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Ledelsesberetning
Præsentation af professionshøjskolen
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UC SYDs formål er at tilbyde professionsrettede videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau inden for de pædagogiske, sundhedsfaglige, samfundsfaglige, humanistiske og tekniske fagområder.

UC SYD udbyder efteruddannelse i tilknytning til sine fagområder efter reglerne om åben uddannelse, ligesom UC SYD udfører udviklingsopgaver for og fungerer som videncenter i samarbejde med interessenter fra arbejdsmarkedet, herunder de professioner professionshøjskolens uddannelser retter sig mod.
Professionshøjskolen tilbyder ligeledes undervisning, rådgivning og andre serviceydelser efter de almindelige regler om indtægtsdækket virksomhed.

UC SYD har i 2015 vedtaget strategi 2015-2020. Strategien er en rammestrategi, som fastlægger de
overordnede rammer og målsætninger for periodens prioriterede indsatser, og som udpeger en række
grundlæggende forudsætninger for en sund og fagligt højt kvalificeret udvikling af UC SYD. Strategien tager afsæt i UC SYDs mission, at uddanne de studerende med den ypperste faglighed og samarbejde med
dem som lærende mennesker. Det blev i 2017 vedtaget at forlænge strategien til og med 2021. Herefter
følger strategiens udløb og udløbet på den strategiske rammekontrakt for 2018-2021, som UC SYD er i
gang med at forhandle på plads med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nye strategiske rammekontrakt afløser udviklingskontrakten, som målrapporteres i denne årsrapport. Den fireårige strategiske rammekontrakt tager udgangspunkt i UC SYDs egne, strategiske indsatsområder.

Visionen er fortsat at blive landsdelens førende og sammenhængsskabende uddannelsesinstitution med
de studerende i fokus samt at blive en velrenommeret og attraktiv arbejdsplads.

Årets faglige resultater
UC SYDs primære aktivitet er at udbyde professionsbacheloruddannelser med henblik på at kunne forsyne det regionale arbejdsmarked med kvalificeret arbejdskraft – ikke blot til velfærdsprofessionerne, men
også til et større arbejdsmarked. Enkelte af UC SYDs uddannelser har et landsdækkende udbud, f.eks.
professionsbacheloruddannelserne Grafisk Kommunikation samt Medie- og Sonokommunikation, som tiltrækker studerende fra hele Danmark.

UC SYD udbyder i alt 13 professionsbacheloruddannelser og 1 erhvervsakademiuddannelse. 5 af professionsbacheloruddannelserne udbydes på flere uddannelsessteder, så der i alt er 20 udbud. Desuden udbydes AMU og PAU.
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2017

2015
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Årselever (STÅ)
Studieaktivitet – ordinære videregående uddannelser
Administrationsbachelor
Bioanalytikeruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Erhvervssprog- og it-baseret markedskommunikation
Ernæring og sundhed
Fysioterapeutuddannelsen, Esbjerg og Haderslev
Grafisk Kommunikation
Jordmoderuddannelsen
Laborantuddannelsen
Læreruddannelsen, Esbjerg
Læreruddannelsen, Haderslev
Medie- og Sonokommunikation
Pædagoguddannelsen, Esbjerg
Pædagoguddannelsen, Kolding
Pædagoguddannelsen, Aabenraa
Socialrådgiveruddannelsen, Esbjerg og Aabenraa
Sygeplejerskeuddannelsen, Esbjerg
Sygeplejerskeuddannelsen, Aabenraa
Studieaktivitet – ordinære videregående uddannelser i alt

2016

124,5
108,2
196,5
105,0
117,0
378,0
159,5
191,5
31,0
353,6
484,0
128,5
591,6
426,0
655,5
645,5
325,7
315,7
5.337,4

115,5
102,5
189,7
111,3
117,3
388,5
176,0
182,3
31,0
333,4
456,9
123,0
621,0
448,5
675,8
586,0
340,0
324,5
5.323,2

103,3
95,8
188,0
103,0
118,7
401,5
176,5
170,7
0,0
351,3
551,8
113,0
643,2
445,0
679,5
527,0
336,8
309,8
5.314,9

Der udbydes efter- og videreuddannelse på alle UC SYDs adresser.

Der har i 2017 været et lille fald i antallet af 1. prioritetsansøgere på professionsbacheloruddannelserne
og laborantuddannelsen. Ved ansøgningsfristens udløb den 5. juli 2016 havde UC SYD 2.485 1. prioritetsansøgere, mens tallet i 2017 var 2.407. Faldet har primært ramt søgningen til uddannelser på Campus Esbjerg og særligt Ergoterapeut-uddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen havde et større fald. Der
er ikke fundet entydige årsagsforklaringer til faldet, ligesom det altid er vanskeligt at forklare stigninger i
søgning til uddannelserne.

Udviklingen i studenterbestanden for professionsbacheloruddannelserne inkl. uddannelserne til pædagogisk assistent er stort set uændret i forhold til 2016 på samme tidspunkt. Den 1. oktober 2016 var der
indskrevet 6.299 studerende. Pr. 1. oktober 2017 var tallet 6.397 studerende. Stigningen kan primært
relateres til stigningen i optaget på særligt Læreruddannelsen i Haderslev – Netuddannelsen.

I forlængelse af ovenstående uddannelsesudbud har UC SYD den 12. december 2017 fået godkendt yderligere to udbud af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det drejer sig om et udbud af Administrationsbacheloruddannelsen i Haderslev samt en professionsbacheloruddannelse i SKAT, også i Haderslev. Første optag for begge nye udbud bliver sommeren 2018. UC SYD har i forvejen et udbud af Administrationsbacheloruddannelsen i Esbjerg.
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UC SYD blev i marts 2017 positivt institutionsakkrediteret og har fået godkendt flytningen af to kommu-
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nikationsuddannelser fra Haderslev til Kolding. Der er tale om Grafisk Kommunikation samt Medie- og
Sonokommunikation. Flytningen af de to kommunikationsuddannelser vil finde sted, så snart UC SYD har
færdiggjort opførelsen af et nyt campus i Kolding. Flytningen af de to uddannelser til Kolding skal blandt
andet sikre, at de studerende kan opnå et langt større tværprofessionelt samarbejde.

Strategiske indsatser – jf. strategi 2021 (uddannelser).

Strategi 2021 udpeger følgende prioriterede indsatsområder frem mod 2021:

Kvalitet

På kort sigt – 1½ år
• Institutionsakkreditering
• Undervisningskvalitet
• Kvalitet i alle opgaver
Praksistilknytning

På mellemlang sigt – 2½ år
• Krævende partnerskaber
• Relevansfokus
• Forskning, der driver udvikling
Innovative professioner

På lang sigt – 4½ år
• T-shape-kompetencer
• Samarbejdende professioner
• Universitetsskoler/-praksisser
I 2017 har arbejdet inden for uddannelse, videreuddannelse, forskning og internationalisering koncentreret sig om at videreføre de strategiske satsninger inden for strategien 2021. Dette har blandt andet omfattet:

Uddannelse

• Uddannelserne har fortsat fokus på frafald og studieintensitet for at styrke uddannelseskvalitet.
• Fortsat arbejde med kvalitetssikringssystemet for at reducere kompleksitet i systemet.
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• Institut for sundhedsuddannelse, Institut for samfundsfag og kommunikation samt Institut for pæ-

fortsætte fremadrettet.
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dagoguddannelse har forsat fokus på udvikling af nye rammer og bekendtgørelse. Det arbejde vil

• Institut for læreruddannelse har med succes etableret vinteroptag.

• Tværprofessionelt samarbejde (TPE). Uddannelserne har etableret et fælles koncept, der fremadrettet sikrer, at alle studerende ved UC SYD vil deltage i tværprofessionelle studieaktiviteter på
tværs af uddannelserne og institutterne.
Videreuddannelse

• Fortsat fokus på EVU´s markedsorientering og professionalisering. Det arbejde vil blive intensiveret
i 2018.
• Stærkere fokus på kommunalt samarbejde vedr. kompetenceforløb bl.a. A.P. Møller.
• Kompetenceudvikling vedr. it-didaktik i samarbejde med Varde, Fanø, Tønder, Haderslev, Kolding
og Billund kommuner.
• Kompetenceudvikling af ”pædagoger på skolen”.
Forskning

• Fortsat udvikling af forskningsprogrammerne og styrkelse af uddannelsernes forskningsbasering.
• Styrkelse af vidensproduktion og forskningsledelse af organisation og uddannelse.
• Docentansættelser.
Internationalisering

• Fortsat videreudvikling og implementering af internationaliseringsstrategi.
• Øget fokus på strategiske samarbejder med internationale forskningsmiljøer.
Ovenstående fokusområder bidrager blandt andet til, at UC SYD fra 2016 og frem er lykkedes med at få
anvendt samtlige Frascati-midler modtaget i regnskabsåret, men også forbrug af tidligere års opsparede
midler.

