7. september 2009
J.nr. 033-1

Protokol for 27. møde
i bestyrelsen for Syddansk Universitet,
den 7. september 2009, kl. 15.00
på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense
Følgende medlemmer af bestyrelsen var til stede: Bjarne Andersen, Johannes Due, Kim Erik Jensen,
Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt, Jens Theil, Birgitte Vedersø, Ninna Würtzen.
Endvidere deltog: Jens Oddershede, Per Overgaard Nielsen, Bjarne Graabech Sørensen, Lone P. Iversen (referent).
Afbud: ÷
Fraværende: Ninna Würtzen forlod mødet efter pkt. 9 (åbne dagsorden). Per Overgaard Nielsen deltog
ikke i pkt. 6 + 7 under den lukkede dagsorden
Protokolfører og referent: Per Overgaard Nielsen.
Protokolfører og referent ved pkt. 6 + 7 (lukket dagsorden): Lone P. Iversen
Dagsorden:
Åbne punkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemærkninger til dagsordenen.
Halvårsregnskab 2009 for Syddansk Universitet.
Halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008-2010.
Indledende drøftelse af budget 2010 for Syddansk Universitet.
Ansøgninger og optag 2009.
Ændring af regler om valg ved Syddansk Universitet og ændring af Vedtægt for Syddansk
Universitet.
7. Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet.
8. Syddansk Universitets medlemskab af Sino-Danish Centre (SDC).
9. Oprettelse af ”Studielivspulje”.
10. Forslag til nye uddannelser til ansøgning 1. september 2009.
11. Eventuelt.

Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen.
Intet at bemærke.

Ad 2. Halvårsregnskab 2009 for Syddansk Universitet.
Sagsfremstilling:
Syddansk Universitets samlede indtægter før finansielle poster udgjorde i 1. halvår 2009 1.077 mio. kr.
Heraf kommer cirka 72% fra tilskud over finansloven til blandt andet uddannelse og forskning, mens
cirka 28% kommer fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter.
De samlede forventede indtægter for hele 2009 udgør 2.354 mio. kr. Heraf kommer cirka 71% fra tilskud over finansloven, mens cirka 29% kommer fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter. I forhold til
2008 svarer dette til en forventet stigning på 295 mio.
Universitetets samlede omkostninger eksklusiv renteudgifter m.v. udgør i 1. halvår 2009 1.101 mio. kr.
Heraf udgør personaleomkostninger i alt 692 mio. kr. svarende til cirka 63% af de samlede omkostninger. De øvrige driftsomkostninger i 1. halvår 2009 udgør 409 mio. kr. svarende til cirka 37% af de samlede omkostninger.
De samlede forventede omkostninger eksklusiv renteudgifter m.v. for hele 2009 udgør 2.407 mio. kr.
Heraf udgør de forventede personaleomkostninger i alt 1.435 mio. kr. svarende til cirka 60% af de samlede forventede omkostninger. I 2008 udgjorde personaleomkostningerne i alt cirka 62% af de samlede
omkostninger. De øvrige forventede driftsomkostninger for hele 2009 udgør 972 mio. kr. svarende til
cirka 40% af de samlede omkostninger.
Overskud på de finansielle poster udgør i 1. halvår 2009 12 mio. kr. Det samlede forventede overskud
på de finansielle poster for hele 2009 udgør 19 mio. kr. I forhold til 2008 er dette en stigning på cirka 5
mio., hvilket især skyldes forventede kursstigninger på værdipapirer i 2009.
I budget 2009 for Syddansk Universitet var der budgetteret med et driftsresultat på -31,7 mio. kr.
Halvårsrapporten for 2009 udviser et forventet driftsresultat for 2009 på -33,7 mio. kr.
I forventet driftsresultat for 2009 på -33,7 mio. kr. indgår indtægter på 4,3 mio. kr. vedr. kompensationsbeløb udbetalt af UBST i 2009, hvilket skal overføres til kontoen for bunden opsparing under egenkapitalen i 2009. Den bundne opsparing pr. 31.12.09 vil udgøre 17,651 mio. kr. Resultatdisponeringen af det samlede forventede driftsresultat for 2009 på -33,7 mio. kr. består således af en overførsel til
bunden opsparing på 4,3 mio. kr. samt en overførsel af resultat før bunden opsparing på -38 mio. kr.
Universitetets egenkapital pr. 30. juni 2009 udgør 425 mio. kr. Heri er indregnet statsforskrivning på
121 mio. kr.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager halvårsrapporten til efterretning.
Taget til efterretning.

