi i forhold til optagelse af studerende fremover 

og opfordrede rektor til at udarbejde et notat om fremtidens rekrutteringssituation samt overvejelser 

om strategi, bl.a. set i lyset af konkurrencen uddannelsesinstitutionerne imellem. På denne baggrund 

har Institutionspolitisk Sekretariat og Kommunikationsafdelingen udarbejdet notaterne ”Fremtidig 

søgning til professionsbacheloruddannelserne ved UC Syddanmark” og ”Markedsføring i forhold til UC 

Syddanmarks konkurrenter i UCL og VIA”. 

 

Bestyrelsen drøftede strategien, herunder undersøgelse af arbejdsløsheden blandt de professioner, 

som UC Syddanmark uddanner til. Det aftaltes, at rektor via organisationsrepræsentanterne indhenter 

ledighedstal for en given periode. 

 

Bent Øxenberg Hansen opfordrede i forbindelse med uddannelsesvejledningen på ungdomsuddannel-

serne at gøre opmærksom på de mellemlange videregående uddannelsers kvaliteter, idet dette er et 

forsømt område. 

 

Forslagene indarbejdes i handlingsplanen. 

 

Ad. 8. Handlingsplan 2012, første drøftelse, bilag 

 

Punktet er behandlet under hhv. pkt. 4 og pkt. 7. Handlingsplan med indarbejdede bemærkninger 

fremlægges på bestyrelsesmødet i december. 

 

Ad. 9. Arbejdsmiljø v. UC Syddanmark, bilag 

 

Med reference til bestyrelsesmødet i juni havde bestyrelsen ønsket punktet på dagsordenen, og Søren 

Vang Rasmussen præsenterede en opgørelse over trivselsmålingens resultater for campusserne i Es-

bjerg, Aabenraa og Sønderborg, som har afsluttet deres undersøgelser. Undersøgelserne drøftes i de 

enkelte uddannelseshuse, og kun eventuelle større problemer vil blive taget op centralt. Hver afdeling 

vil således udarbejde sin egen handlingsplan. 

 

Hovedarbejdsmiljøudvalget har på baggrund af trivselsmålingen udarbejdet mål for det kommende års 

arbejde med arbejdsmiljø bl.a. med fokus på sygefravær, mobning/chikane og trusler samt sikkerhed 

og kriseberedskab, ligesom der gennemføres kompetenceudvikling af arbejdsmiljøansvarlige. 

 

Bestyrelsen spurgte ind til undersøgelsen og kommenterede det foreliggende materiale, bl.a. nævnte 

Poul Flack-Jensen, at der kunne være tale om et øjebliksbillede. Jakob Lose var ud fra sine erfaringer  

enig, og bestyrelsen opfordrede derfor til, at der fremover gennemføres årlige trivselsmålinger. 

 

Ad. 10. Forslag til mødeplan 2012, bilag 

 

I henhold til ”Forretningsorden for bestyrelse og rektor, § 5. stk. 7” blev forslag til mødedatoer for 

ordinære bestyrelsesmøder i 2012 fremlagt og godkendt således: 
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Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 9-12, Campus Haderslev 

Tirsdag den 26. juni 2012 kl. 9-12, Campus Esbjerg 

Mandag den 10. september 2012 kl. 16 – tirsdag den 11. september 2012 kl. 18, eksternt 

Tirsdag den 4. december 2012 kl. 15-18 efterfulgt af middag, eksternt 

 

Ad. 11. Eventuelt 

 

Jakob Lose orienterede om, at Transportministeren havde besøgt rådhuset dagen før og mødt by-

rådsmedlemmer vedrørende evt. trinbræt i Jerne. Besøget var i øvrigt kommet i stand bl.a. på bag-

grund af en henvendelse til kommunen fra uddannelsesinstitutionerne i området, herunder UC Syd-

danmark. Ministeren havde modtaget henvendelsen positivt. 

 

 

Godkendt 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

  Carl Holst, bestyrelsesformand         Søren Vang Rasmussen, rektor 

 

 