Akkumuleret har UC SYD siden 2013 haft et underforbrug på ca. 2,2 mio.kr. på Frascati-midler. Ved udgangen af 2015 var underforbruget ca. 15 mio.kr., og UC SYD har derfor i 2016 og 2017 forbrugt ca.
12,8 mio.kr. flere Frascati-midler end bevilliget. Denne ændring i forhold til tidligere år skyldes blandt
andet, at der er kommet væsentligt mere gang i Ph.D-programmet samt et større fokus på at få anvendt
bevilligede timer i forskningsprojekter. Se endvidere nedenstående oversigt over forbrug i perioden 20132017.
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Mio.kr.

fra UFM

Forbrug af tilskud fra UFM

Akkumuleret resultat

2014

2015

23,5

23,7

23,7

14,4

21,8

9,1

11,0

2016

2017
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Modtaget tilskud

2013

23,8

24,2

19,7

31,2

29,6

15,0

7,6

2,2

Årets økonomiske resultater
Samlet har UC SYD haft et lille fald i omsætningen for 2017. Den samlede omsætning i 2017 er 497
mio.kr. mod 500 mio.kr. i 2016, hvilket svarer til et fald på ca. 3 mio.kr. eller under 1 %. Det forholdsvis
lille fald kan primært henføres til andre indtægter i afdelingen for Forskning, Innovation og Videreuddannelse. Dette område er meget presset i forhold til andre aktører, som byder ind på de samme opgaver.
Procentandelen af godkendte ansøgninger i forhold til udarbejdede ansøgninger er også faldet markant i
2017.

Regnskabet for 2017 udviser et underskud på 14 mio.kr., hvilket er et fald i forhold til 2016, hvor der var
et underskud på 5 mio.kr. Nedenstående oversigt viser en sammenligning af de to års resultater med angivelse af særlige forhold, der påvirker resultaterne ekstraordinært:

Mio. kr.
Årets resultat jf. resultatopgørelsen
Særlige poster i 2016 og 2017 – Nedskrivning

2017

2016

-14

-5

13

7

-1

2

bygninger, tab ved salg af bygninger samt inventar-anskaffelser ved større byggerier
Resultat før særlige poster

Tages der højde for de særlige poster i begge årene, er afvigelsen betydeligt mindre negativ, nemlig ca.
3 mio.kr. mellem 2016 og 2017. De finansielle poster netto er steget ca. 2 mio.kr. i forhold til 2016. Dette skyldes indtægter fra værdipapirer i 2016 på ca. 1 mio.kr. samt en stigning i prioritetsrenter på ca. 1
mio.kr. i 2017, grundet låneoptagelse i det nye Campus Aabenraa.
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I forhold til budget 2017 er der en negativ afvigelse på ca. 12 mio.kr., idet der for 2017 var budgetteret

skabsføring af særlige omkostninger i 2017.
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med et underskud på ca. 2 mio.kr. Denne negative afvigelse kan alene henføres til ovennævnte regn-

Budgettet for 2018 viser et budgetteret underskud på 1,1 mio.kr. I dette underskud er der indregnet et
merforbrug fra tidligere års opsparede Frascati-midler på ca. 1,2 mio.kr.

Bygninger
UC SYD har i 2017 færdiggjort Campus Aabenraa, som både hvad angår tidsterminer og økonomi er gennemført inden for det berammede. Der er i perioden arbejdet videre med muligheden for at etablere nyt
campus i Kolding. Processen foregår planmæssigt.

Administrationsprocenten
I henhold til brev fra Styrelsen for Videregående Uddannelser af 13. december 2017 skal UC SYD i ledelsesberetningen indarbejde en afrapportering vedrørende de realiserede effektiviseringsgevinster i UCeffektiviseringsprogrammet, herunder også en analyse af udviklingen i administrationsprocenten på professionshøjskolen.

UC SYD/omkostninger i t.kr.

2013

2014

2015

2016

2017

53.589

49.062

53.159

47.151

42.673

478.537

481.204

484.707

499.884

504.625

Administrationsprocenten

11,2 %

10,2 %

11,0 %

9,4 %

8,5 %

Administrationsprocenten ekskl. særlige poster

11,5 %

10,4 %

11,0 %

9,6 %

8,7 %

Ledelse og administration
Driftsomkostninger, ekskl. finansielle poster

UC SYDs administrationsprocent er faldet 2,7%-point fra 2013 til 2017. De samlede omkostninger til ledelse og administration er faldet ca. 11 mio.kr. i perioden sammenholdt med, at de totale driftsomkostninger er steget med ca. 25 mio.kr. Stigningen i de totale driftsomkostninger skal ses i forhold til en stigende aktivitet i samme periode målt i blandt andet STÅ, samt at der i 2017, jf. ovenstående, har været
afholdt ekstraordinære omkostninger for ca. 13 mio.kr.

Fra 2016 til 2017 er omkostningerne til ledelse og administration faldet ca. 4,5 mio.kr. I den forbindelse
henvises til sidste års ledelsesberetning og afsnittet omkring ”Ekstraordinært effektiviseringstilskud”,
hvoraf det fremgår, at der i efteråret 2016 blev reduceret med 5 medarbejdere i studieadministrationen.
Endvidere blev to chefstillinger i den fællesadministrative enhed slået sammen en, hvilket også har medvirket til den positive udvikling. Den i 2016 igangsatte proces på det studieadministrative område er fortsat ind i 2017, og pr. 1. februar 2018 er omorganiseringen af studieadministrationen formelt igangsat.
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UC SYD har i 2017 afsluttet projekt eksamensbevissystem samt projekt effektivt indkøb som en del af det
sektorfælles effektiviseringsprogram. Endvidere er der i 2017 arbejdet med projekt praktikportal. Projekterne er finansieret med tilskud fra effektiviseringspuljen på 128 mio.kr., som Folketinget bevilligede på
Finanslov 2012. For projekt effektivt indkøb henvises til nedenstående afsnit om indkøb samt sidste års
ledelsesberetning, hvoraf der fremgik flere eksempler på besparelser opnået via indkøb.

For projekt praktikportal indgik professionshøjskolerne i 2014 en 8-årig kontrakt med Ditmer om udvikling og implementering af en fælles praktikportal. Systemet effektiviserer administrationen af praktikpladser, herunder pladsfordeling, generel dokumentation af processer i praktikforløbet og kommunikation
mellem studerende, praktikpladsen, undervisere og studieadministration. Projektet er støttet med 14,0
mio.kr. fra effektiviseringspuljen. For de realiserede gevinster og kvalitetsmæssige forbedringer henvises
til de centralt udarbejdede gevinstmålinger i regi af programmets sekretariat.

Indkøb
I henhold til brev af 13. december 2017 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet skal der af ledelsesberetningen for 2017 fremgå en redegørelse for, hvordan professionshøjskolens ledelse fastholder fokus på
udbud og indkøb. UC SYDs ledelse har stort fokus på området, men det bør samtidig påpeges, at over
70% af professionshøjskolens samlede omkostninger kan henføres til personaleomkostninger, samt at en
stor del af de øvrige omkostninger ikke kan påvirkes via forbedret indkøb. Som eksempel kan nævnes
ejendomsskat samt betaling til praktik- og kliniksteder.

Som det fremgik af sidste års ledelsesberetning, er indkøbsprocessen og -afdelingen professionaliseret,
og medarbejdere i organisationen har et langt større kendskab til afdelingen end tidligere. Dette kan
blandt andet mærkes i forhold til antallet af henvendelser i afdelingen. Der er siden 2013 gennemført flere større udbud af f.eks. revisionsydelse, håndværkerydelser, kantinedrift samt inventar. Alt sammen
med væsentlige prisreduktioner som resultat. Der er således opnået en besparelse på over 25% på den
ordinære revisionsydelse samt en besparelse på over 40% på flere inventarindkøb.

Der er beskæftiget 3 medarbejdere i indkøbsafdelingen, 1 med fokus på indhentelse af konkrete tilbud og
priser, 1 med fokus på lovgrundlag, herunder deltagelse i udarbejdelse af større udbud, samt 1 med fokus på indkøb og fordeling af varer, der håndteres centralt fra indkøbsafdelingen. Medarbejdersammensætningen er således meget forskellig og med forskellige kvalifikationer.

UC SYD har udarbejdet en indkøbspolitik, som er behandlet i rektoratet. Heraf fremgår væsentlige elementer omkring indkøb, herunder fordeling mellem centrale og decentrale indkøb.
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UC SYD anvender KMD Indkøbsanalyse til håndtering af indkøbsdata. Endvidere er der lavet en aftale
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med SKI om fælles analyse af indkøbsdata for hele professionshøjskolesektoren. Afrapportering af denne
analyse vil ske ultimo august 2018.

Professionshøjskolens hoved- og nøgletal
2017
_______

2016
_______

2015
_______

2014
_______

2013
_______

Hovedtal (m.kr.)
Resultatopgørelse
Omsætning
Omkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

497

500

512

509

481

÷505

÷500

÷485

÷481

÷479

÷7
÷7

0
÷5

27
÷7

28
÷3

2
÷5

÷14

÷5

20

25

÷3

541

527

429

376

383

Balance
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

91

71

136

170

163

Balancesum

632

598

565

546

546

Egenkapital ultimo

214

224

236

210

189

Langfristede gældsforpligtelser

272

188

187

191

191

Kortfristede gældsforpligtelser

146

186

142

145

166

÷5

52

14

29

36

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet

÷37

÷124

÷44

÷19

÷19

Finansieringsaktivitet

Investeringsaktivitet

92

÷3

÷2

÷4

÷4

Pengestrøm, netto

50

÷75

÷32

6

13

Overskudsgrad (%)
Resultat før ekstr. poster x 100
Omsætning

÷2,8

÷1,0

3,9

5,0

÷0,6

Likviditetsgrad (%)
Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser

62,3

49,2

132,4

158,9

127,3

Soliditetsgrad (%)
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

33,9

37,5

41,7

38,4

34,6

Finansieringsgrad (%)
Langfristede gældsforpligtelser x 100
Materielle anlægsaktiver

50,3

35,7

44,0

50,7

49,8

Nøgletal
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2016
_______

3.992

3.958

0

Nøgletal mv. vedrørende den
ordinære drift
Studieaktivitet – ordinære videregående
uddannelser
Teori STÅ

2015
_______

2014
_______

2013
_______
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2017
_______

4.055

3.807

3.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.345

1.365

1.260

1.347

1.312

0

0

0

0

0

0
_______

0
_______

0
_______

0
_______

0
_______

5.337
_______

5.323
_______

5.315
_______

5.154
_______

5.020
_______

855

781

786

790

776

53

64

128

109

142

udlagt andre

2
_______

4
_______

2
_______

1
_______

2
_______

Åben uddannelse i alt

908
_______

845
_______

914
_______

899
_______

918
_______

126
_______

120
_______

90
_______

89
_______

88
_______

Øvrig uddannelser i alt

126
_______

120
_______

90
_______

89
_______

88
_______

Studieaktivitet i alt

6.371
_______

6.288
_______

6.319
_______

6.142
_______

6.026
_______

somhed (omsætning, t.kr.)