Ad 3. Halvårsstatus på Syddansk Universitets Udviklingskontrakt 2008-2010.
Sagsfremstilling:
Den nuværende udviklingskontrakt løber i perioden 2008 til og med 2010.
Vedlagte bilag gennemgår universitetets målopfyldelse efter 1. halvår 2009.
Resultaterne gennemgås på mødet.
Taget til efterretning.
Ad 4. Indledende drøftelse af budget 2010 for Syddansk Universitet.
Sagsfremstilling:
Med henvisning til budgetproces udarbejdet i foråret 2009 skal bestyrelsen drøfte 1. udkast til Budget
2010 og overslagsår 2011-2013 den 7. september 2009.
Indtægtsbudgettet er på de områder, hvor der er sket ændringer, opdateret i forhold til de rammer, der
blev udarbejdet for budget-overslagsårene 2010-2012 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2009.
Budgetforslaget er i 2009-niveau og vil blive opregnet til 2010-niveau i forbindelse med udarbejdelse af
2. budgetforslag 2010 og overslagsårene 2011-2013.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 1. udkast til Budget 2010 og overslagsår 2011-2013.
Drøftedes. Bestyrelsen ønsker at få forelagt konsekvenserne af ændret benchmark-model som skriftlig
sag inden næste møde.
Ad 5. Ansøgninger og optag 2009.
Sagsfremstilling:
Årets ansøgningstal viste en markant fremgang i forhold til ansøgningsrunden i 2008, dog er der grund
til at pege på en række bekymrende tendenser i forhold til 2007, når man kigger på søgningen til de
videregående uddannelser i Danmark.
•
•
•

Den procentvise stigning af ansøgere, der søger ind på en videregående uddannelse, er klart lavest i Region Syddanmark
Samme forhold gælder, når vi ser isoleret på de lange videregående uddannelser
Reelt er Region Syddanmark den eneste region, der har færre ansøgere til en lang videregående
uddannelse i forhold til 2007

•
•

KU og AU vinder som de eneste universiteter markedsandele i flere af landets regioner og har
samtidig markant fremgang i antallet af ansøgere i forhold til 2008
Til gengæld taber SDU marginalt markedsandele i egen region

Opgørelsen over søgningen til de videregående uddannelser dækker alene ansøgere, der har søgt ind på
en videregående uddannelse. Vi har således ikke tal for eller viden om de unge, der hverken søger en
KVU, MVU eller LVU i de enkelte regioner.
Den aktuelle opgørelse over årets optag viser til gengæld en markant fremgang, idet antallet af ansøgere
i år er bredere, og SDU derfor har afvist færre.
Desuden har optaget i 2. runde været meget højt, så det kan forventes, at årets optag bliver det højeste
nogensinde.
Med baggrund heri vil Studiekontoret følge de optagne i 2. runde med henblik på at vurdere, om frafaldet i denne gruppe er højere end i den gruppe, der er optaget pr. 30. juli.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Taget til efterretning.

Ad 6. Ændring af Regler om valg ved Syddansk Universitet og ændring af Vedtægt for Syddansk
Universitet.
Sagsfremstilling:
På bestyrelsens møde den 27. april 2009 drøftede man en revision af valgreglerne, og det blev i den forbindelse besluttet at anmode Valgudvalget om 1) at finde det tidligst mulige tidspunkt for de studerendes efterårsvalg, og 2) at komme med en indstilling til bestyrelsens næste møde, der overvejer fordele,
ulemper og konsekvenser ved at udvide valgperioden for studerende til to år med forskudt valg.
Valgudvalget har på et møde den 15. maj 2009 drøftet de to punkter.
Ad 1) er det Valgudvalgets indstilling, ”at man under hensyn til kvaliteten af de data, som valgsekretariatet arbejder med ved udarbejdelse af valglister for de studerende (herunder ph.d.-studerende), tidligst
kan basere et valg på valglister trukket efter den 1. oktober. Valglister trukket før denne dato vil – afhængigt af tidspunktet – ifølge STADS-kontoret indebære tekniske fejlplaceringer eller ej registrerede
studerende imellem 5 – 10 % af den samlede population, hvilket vil medføre urimeligt mange fejl i
opstillingslister og afvisninger i e-valg systemet ved valghandlingen. Valgudvalget gennemgik på mødet
en standardtidsplan for et efterårsvalg og besluttede på grundlag heraf, at det max. er muligt at fremskynde valgafholdelsen med 14 dage. For valget 2009 vil en sådan fremskyndelse imidlertid kollidere
med det kommende kommunalvalg, der afholdes den 17. november. Valgudvalget har derfor besluttet
at afholde valget i sidste uge af november 2009, alternativt i første uge i december.”