14
_______

21
_______

23
_______

26
_______

22
_______

Antal dimittender

1.497
_______

1.519
_______

1.395
_______

1.409
_______

1.214
_______

- Heraf teori STÅ - undervisning udlagt til andre
- Heraf teori STÅ – undervisning gennemført
for andre

Praktik STÅ
- Heraf praktik STÅ-undervisning udlagt andre
- Heraf praktik STÅ-undervisning gennemført
for andre
Studieaktivitet i alt ekskl. udlagt
undervisning til andre

Studieaktivitet – åben uddannelse
Åben uddannelse videregående niveau
Åben uddannelse ikke videregående niveau
- Heraf åben uddannelse undervisning

Studieaktivitet – øvrige uddannelser
Studieaktivitet – Øvrige tilskudsfinansierede
uddannelser ressourceudløsende

Studieaktivitet – indtægtsdækket virk-
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Ledelsesberetning
Forventet udvikling
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Der vil de kommende år på kerneopgaverne inden for uddannelse, efteruddannelse, internationalisering
og forskning være en øget strategisk prioritering, herunder en fokusering på vidensproduktion og forskningsledelse, intensivering af studieintensitet samt strategiske ansættelser på tværs af enhederne, som
bidrager til UC SYDs samlede kerneopgave.

I den fireårige strategiske rammekontrakt forventes det, at UC SYD forpligter sig til særligt at forfølge fire
strategiske mål relateret til opfyldelse af UC SYDs forsyningsforpligtelse til aftagerne med kompetente
dimittender, styrkelse af de studerendes læringsudbytte gennem undervisning af høj kvalitet, styrkelse af
vidensgrundlaget i UC SYDs uddannelser samt dimittender, der kan arbejde med fornyelse og udvikling af
deres professionsfelter. Den strategiske rammekontrakt er ikke færdigforhandlet.

I de kommende år vil der være øget fokus på UC SYDs styrkelse af vidensomsætningen, blandt andet
gennem forskningsprogrammer og forskningssamarbejder og gennem tæt kobling til praksis- og professionsfelter. Ligeledes er det målsætningen gennem fortsat tæt samarbejde med ungdomsuddannelser og
skoler i området at sikre en høj synlighed af og bevidsthed om de mange stærke udviklings- og jobmuligheder, der findes for professionsbachelorer.

UC SYD udvikler til stadighed sin netværksdeltagelse og tager sin plads i sektorens mange styrings- og
udviklingsorganer. Det er fortsat et indsatsområde, at vi som den store, regionale vidensinstitution, vi er,
fastholder vores indflydelse i professionshøjskolesektoren og dertil hørende politiske udviklingsfora.

UC SYD tager samarbejdsstrategien meget alvorligt. Derfor indgås partnerskaber med centrale uddannelsesudbydere i regionen også i 2018, ligesom samarbejdet med kommuner og region udbygges.

Partnerskabsaftalerne ser således ud ultimo 2017:

Partnerskabsaftaler og samarbejdsaftaler

Partnerskabsaftaler med kommuner:
• Partnerskabsaftale med Tønder Kommune 2016-2019
• Partnerskabsaftale med Varde Kommune 2016-2018
• Partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune 2015-2017 (ny aftale indgås, når Esbjergs Vision 2025
foreligger)
• Partnerskabsaftale med Aabenraa Kommune 2014-2018
• Partnerskabsaftale med Haderslev Kommune 2017-2021
• Partnerskabsaftale med Kolding Kommune 2013-2017 (ny aftale er under forhandling)
• Partnerskabsaftale med Living Lab Sønderborg (1-årig aftale, Sønderborg arbejder p.t. på en nymodel)
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Ledelsesberetning
Partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner:
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• Partnerskabsaftale med University of Flensburg 2013-

• Partnerskabsaftale med Perorsaanermik Ilinniar, Socialpædagogisk Seminarium, PI/SPS, Grønland
2016-2019
• Partnerskabsaftale med Fredericia Maskinmesterskole 2014-2018
• Partnerskabsaftale med IBC 2017• Partnerskabsaftale med VUC SYD 2016• Partnerskabsaftale med Erhvervsakademi Sydvest 2015• Partnerskabsaftale med Social- og Sundhedsskolen Syd 2015-2019
• Partnerskabsaftale med Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 2015-2019
• Partnerskabsaftale med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole (SMSK)
(ny aftale ligger til underskrivelse hos SMSK)
• Partnerskabsaftale med Designskolen Kolding 2015-2018
• Samarbejdsaftale med Forsvarsakademiet 2016- *
• Samarbejdsaftale med Forsvarets Personeltjeneste 2010- *

Partnerskabsaftaler med flere aktører:
• Partnerskabsaftale om tværsektoriel kompetenceudvikling. Indgået mellem de syddanske kommuner, Region Syddanmark, professionshøjskolerne i Syddanmark, social- og sundhedsskolerne i
Syddanmark og Syddansk Universitet 2016-2020
• Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark, UC Lillebælt og UC SYD 2016-2018
• Partnerskabsaftale mellem Danske Professionshøjskoler, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Social-, Børne- og Integrationsministeriet 2014-

Samarbejdsaftaler:
• Samarbejdsaftale med Børn & Kultur, Esbjerg Kommune 2015-2018
• Samarbejdsaftale med Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune 2015-2018
• Samarbejdsaftale med Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg Kommune 2015-2018
• Samarbejdsaftale med Fællesforvaltningen, Esbjerg Kommune 2015-2018
• Samarbejdsaftale med VUC SYD om uddannelsesklynge inden for design, innovation og teknologi
2016-2018
• Samarbejdsaftale med VUC SYD om praktikken på læreruddannelsen 2016-2018
• Samarbejdsaftale om projekt ”Globale vækstkompetencer i Region Syddanmark” 2015-2019
• Samarbejdsaftale mellem Foreningsfællesskabet Ligeværd og NVIE/UC SYD 2015-2018
* De to aftaler med Forsvaret er registreret under samarbejdsaftaler, men de fungerer som de øvrige
partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner.
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Ledelsesberetning
Aftaler noteret 201X er indgået uden udløbsdato og løber, til en af parterne måtte opsige aftalen.
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Arbejdet med at konkretisere partnerskabsaftalerne til konkrete projekter, uddannelses- og forskningsaktiviteter og praksisudvikling fortsættes i 2018.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der kan påvirke det økonomiske resultat efter regnskabsårets slutning.
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Målrapportering
Uddannelses- og Forskningsministeriet og UC SYD har indgået en udviklingskontrakt for 2015-2017. Op-

PI
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følgning på udviklingskontrakten sker i form af en årlig målrapportering, som indgår i årsrapporten. Nedenfor er angivet målene samt resultater for 2017 i en overordnet oversigt efterfulgt af en rapportering
af målperiodens samlede målopfyldelse på målniveau. Herefter følger den punktvise afrapportering på
udviklingskontrakten for 2017 efterfulgt af uddybende redegørelser for de delvise og ikke opfyldte mål
samt detaljer for et enkelt opfyldt mål.

1. Overordnet oversigt
Mål

Antal

Opfyldt

milepæle

Delvist

Ikke

Ikke

opfyldt

opfyldt

opgjort

1. Bedre kvalitet i uddannelserne

4

2

2

0

0

2. Større relevans og øget gen-

2

1

1

0

0

2

2

0

0

0

4. Styrket internationalisering

4

2

2

0

0

5. Øget regionalt vidensamarbejde

2

0

0

2

0

6. Styrket forsknings- og udvik-

3

3

0

0

0

2

1

0

0

1

2

1

1

0

0

21

12

6

2

1

nemsigtighed
3. Bedre sammenhæng og samarbejde

lingsbasering
7. Læringstilvækst og talentudvikling

8. Udvikling af det fysiske uddannelses- og læringsmiljø
I alt

Periodens samlede målopfyldelse på målniveau
Udviklingskontrakten er analog til UC SYDs strategi 2021. UC SYD har tre prioriterede mål i strategiperioden: At sikre kvaliteten, udvikle praksistilknytningen og skabe innovative professioner. På kort
sigt er fokus på den kvalitet, der skal være i vores kerneopgaver. Målet om bedre kvalitet i uddannelserne skal derfor ses i sammenhængen med, at UC SYD har opnået institutionsakkreditering. Prioriteringen i
strategi 2021 på mellemlangt sigt er at skabe en stærkere kobling til UC SYDs aftagere både inden for
professionsbacheloruddannelserne, forskning, udvikling samt efter- og videreuddannelsen. UC SYD har i
kontraktperioden arbejdet med et relevanskriterium. På forskningssiden har vi sikret en agenda, hvor UC
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SYDs videngrundlag er relevant nu og i fremtiden samt aktivt søgt at involvere aftagerfeltet i uddannelserne. Ligeledes har UC SYDs partnerskaber udviklet sig, så paradigmet for partnerskaber er strategisk
funderet.
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På lang sigt vil UC SYD udvikle innovative professioner og dermed uddanne professionsbachelorer, som
via tværgående studiemiljøer og uddannelseselementer er klar til at arbejde sammen på tværs af fagfelter. Vores studerende skal i kraft af en styrket internationalisering se sig selv og spejle sig i andre og
dermed opleve professionens afhængighed af omverdenen og andre faggrupper. UC SYD har i kontraktperioden arbejdet med læringstilvækst og udvikling af talenter, hvilket er et arbejde, der fortsætter i den
Strategiske Rammekontrakt, hvor UC SYD iværksætter en strategisk rekruttering af talenter, mænd og
unge fra ikke-uddannelsesvante hjem. Uddannelse ved UC SYD skal i fremtiden ske i fysiske uddannelses- og læringsmiljøer, der lever op til kravene for en tidssvarende uddannelsesinstitution i Danmark.

Mål 1

Mål 5

2015 3 opfyldt, 1 delvis
2016 2 opfyldt, 1 ikke opfyldt, 1 ikke opgjort

2016 1 opfyldt, 1 delvis

2017 2 opfyldt, 2 delvis

2017 2 ikke opfyldt

Mål 2

Mål 6

2015 2 opfyldt

2015 2 opfyldt, 1 delvis

2016 1 opfyldt, 1 delvis

2016 3 opfyldt

2017 1 opfyldt, 1 delvis

2017 3 opfyldt

Mål 3

Mål 7

2015 2 opfyldt

2015 1 opfyldt, 1 ikke opfyldt

2016 2 opfyldt

2016 1 opfyldt, 1 ikke opfyldt

2017 2 opfyldt

2017 1 opfyldt, 1 ikke opgjort

Mål 4

Mål 8

2015 3 opfyldt, 1 delvis

2015 2 delvis opfyldt

2016 3 opfyldt, 1 ikke opfyldt

2016 2 opfyldt

2017 2 opfyldt, 2 delvis

2017 1 opfyldt, 1 delvis

Mål 1. Bedre kvalitet i uddannelserne
UC SYD kom i den 3-årige periode positivt fra start og har formået generelt, men især hvad angår øget
studieintensitet og videnudviklingen mellem Forskning og Udvikling og Professionsbacheloruddannelserne, at udvikle sig, som det var hensigten i kontrakten.
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Målrapportering
Mål 2. Større relevans og øget gennemsigtighed
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Over den 3-årige periode har UC SYD levet op til strategien om at involvere aftagere og øge innovationskapaciteten. Hvor det er lykkedes godt at få flere dimittender ansat i den private sektor, har den ønskede
effekt omkring opstart af egen virksomhed endnu ikke vist sig.

Mål 3. Bedre sammenhæng og samarbejde

UC SYD har i højere grad end indskrevet i udviklingskontrakten styrket samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og sikret, at partnerskaber har udmøntet sig i konkrete, praksisnære og anvendelsesorienterede aktiviteter.

Mål 4. Styrket internationalisering
UC SYD har målrettet arbejdet med internationalisering i udviklingskontraktperioden, hvor der har været
et øget fokus på at sende studerende og undervisere på udveksling samt at tiltrække internationale studerende til professionshøjskolen. Den ønskede vækst for kontraktperioden er stort set opnået i slutningen
den 3-årige periode.

Mål 5. Øget regionalt vidensamarbejde
UC SYDs hensigt for perioden 2016-2017 om at oprette 2 centre, hvor regionens små og mellemstore
virksomheder kan finde støtte til udvikling gennem uddannelse og efteruddannelse, teknologioverførsel
samt forskningsbaseret videnservice, er ikke blevet opfyldt. Hvor det ene projekt, center for e-Læring ikke gennemføres, forventes Center for sundt arbejdsliv at kunne tilbyde sine ydelser fra 2020.

Mål 6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering
UC SYD har for den 3-årige periode ønsket at bidrage til viden og vækst og deltage i samfundets udfordringer. Alle mål for udviklingsperioden er nået og mere til, hvilket er demonstreret igennem en markant
øgning i forskning målt på årsværk, et øget optag af ph.d.-forløb samt gennem næsten 4 gange så mange udgivne publikationer end målsat for 2017.

Mål 7. Læringstilvækst og talentudvikling
UC SYD ville i perioden 2015-2017 arbejde systematisk med kvalitet for at sikre, at alle oplever læringstilvækst i uddannelsesforløbet. Hensigten om at udvikle en model for måling af læringstilvækst viste sig
meget tidligt ikke at være gennemførbare. Til gengæld har UC SYD udviklet og implementeret talentudvikling i professionshøjskolen.

Mål 8. Udvikling af det fysiske uddannelses- og læringsmiljø
UC SYD har i den 3-årige kontraktperiode arbejdet med at give et optimalt fysisk uddannelses- og læringsmiljø, hvilket er implementeret på alle Campus.
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2. Afrapporteringen
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Mål

Baseline

Milepæl

1.1 Øget studieintensitet

36,1 timer

38,3%

1.2 Digitalisering

85 %

5% flere af de adspurgte

1. Bedre kvalitet i uddannelserne

svarer positivt
1.3 Udvikling af studie- og læ-

78 % i alt

ringsmiljø

Resultat

Målvurdering

38,6%

Opfyldt

87%

Delvist

op-

fyldt

Minimum 80 % i alt svarer

78% svarer i alt posi-

Delvist

positivt.

tivt

fyldt

Minimum 72 % fordelt på

69 til 88% fordelt på

uddannelser svarer positivt

uddannelserne svarer

op-

positivt
1.4 Videnudvikling mellem Forsk-

10 årsværk

13 årsværk

31 Årsværk

Opfyldt

Etablere ét innovationspro-

PROINNO-projektet.

jekt med minimum 25 stu-

Projektet

derende

fra entreprenørskabs-

ning og udvikling og professionsbacheloruddannelserne

2. Større relevans og øget gennemsigtighed
2.1 Samarbejde mellem private
virksomheder,

studerende

Ingen baseline

og

undervisere om innovation

er

Opfyldt

støttet

fonden og udviklet på
tværs af de tre Kommunikationsuddannelser
2.2 Flere dimittender skal finde

Danmarks Statistik:

Danmarks statistik: 20% er

Danmarks

ansættelse i den private sektor

17 % er ansat i den private

ansat i den private sektor.

19,5% er ansat i den

Statistik:

og flere starte egen virksomhed

sektor

Delvist
fyldt

private sektor.

UC SYD’s beskæftigelsesundersøgelse:

UC SYD’s beskæftigelsesun-

2 % har startet egen virk-

dersøgelse:

somhed

startet egen virksomhed

2%

flere

har

UC

SYD’s

beskæfti-

gelsesundersøgelse
3% har startet egen
virksomhed

3. Bedre sammenhæng og samarbejde
3.1 Tværsektorielle samarbejder
med nye partnere. UC SYD tager

Ingen baseline

To nye samarbejdspartne-

UC SYD indgår i et

re

regionalt

samarbejde

initiativ til nye samarbejder verti-

om teknologikompten-

kalt og horisontalt

cer med en række af
samarbejdspartnere.
KKR Syddanmark og
Region Syddanmark er
tovholdere på processen.
Der

er

etableret

formelt

et

forsknings-

samarbejde

med

In-

formationsvidenskab
ved Aarhus Universitet
om et forsknings - og
udviklingsprojekt

om

Videnbaseret professionsudvikling

Opfyldt

op-
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3.2 Samarbejde med det omkringliggende

samfund

og

Ingen baseline

UC

18

Mindst én ny aktivitet i seks

Der har været én til

af partnerskabsaftalerne

flere

SYD’s aftagerfelt

aktiviteter

Opfyldt

i

minimum tolv partnerskabsaftaler

4.1 Flere studerende på studie-

10,1 % af de studerende på

eller praktikophold i udlandet

studie- eller praktikophold i

19 % af de studerende

udlandet
4.2 Skabe et stærkere internatio-

Ingen baseline

PI
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4. Styrket internationalisering

1000 indgående studerende

nalt læringsmiljø

10%

Delvist opfyldt

963 indgående stu-

Delvist opfyldt

derende

4.3 Øge undervisere og forskeres

Ingen baseline

130 undervisere/forskere

deltagelse i internationale aktivi-

172

undervise-

Opfyldt

re/forskere

teter
4.4 Tilfredshed hos udgående og

Ingen baseline

indgående studerende med stu-

80 % er tilfredse med forlø-

100%

bet

med forløbet

er

tilfredse

Opfyldt

die- eller praktikophold
5. Øget regionalt vidensamarbejde
5.1 At give små og mellemstore

Der er etableret et

Center for eLæring

adgang

samarbejde med fire priva-

var

til viden om digital læring gen-

te, små eller mellemstore

ekstern finansiering i

nem etablering af et center for

regionale virksomheder om

form af midler fra

eLæring

ydelser i form af rådgivning,

fonde.

skræddersyede

kurser,

blev ingen af ansøg-

hjælp til strategisk anven-

ningerne ikke imø-

delse af viden om digital

dekommet, og cen-

læring og formidling inden

teret er ikke blevet

for center for

etableret.

regionale

virksomheder

Ingen baseline

afhængige

Ikke opfyldt

af

Desværre

eLæring.
Der er evalueret på
virksomhedernes

udbytte

ultimo 2017.
5.2 At små og mellemstore virk-

Minimum 6 små- og

Center

somheder får mulighed for at få

Ingen baseline

mellemstore

arbejdsliv under UC

et sundere arbejdsliv ved opbyg-

har brugt Center for sundt

SYD

ning af et Center for sundt ar-

arbejdslivs virtuelle arbejds-

SUNDIværk i et tæt

bejdsliv

og informationsplatform eller

samarbejde

købt centrets ydelser.

virksomheder (prak-

virksomheder

for
har

sundt

ikke opfyldt

igangsat
med

tikpladser), Kursuscenter

Syd,

Haderslev

samt

og

Es-

bjerg

Erhvervsråd.

Denne

proces

har

gjort, at man ikke
helt

har

fastsatte

nået
mål

de
om-

kring centrets ydelser.
6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering
6.1 Forskningsaktive medarbejde-

6

re

bejdere med ph.d.-grad.

forskningsaktive

medar-

11 forskningsaktive medar-

21

bejdere med ph.d.-grad

medarbejdere

73 forskningsaktive medar-

forskningsaktive
med

ph.d.-grad

bejdere med kandidatgrad.

80 forskningsaktive medar-

19 årsværk til forskning i alt.

bejdere med kandidatgrad

128 forskningsaktive
medarbejdere

24 årsværk til forskning i alt

kandidatgrad

med

Opfyldt
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46 årsværk til forskning i alt
6.2 Ph.d.-studerende

15 ph.d.-studerende

18

igangværende

ph.d.-

forløb
Ingen baseline

25

publikationer

igangværende

Opfyldt

ph.d.-forløb
i

alt

på

95 publikationer

PI
KO

6.3 og 6.4 Publikationer

26

Opfyldt

Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste og

Fordelt på:

UC Videns kvalitetsudvalgs

41 artikler

liste.

3 monografier

51 bidrag til bøger

7. Læringstilvækst og talentudvikling
7.1 Læringstilvækst – det, vi tilfø-

Ingen baseline

rer

Projektet omkring udviklin-

Ikke opgjort

gen af modeller for læringstilvækst blev opgivet i 2016

7.2 Talentudvikling

Ingen baseline

Fuld implementering af ta-

Talentmodulet

lentmoduler til professions-

professionsbachelor-

til

bacheloruddannelserne.

uddannelserne

Opfyldt

er

fuldt implementeret.
Fuld implementering af talentforløb for elever på ung-

Talentforløbet

domsuddannelserne.

elever på ungdoms-

for

uddannelse er fuldt
implementeret.
8. Udvikling af det fysiske uddannelses- og læringsmiljø
8.1 Udvikling af det fysiske ud-

Implementering af grundla-

Grundlaget for

dannelses- og læringsmiljø på UC

Ingen baseline

get for fremtidens fysiske

plementering

SYD’s fire campusser

læringsmiljø på campusser

fremtidens

Kolding og Aabenraa

læringsmiljø er implementeret

imaf

Delvist
fyldt

fysiske
på

campus Aabenraa og
vil blive implementeret i det nye campus
Kolding
8.2 De studerende angiver øget

68 % svarer positivt

73 % svarer positivt

78% svarer positivt

Fordelt på campusser svarer

Fordelt på campus-

minimum 3 % flere positivt

ser svarer 4 til 18%

tilfredshed med de fysiske rammer

flere af de adspurgte
positivt på spørgsmål

om

fysiske

rammer i forhold til
2014

Opfyldt

Op-
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Målrapportering
3. Uddybende redegørelser

PI
KO

De uddybende redegørelser omfatter som minimum en uddybende analyse af delvist opfyldt og ikkeopfyldte mål.

Mål 1

Bedre kvalitet i uddannelserne

Delvist

1.2 Digitalisering. Nye undervisningsformer i et digitalt læringsrum

opfyldt
Baseline
85% af de adspurgte svarer, de er enige eller overvejende enige i, at digitalisering
bidrager til at styrke kvalitet i undervisningen.

Milepæl
90% af de adspurgte vurderer, at digitalisering bidrager til at styrke kvalitet i undervisningen.

Resultat
2017

Baseline

Procent
positive svar
Jeg lærer at anvende IT som del af min profes-

78%

sion

89%

Anvendelsen af IT og digitale læringsværktøjer
forbedrer udbyttet af undervisningen

91%

93%

Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad IT og
digitale læringsværktøjer som del af undervis-

92%

ningen
UC SYD samlet

74%
87%

85%

Vurdering
Delvist opfyldt

Identificerede årsager
Undersøgelsen har opnået lille respondent tal, hvorved der er tale om en relativ statistisk usikkerhed, men en tendens til en stigende tilfredshed hos de studerende. Det
må anses for relevant at gentage undersøgelsen og tage initiativer for at sikre et højere respondenttal med større differentiering.
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Delvist

1.3 Udvikling af studie- og læringsmiljø

opfyldt
Baseline

De studerende vurderer om:
1. Der er et godt studiemiljø

PI
KO

78 % af de adspurgte studerende svarer positivt på alle tre målepunkter.

2. Undervisernes facilitering af læreprocesser fungerer hensigtsmæssigt
3. Det fysiske miljø er sikkert og inspirerende.

Milepæl
80 % af de adspurgte studerende svarer positivt på alle tre målepunkter

På alle uddannelser svarer minimum 72 % af de adspurgte studerende positivt på alle
tre målepunkter.

Resultat
78 % af de adspurgte studerende svarede positivt på de tre målepunkter.

På udbudsstederne for Bioanalytikerne, Ergoterapeuterne og pædagogerne i Kolding
var de positive besvarelser på 71%. For Læreruddannelsen i Haderslev var den 70%
mens Fysioterapeuterne i Esbjerg og Sygeplejerskerne i Aabenraa (for efterårssemesteret 2017) var på 69%. På de øvrige udbudssteder er intervallet af positive besvarelser mellem 75% til 88% og dermed langt udover den fastsatte milepæl.
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2017

2016

Baseline

steder

Positive svar

Positive svar

Positive svar

Administrationsbachelor

77%

79 %

69 %

Bioanalytiker

71%

79 %

84 %

Ergoterapeut

71%

86 %

68 %

77 %

78 %

Erhvervssprog

og

it-baseret

mar-

PI
KO

Samlet måling fordelt på udbuds-

kedskommunikation

80%

Ernæring og sundhed

80%

77 %

82 %

Fysioterapeut, Esbjerg

69%

82 %

80 %

Fysioterapeut, Haderslev

85%

80 %

84 %

Grafisk kommunikation

79%

83 %

81 %

Jordemoder

87%

91 %

90 %

Lærer, Esbjerg

83%

77 %

73 %

Lærer, Haderslev

70%

66 %

78 %

Medie- og sonokommunikation

88%

93 %

85 %

Pædagog, Esbjerg

76%

82 %

80 %

Pædagog, Kolding

71%

79 %

79 %

Pædagog, Aabenraa

77%

81 %

77 %

Socialrådgiver, Esbjerg

81%

74 %

74 %

Socialrådgiver, Aabenraa

77%

67 %

76 %

Sygeplejerske, Esbjerg

75%

71 %

79 %

84% (½)

75 %

Sygeplejerske,

Sønderborg

forår

2017
Sygeplejerske Aabenraa efterår 2017

72 %
69% (½)

Vurdering
Delvist opfyldt

Identificerede årsager
I forhold til 2016, var det ønsket at opnå en øget tilfredshed med 1 % generelt og på
uddannelsesniveau. Det er ikke opnået, men niveauet opnået i 2016 fastholdes,
hvorfor det vurderes at være delvist opfyldt. I gennemgangen af besvarelserne kan
følgende overordnede emner til forbedring identificeres:
Generel forbedring af de fysiske rammer, herunder hvor tidssvarende, ryddelige og rene lokalerne er
Generelt ønske om bedre ressourcer stillet til rådighed fra institutionens side
herunder et øget antal gruppelokaler eller velegnede arbejds-/læsepladser
Indeklima herunder oplevet temperatur, luftkvalitet og belysning
Oplevelsen af støj, generende lyse og akustik i undervisningslokalerne

Det noteres, at sygeplejerskestuderende er begrænset tilfredse med flytningen fra
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campus i Sønderborg til helt nyt campus Aabenraa, hvilket kan tilskrives forhold, der
ikke er relateret til studie- og læringsmiljøet, men afspejles heri.

PI
KO

Iværksatte initiativer

På baggrund af de studerendes tilbagemeldinger er der udviklet handleplaner både på
campus niveau og på uddannelsesniveau, hvor der iværksættes initiativer til at imødekomme udfordringerne identificeret af de studerende.

Mål 2

Større relevans og øget gennemsigtighed

Delvist

2.2 Flere dimittender skal finde ansættelse i den private sektor og flere star-

opfyldt

te egen virksomhed

Baseline
Danmarks Statistik: 17 % er ansat i den private sektor
UC SYD’s beskæftigelsesundersøgelse: 2 % har startet egen virksomhed

Milepæl
Danmarks Statistik: 20 % er ansat i den private sektor
UC SYD’s beskæftigelsesundersøgelse: 2 % flere (svarende til 4%) har startet egen
virksomhed

Resultat
Danmarks Statistik: 19,5 % er ansat i den private sektor
UC SYD’s beskæftigelsesundersøgelse: 3 % har startet egen virksomhed

Vurdering
Delvist opfyldt

Målvurdering på en øget beskæftigelses i den private sektor
Udviklingskontraktens mål var en stigning på 1% om året. Fra 2016, hvor den private
beskæftigelse var på 18,3% til 2017, hvor den private beskæftigelse var på 19,5% er
således på 1,2%. Derfor vurderer UC SYD, at målet for 2017 er opfyldt. Da målet for
2016 kun delvist blev opfyldt, er det samlede resultat for perioden 2015-2017 på i alt
20% ikke nået.

Målvurdering på flere dimittender skal starte egen virksomhed
Det var målet, at 4% af dimittenderne i 2017 skulle svare positivt på at have startet
egen virksomhed. UC SYD’s beskæftigelsesundersøgelse viste, at kun 3% svarer, at
de har startet egen virksomhed. Dog er svarprocenten kun 26%, og dermed er der
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for få data til at besvare spørgsmålet med en nogenlunde statistisk sikkerhed.

Iværksatte initiativer

PI
KO

Der er iværksat initiativer på flere uddannelser, hvor bl.a. pædagoguddannelsen opdyrker nye aftagerfelter i Kolding i Pakhuset, hvor studerende har mulighed for at
indgå i netværk med private partnere om innovationsprojekter.

Mål 4

Styrket internationalisering

Delvist

4.1 Flere studerende på studie- eller praktikophold i udlandet

opfyldt
Milepæl
19 % af de studerende

Resultat
10 % af de studerende

Vurdering
Delvis opfyldt

Identificerede årsager
Mobiliteten måles på dimittender. Antallet af studerende i mobilitet målt på 2016dimittenderne er på 10%. UC SYD har et mål om at nå 19% mobilitet i sin udviklingskontrakt for 2017 målt på 2016-dimittenderne. Ved afrapportering af udviklingskontrakten i 2016 blev det bekendt, at mobiliteten i UC SYD ikke registreredes fuldt
ud. Registreringsproceduren mellem uddannelserne og studieadministrationen blev
således ændret fra 2017, og der blev samtidig foretaget efterregistreringer. Disse justeringer har forårsaget en stigning i den registrerede mobilitet, men et retvisende
billede af UC SYD’s udgående studentermobilitet vil sandsynligvis først vise sig om et
par år, hvor der er blevet registreret korrekt igennem hele dimittendernes studieperiode.

Iværksatte initiativer
Registreringsproceduren mellem uddannelserne og studieadministrationen blev ændret i 2017.
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Delvist

4.2 Skabe et stærkere internationalt læringsmiljø

opfyldt
Milepæl

Resultat
963 indgående studerende

PI
KO

1000 Indgående studerende

Vurdering
Delvis opfyldt

Identificerede årsager
UC SYD bidrager til at skabe et stærkere internationalt læringsmiljø ved bl.a. at rekruttere internationale studerende. Målet for 2017 er 1000 indgående studerende såvel fuldtids som studerende på kortere uddannelsesforløb og i praktik. Der er for
2017 registreret 963 internationale studerende heraf 677 full degree og 286 på kortere forløb, og målet er således så godt som opfyldt.

Mål 5

Øget regionalt vidensamarbejde

Ikke

5.1 At give små og mellemstore regionale virksomheder adgang til viden om

opfyldt

digital læring

gennem etablering af et center for eLæring

Milepæl
Der er etableret et samarbejde med fire private, små eller mellemstore regionale
virksomheder om ydelser i form af rådgivning, skræddersyede kurser, hjælp til strategisk anvendelse af viden om digital læring og formidling inden for center for eLæring. Der er evalueret på virksomhedernes udbytte ultimo 2017.

Resultat
Fondsansøgninger udsendt i 2016 blev desværre ikke imødekommet, hvorfor økonomien til etablering af center for eLæring ikke var til stede. Centeret er ikke opbygget.

Vurdering
Ikke opfyldt

Identificerede årsager
Der var udarbejdet ansøgninger til to fonde, hhv. BHJ Fonden og Industriens Fond.
Da disse ansøgninger ikke blev imødekommet, manglede det nødvendige økonomiske
grundlag til at etablere Center for eLæring.
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Ikke

5.2 At små og mellemstore virksomheder får mulighed for at få et sundere

opfyldt

arbejdsliv ved opbygning af et Center for sundt arbejdsliv

PI
KO

Milepæl

Minimum 6 små- og mellemstore virksomheder har brugt Center for sundt arbejdslivs
virtuelle arbejds- og informationsplatform eller købt centrets ydelser.

Resultat

Center for sundt arbejdsliv under UC SYD har igangsat SUNDIværk i et tæt samarbejde med virksomheder (praktikpladser), Kursuscenter Syd, samt Haderslev og Esbjerg Erhvervsråd. Denne proces har gjort, at man ikke helt har nået de fastsatte mål
omkring centrets ydelser.

Vurdering
Ikke opfyldt

Identificerende årsager
Center for sundt arbejdsliv under UC Syd har igangsat projekt SUNDIværk, der går
ud på at etablere mindst 30 iværksættere, der efterfølgende kan deltage i løsningen
af opgaverne i Center for sundt arbejdsliv. Projektet er etableret i et tæt samarbejde
med virksomheder (praktikpladser), Kursuscenter Syd, samt Haderslev og Esbjerg
Erhvervsråd.
Denne proces har gjort, at man ikke helt har nået de fastsatte mål omkring centrets
ydelser. Processen strækker sig frem til år 2020, hvor setup er på plads til at indfri
nye og mere ambitiøse mål.

Mål 7

Læringstilvækst og talentudvikling

Ikke

7.1 Læringstilvækst – det, vi tilfører

opgjort
Vurdering
Ikke opgjort

Identificerede årsager
UC SYD’s mål var at udarbejde modeller for måling af læringstilvækst ud fra et ønske
om systematisk at sikre, at alle studerende oplever en læringstilvækst i uddannelsesforløbet.

UC SYD er på baggrund af den udviklede model nået frem til, at vi ikke kan udvikle et
system, som er tilstrækkelig godt til, at det kan bære et pilotprojekt.
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UC SYD har i 2016 besluttet at opgive udviklingen af modeller for læringstilvækst.
Det er ikke ensbetydende med, at UC SYD ikke arbejder med læringstilvækst, men vi
har ikke kunnet etablere en relevant model, der er valid.

PI
KO

Mål 8

Udvikling af det fysiske uddannelses- og læringsmiljø

Delvist

8.1 Udvikling af det fysiske uddannelses- og læringsmiljø på UC SYD’s fire

Opfyldt

campusser

Milepæl
Implementering af grundlaget for fremtidens fysiske læringsmiljø på campusser Kolding og Aabenraa

Resultat
UC Syd er 1. august 2017 flyttet ind på nyt campus i Aabenraa, hvor nye fysiske
rammer danner grundlaget for fremtidens fysiske læringsmiljø. Det vil blive implementeret i et nyt campus Kolding i 2021.

Vurdering
Delvist opfyldt

Identificerende årsager
Da udviklingskontrakten blev indgået, var det projekteret at nyt campus Aabenraa og
nyt Campus Kolding skulle være to sideløbende projekter. I processen valgte UC SYD
dog, at sætte Campus Kolding på hold indtil Campus Aabenraa var etableret. Et nyt
Campus Kolding er nu i proces med en forventet indflytning i august 2021. På eksisterende campus Kolding er der foretaget en række vedligeholdelsesarbejder både
hvad angår nye møbler, forbedring af de sanitære installationer, akustisk regulering,
etablering af fællesområder og grupperum.

Opfyldt

8.2 De studerende angiver øget tilfredshed med de fysiske rammer

Baseline
68 % af de adspurgte studerende i 2014 svarer positivt på spørgsmål om de fysiske

Milepæl
Ved måling december 2017 svarer 5 % flere af de studerende positivt på spørgsmål
om de fysiske rammer i forhold til 2014.
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Fordelt på campusser svarer minimum 3 % flere af de studerende positivt på
spørgsmål om de fysiske rammer i forhold til 2014.

PI
KO

Resultat

10 % flere af de studerende svarer positivt på spørgsmål om de fysiske rammer i
forhold til 2014.

Fordelt på campusser svarer 4% til 18 % flere af de studerende positivt på spørgsmål
om de fysiske rammer i forhold til 2014.

2017

Baseline

Procent positive svar
Campus Esbjerg

81%

69 %

Campus Haderslev

76%

69 %

Campus Kolding

71%

67 %

Campus Sønderborg

85%

67 %

Campus Aabenraa

73%

65 %

UC SYD samlet

78%

68 %

Vurdering
Opfyldt
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag

PI
KO

Årsrapporten for Professionshøjskolen University College Syddanmark er udarbejdet i overensstemmelse
med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27.
januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets
Økonomisk Administrative Vejledning (http://www.modst.dk/OEAV).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ændring af sammenlignigstal
Der er foretaget ændring af sammenligningstal i resultatopgørelsens fordeling af omkostninger på kategorier, herunder også de tilhørende noter. Korrektionerne er sket som følge af, at der i 2017 er vedtaget
ændring af CØSA-kontering på enkelte områder/personalegrupper/opgaver. Korrektionerne har medført,
at omkostningerne nu er placeret mere hensigtsmæssigt i forhold til de konkrete omkostningskategorier.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde professionshøjskolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå professionshøjskolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalingstidspunkt.
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Anvendt regnskabspraksis
Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår, de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.

PI
KO

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Afgørelsen af om indtægter
anses som indtjent baseres på følgende kriterier:
•

der foreligger en forpligtende salgsaftale

•

salgsprisen er fastlagt

•

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb

•

indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget.

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som
en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs
indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til
dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og langfristet gæld.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende
regnskabsposter.
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Anvendt regnskabspraksis
Segmentoplysninger

•

Indtægtsdækket virksomhed - IDV

PI
KO

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter:

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. De poster,
som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra årselevtallet eller skøn
på de enkelte segmenter.
Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering
og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og for
ventes modtaget. Tilskud indregnes i takt med indberetning af aktiviteten. Bygningstaxameter indregnes
dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau.
Omkostninger
Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på
områderne:
•

Undervisningens gennemførelse

•

Markedsføring

•

Ledelse og administration

•

Bygningsdrift

•

Aktiviteter med særlige tilskud

•

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre
omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på STÅ og årsværk. Der er sket
en mindre ændring i fordelingsnøgler i forhold til tidligere år, hvor de fordelinger, der blev foretaget efter
faste procenter, er ændret til fleksible fordelingsnøgler.
Udover ovenstående er principperne for fordelinger uændrede i forhold til tidligere år.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen

PI
KO

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi for grunde og bygninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid. Restværdien for grunde og bygninger udgør
maksimalt 50% af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Aktiver anskaffet før 1/1 2011
Bygninger

50-60 år

Aktiverede renoveringsudgifter

10-20 år

Undervisningsudstyr

3-10 år

Andet udstyr og inventar

3-10 år

Aktiver anskaffet efter 1/1 2011
Bygninger

50 år

Almindelige bygningsinstallationer

20 år

Særlige installationer
Laboratorieteknisk inventar og udstyr

10-20 år
5-10 år

Udstyr og inventar

3-5 år

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%.
Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift og aktiviteter med særlige tilskud.
Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. ekskl. moms omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Anvendt regnskabspraksis
Avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fra-

PI
KO

drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Avance ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.
Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.
Nedskrivning af ejendomme til salg
Der er inden for rammerne af de generelle bestemmelser om nedskrivning mulighed for at nedskrive
ejendomme, hvor aktiviteten er ophørt, og som samtidig er sat til salg med udgangspunkt i offentlig
ejendomsvurdering eller anden ekstern vurdering.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver, der omfatter deposita, måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel
værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt
for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning, baseret på professionshøjskolens erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle gældsforpligtelser

PI
KO

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen som det
modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser professionshøjskolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt professionshøjskolens likvider ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet, reguleret for ikke-kontante resultatposter
som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af
langfristede gældsforpligtelser.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver.
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Resultatopgørelse for 2017
Note
____
1

Deltagerbetaling og andre indtægter

2

Omsætning i alt

2016
t.kr.
___________

PI
KO

Statstilskud

2017
t.kr.
___________
386.680

386.565

110.568
___________

113.148
___________

497.248
___________

499.713
___________

Undervisningens gennemførelse

3

(300.284)

(301.615)

Markedsføring

4

(11.433)

(11.915)

Ledelse og administration

5

(42.673)

(47.151)

Bygningsdrift

6

(73.600)

(62.753)

Aktiviteter med særlige tilskud

7

(38.982)

(36.248)

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

8

(37.653)
___________

(40.202)
___________

(504.625)
___________

(499.884)
___________

(7.377)

(171)

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

9
10

Årets resultat
Disponering af årets resultat
Årets anvendte forskningsforpligtelse
Overført resultat (fri reserve)

435

957

(7.150)
___________

(5.720)
___________

(14.092)
___________
___________

(4.934)
___________
___________

(5.452)

(7.415)

12
(8.640)
___________

2.481
___________

(14.092)
___________
___________

(4.934)
___________
___________
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Balance pr. 31.12.2017
Note
____
11

Udstyr og inventar

11

Igangværende ombygning

11

2016
t.kr.
___________

PI
KO

Grunde og bygninger

2017
t.kr.
___________
527.011

407.494

11.881

10.468

1.751
___________

108.063
___________

540.643
___________

526.025
___________

Deposita

513
___________

530
___________

Finansielle anlægsaktiver i alt

513
___________

530
___________

Anlægsaktiver i alt

541.156
___________

526.555
___________

Varebeholdninger

239
___________

310
___________

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

9.089

9.889

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser

3.180

3.879

Andre tilgodehavender

6.239

8.407

Periodeafgrænsningsposter

5.769
___________

6.496
___________

Tilgodehavender i alt

24.277
___________

28.671
___________

Likvide beholdninger

66.111
___________

42.402
___________

Omsætningsaktiver i alt

90.627
___________

71.383
___________

631.783
___________
___________

597.938
___________
___________

Materielle anlægsaktiver i alt

Aktiver i alt
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Balance pr. 31.12.2017
Note
____

Egenkapital i øvrigt

12

Egenkapital i alt

2016
t.kr.
___________

PI
KO

Egenkapital pr. 31. december 1997

2017
t.kr.
___________
1.808

1.808

212.351
___________

222.661
___________

214.159
___________

224.469
___________

Region Syddanmark

13

500

500

Kommunal gæld

13

4.050

4.050

Realkreditgæld

14

253.969

166.026

Anden langristet gæld

13.382
___________

17.164
___________

Langfristede gældsforpligtelser i alt

271.901
___________

187.740
___________

7.572

2.999

310

26.407

9.016

10.232

Feriepengeforpligtelse

41.062

40.506

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser

42.312

47.404

Leverandører af varer og tjenesteydelser

21.780

34.112

Anden gæld

13.087

16.070

Periodeafgrænsningsposter

10.584
___________

7.999
___________

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

145.723
___________

185.729
___________

Gældsforpligtelser i alt

417.624
___________

373.469
___________

631.783
___________
___________

597.938
___________
___________

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til pengeinstitutter

15

Skyldig løn

Passiver i alt

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Andre forpligtelser

17
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Pengestrømsopgørelse for 2017
2017
t.kr.
___________

Regulering vedrørende ikke-kontante poster:
Af- og nedskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter
Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer

PI
KO

Årets resultat

2016
t.kr.
___________

(14.092)

(4.934)

22.998
___________

23.138
___________

8.906

18.204

71

435

4.394

15.436

Ændringer i driftskapital:
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Kortfristet gæld

(18.484)
___________

17.571
___________

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(5.113)
___________

51.646
___________

Køb af materielle anlægsaktiver
Igangværende ombygning, forskydning
Salg af materielle anlægsaktiver

(169.935)

(43.719)

106.312

(84.852)

26.163

4.776

Ændring i finansielle anlægsaktiver

17
___________

(81)
___________

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(37.443)
___________

(123.876)
___________

Afdrag på gæld

(4.384)

(2.949)

Indfrielse af lån

(7.105)

0

Optagelse af lån

103.851
___________

0
___________

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

92.362
___________

(2.949)
___________

Ændring i likvider

49.806
___________

(75.179)
___________

Likvider 01.01.2017

15.995
___________

91.174
___________

65.801
___________
___________

15.995
___________
___________

Likvider 31.12.2017
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Noter
2017
t.kr.
___________

Undervisningstaxameter

PI
KO

1. Statstilskud

2016
t.kr.
___________

292.018

292.297

15.968

13.454

38.745

39.405

90

149

15.671

17.418

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

24.188
___________

23.842
___________

Statstilskud, brutto

386.680
___________

386.565
___________

Deltagerbetaling

54.879

53.939

Eksterne rekvirenter

11.190

14.123

8.013

8.945

Andre indtægter

36.486
___________

36.141
___________

I alt

110.568
___________

113.148
___________

240.874

237.229

790

995

Øvrige omkostninger
w

58.620
___________

63.391
___________

I alt

300.284
___________

301.615
___________

4.956

4.052

5

0

Øvrige omkostninger

6.472
___________

7.863
___________

I alt

11.433
___________

11.915
___________

Fællesudgiftstilskud
Bygningstaxameter
Øvrige driftsindtægter
Særlige tilskud

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivning

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivning

Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg - Haderslev

40

Noter
2017
t.kr.
___________

Løn og lønafhængige omkostninger

PI
KO

5. Ledelse og administration

2016
t.kr.
___________

36.258

39.945

74

132

6.341
___________

7.074
___________

42.673
___________

47.151
___________

Løn og lønafhængige omkostninger

12.521

10.864

Afskrivning

19.606

23.533

Øvrige omkostninger

41.473
___________

28.356
___________

I alt

73.600
___________

62.753
___________

27.976

25.936

325

245

Øvrige omkostninger

10.681
___________

10.067
___________

I alt

38.982
___________

36.248
___________

29.942

31.959

Øvrige omkostninger

7.711
___________

8.243
___________

I alt

37.653
___________

40.202
___________

Renteindtægter og andre finansielle indtægter

435
___________

957
___________

I alt

435
___________

957
___________

7.150

5.690

Kurstab på værdipapirer

0
___________

30
___________

I alt

7.150
___________

5.720
___________

Afskrivning
Øvrige omkostninger
I alt

6. Bygningsdrift

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger
Afskrivning

8. Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Løn og lønafhængige omkostninger

9. Finansielle indtægter

10. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger
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Noter
Udstyr og
inventar
t.kr.
___________

Kostpris 01.01.2017

570.780

36.207

Tilgang i året

165.665

4.270

11. Materielle anlægsaktiver

Afgang i året

(55.363)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017
681.082
___________
Akkumulerede af- og nedskrivninger
01.01.2017
Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførte af- og nedskrivninger

Igangværende
ombygning
t.kr.
___________

I alt
t.kr.
___________

PI
KO

Grunde og
bygninger
t.kr.
___________

108.063

715.050

59.353

229.288

(1.080)
___________

(165.665)
___________

(222.108)
___________

39.397
___________

1.751
___________

722.230
___________

(163.286)

(25.739)

0

(189.025)

(18.038)

(2.762)

0

(20.800)

27.253
___________

985
___________

0
___________

28.238
___________

Akkumulerede af- og nedskrivninger
31.12.2017
(154.071)
___________

(27.516)
___________

0
___________

(181.587)
___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2017
527.011
___________

11.881
___________

1.751
___________

540.643
___________

Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31.12.2017 udgør 381.063 t.kr.
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Noter
2017
t.kr.
___________

Egenkapital i øvrigt
Frie reserver:
Saldo 01.01.2017

PI
KO

12. Egenkapital

2016
t.kr.
___________

215.041

218.751

Årets bevægelser:
Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme

3.782

(6.191)

Overført resultat (frie reserver)

(8.640)
___________

2.481
___________

Frie reserver 31.12.2017

210.183
___________

215.041
___________

7.620

15.035

Forskningsforpligtelse:
Saldo 01.01.2017
Årets anvendte forpligtelse

(5.452)
___________

(7.415)
___________

Forskningsforpligtelse 31.12.2017

2.168
___________

7.620
___________

Egenkapital i øvrigt 31.12.2017

212.351
___________

222.661
___________
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Noter
13. Region Syddanmark og kommunal gæld

PI
KO

Gælden er rente- og afdragsfri.

14. Realkreditlån

Realkreditinstitut
________________

Lån
___

Nykredit

Tilpasningslån

Nykredit

Variabelt obligationslån

Nykredit

Kontantlån

Forfalder
efter 5 år
t.kr.
___________
5.281
188.098
16.581
___________
209.960
___________

15. Gæld til pengeinstitutter
Maksimum på kassekredit udgør 10 mio.kr.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Pantsætninger
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter 261.541 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2017 udgør 433.919 t.kr.

Sikkerhedsstillelser
Der er over for Styrelsen for Videregående Uddannelser stillet betalingsgaranti på 1,4 mio.kr. Garantien
vedrører Vejledningscentret i Kolding.

18. Andre forpligtelser mv.
Leje- og leasingforpligtelser mv.
Der påhviler professionshøjskolen en forpligtelse på 3.255 t.kr. vedrørende leje af bygninger, Langagervej 5, Jels, 6630 Rødding. Lejemålet er uopsigeligt frem til 01.01.2023.
Der påhviler professionshøjskolen en forpligtelse på 2.313 t.kr. vedrørende leje af it-udstyr. Leasingkontrakten løber frem til 31.07.2020.

Der er tinglyst aftale vedrørende Esbjerg Kommunes brug af UC SYDs svømme- og boldspilhal, beliggende i Esbjerg. For svømmehallens vedkommende 70% og boldspilhallens vedkommende 40%. Esbjerg
Kommune betaler for sit faktiske forbrug.
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Noter
18. Andre forpligtelser mv., fortsat

PI
KO

Eventualforpligtelser

Der påhviler professionshøjskolen en forskningsforpligtelse i forbindelse med bevillingen til udviklings- og
evidensbasering. Forskningsforpligtelsen udgør pr. 31.12.2017 i alt ca. 2 mio.kr.
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Særlige specifikationer
2017
t.kr.
___________

Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre

PI
KO

Udlagte aktiviteter

2016
t.kr.
___________

0

0

90
___________

148
___________

90
___________

148
___________

302.592

301.898

44.404

43.841

5.530
___________

4.249
___________

352.526
___________

349.988
___________

Antal ansatte inkl. Ansatte på sociale vilkår (årsværk)

670
___________

681
___________

Andel i procent, ansatte på sociale vilkår

4,0
___________

3,6
___________

350

443

161
___________

142
___________

511
___________

585
___________

15.379

15.521

6.368
___________

6.902
___________

21.747
___________

22.423
___________

Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført af andre

Personaleomkostninger
Lønninger mv.
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

Honorar til revisor
Honorar for revision
Andre ydelser

Undervisningsmiddelcenterfunktionen
Tilskud
Andre indtægter

Lønomkostninger
Øvrige omkostninger

Resultat i alt

(15.130)

(15.133)

(3.480)
___________

(8.868)
___________

(18.610)
___________

(24.001)
___________

3.137
___________

(1.578)
___________
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Særlige specifikationer

PI
KO

Noter CFU, UC SYD
Følgende punkter skal fremhæves i forhold til udarbejdelse af skemaet:
•

•

•

Udgifter til projekter under formål 2175 (IDV) er anført under kategori 10 (Eksterne projekter og
konferencer).
Udgifterne til psykologprojektet ”NetOpNU” er derfor ikke fordelt i forhold til kategorierne 1-9.
Udgifter til projekter under formål 6001 er ligeledes anført under kategori 10 (Eksterne projekter
og konferencer).
Udgifterne vedrører projekter, der helt eller delvis er eksternt finansieret, eksempelvis kulturprojekter målrettet grundskolen, Skolen i Biografen, Kend en Kunstner, Kulturboost, Musik i Tide mv.
Disse udgifter er derfor ikke fordelt i forhold til kategorierne 1-9.
Budgetstrukturen er fra 2017 i UC SYD ændret til en bevillingsstruktur. Derfor er der i forhold til
tidligere år ikke anført fællesomkostninger til dækning af husleje m.m. i feltet "Øvrige omkostninger (C)", da disse er modregnet i den tildelte ramme til CFU.
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2017
t.kr.
___________

2016
t.kr.
___________
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Selvforsikringsudgifter
Bygninger og løsøre

43

202

0

20

0

0

0

0

0
___________

0
___________

43
___________

222
___________

0

0

0
___________

0
___________

0
___________

0
___________

Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret

43
___________

222
___________

Professionshøjskolens selvrisiko i regnskabsåret

4.972
___________

4.997
___________

Motorkøretøjer
Erstatningsansvar
Tjenesterejser
Udgifter som følge af ansattes berigelseskriminalitet

Beløb for ikke-genanskaffede genstande
Bygninger og løsøre
Motorkøretøjer

2017
t.kr.
_______

2016
t.kr.
_______

2015
t.kr.
_______

2014
t.kr.
_______

Indtægter

13.735

20.610

22.946

26.155

Direkte og indirekte
lønomkostninger

(9.546)

(11.764)

(11.598)

(13.838)

Andre direkte og indirekte
omkostninger

(3.841)
_______

(8.768)
_______

(8.663)
_______

(9.976)
_______

Resultat

348
_______

78
_______

2.685
_______

2.341
_______

Akkumuleret resultat
(egenkapital)

9.795
_______

9.447
_______

9.369
_______

6.684
_______

Indtægtsdækket
virksomhed - IDV
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Fripladser og stipendier
Antal indskrevne
studerende på hele
eller delvise fripladser

Antal modtagere
af stipendier

Pædagog

4

4

Lærerudd.

4

2

EITM

1

SONO
ERGO

Forbrug af
fripladser

Forbrug af
stipendier
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Uddannelse

111.484

41.700

133.948

19.800

0

23.339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akkumulerede resultat over de seneste 4 år
År

Beholdning primo

Overført fra
Styrelsen for
Videregående
Uddannelser

Overført
overskud
vedr. udenlandske betalingsstuderende

Forbrug i
regnskabs
året

Beholdning ultimo

2013

1.590.772

636.511

944.753

1.282.530

2014

1.282.530

596.765

1.326.012

553.286

2015

553.286

584.128

906.723

230.691

2016

230.691

663.802

344.663

549.830

2017

549.830

660.027

330.271

879.586
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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017
for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg - Haderslev.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen mv. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed:

•

At årsrapporten er rigtig, det vil sige at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

•

At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

•

At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Esbjerg, den 20.03.2018
Rektor
Birthe Friis Mortensen
Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet, den
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14, stk. 6 og 7 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser er overholdt.
Bestyrelse
Stephanie Lose
formand

Bent Øxenberg Hansen
næstformand

Poul Flack-Jensen

Anne Jørgensen

Jakob Lose

Thomas Andresen

Helle Juel Johansen

Diana A. Nielsen

Helle Adolfsen

Anders Henning Simonsen

Anke Spoorendonk

Bjarne Graabech Sørensen

Dan Madsen

Martin Engeberg

Søren Weilgaard Bak
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Til bestyrelsen for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg - Haderslev
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg - Haderslev for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter samt særlige specifikationer.
Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27.
januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabsregler), vejledning fra december 2017
om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler samt regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler, vejledning fra december 2017 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøjskoler samt regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk
Administrative Vejledning

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på
grundlag af bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1291 af. 12. december 2008
om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af professionshøjskolen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere professionshøjskolens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere professionshøjskolen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1291 af. 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1291 af. 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m.
ved erhvervsakademier for videregående uddannelser, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af professionshøjskolens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om professionshøjskolens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at professionshøjskolen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt
inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

PI
KO

hold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de
aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi
med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
Aarhus, den 20.03.2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27725
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