Ad 2) om forskudte 2-årige valgperioder for de studerende ”har Valgudvalget forståelse for de fordele,
som dette kan indebære: 2-årige valgperioder medfører en øget kontinuitet og bedre tid for de valgte til
at samle erfaringer, hvilket alt andet lige vil kvalificere bestyrelsens arbejde, hvortil kommer, at forskudte valgperioder indebærer, at nyvalgte umiddelbart vil kunne støtte sig til den mere erfarne repræsentant, der er i sit andet valgår.
Denne kontinuitet vil imidlertid ikke fuldt ud være til stede, hvis den studerende færdiggør sit studium
i valgperioden. Vælges der f.eks. en studerende, der er påbegyndt kandidatstudiet, vil vedkommende
med en gennemførelse på normeret tid færdiggøre sit studium et halvt år før udløb af valgperioden. I
givet fald skal der afholdes suppleringsvalg. Selvom vedkommende bliver færdig i juni, forekommer det
ikke realistisk at afholde suppleringsvalg før end i september, hvilket vil medføre en meget kort valgperiode for den valgte. Kontinuitetsprincippet vil derfor – bortset fra tilfælde af forsinkelser i studiet – kun
slå fuldt igennem, hvis der vælges bachelorstuderende til bestyrelsen. Det skal også tilføjes, at det generelt er vanskeligt at generere tilstrækkeligt retvisende valglister til afholdelse i september, jf. ovenstående.
Anvendelsen af forskudte valg vil tillige kunne have betydning for forholdet mellem flertal contra mindretal. Med samtidige valg vil det være sådan, at en kandidat ved opnåelse af mellem 1/3 og en ½ delen
af de afgivne stemmer vil opnå valg. Ved forskudte valg vil alene flertallet opnå valg for deres kandidat.
Det gælder, selv om det kun er personer – og ikke lister – der opstiller, idet det de facto er sådan, at
kandidaterne opstilles af studenterlisterne. Det er et politisk spørgsmål, om det er en ønskværdig konsekvens.
Valgudvalget har tillige forstået bestyrelsens beslutning således, at der ikke længere vælges suppleanter til
bestyrelsen, hvilket er indskrevet i forslag til nye valgregler, § 11.
Indførelse af forskudte 2-årige funktionsperioder for Valggruppe III vil i givet fald kunne indføres ved
en overgangsregel, hvor et af de 2 mandater, der er på valg, kun vælges for en etårig periode. Det er
Valgudvalgets indstilling, at det bør fastsættes, at det mandat, der opnår flest stemmer ved overgangsvalget, er det mandat, der sidder i den fulde
2-årige funktionsperiode.”.
Hvis bestyrelsen ønsker at gennemføre 2-årige forskudte valgperioder, vil det betyde følgende ændringer
i Regler om Valg ved Syddansk Universitet:
I § 2, stk. 3 slettes: ”i bestyrelsen og”.
Der tilføjes et nyt stk. 4 og 5 med følgende ordlyd:
”Stk. 4. Funktionsperioden for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen er 2 år, således at der vælges
én hvert år.
Stk. 5. Ved valget af de studerendes repræsentanter til bestyrelsen i 2009 vælges dog 2 repræsentanter,
hvoraf alene den med flest stemmer vælges med en funktionsperiode på 2 år, medens den anden vælges
med en funktionsperiode på 1 år.”.
I § 11, stk. 1 slettes andet og tredje punktum.
I Vedtægt for Syddansk Universitet vil § 9, stk. 2, første punktum skulle ændres til følgende formulering:
”Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på to år.”

En ændring af vedtægten kræver videnskabsministerens godkendelse, jf. universitetslovens § 10, stk. 6.
Valgudvalget foreslår endvidere, at der sker følgende ændringer i Regler om Valg ved Syddansk Universitet:
I § 8, stk. 2 og 3 ændres ”ph.d.-studienævn” til ”ph.d.-udvalg” som følge af en ændring i universitetsloven om nedlæggelse af ph.d.-studienævn og oprettelse af ph.d.-udvalg.
Det vil være hensigtsmæssigt med en tydeliggørelse af, at valgudvalget efter valgets afholdelse godkender
valget, og det foreslås derfor, at § 24 får følgende formulering:
”Efter valgets afholdelse godkender valgudvalget valget og bekendtgør resultatet heraf”.
I forbindelse med klagen over valget i december 2008 blev der efterlyst en nedskreven procedure for
behandling af klager over valget. Det foreslås derfor, at der indsættes en ny § 25 med følgende formulering:
”En person med valgret, der ønsker at klage over valget, eller omstændigheder, der kan have haft indflydelse på valget, skal senest 5 hverdage efter valgresultatets offentliggørelse indgive en skriftlig og begrundet klage til valgsekretariatet.
Stk. 2. Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets afgørelse
kan indbringes for rektor.
Stk. 3. Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af en
eller flere personer, som ikke har valgret.
Stk. 4. Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de personer, der
var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag for stemmeafgivelse, stemme.
Stk. 5. Ved omvalg finder disse valgregler tilsvarende anvendelse.”
Den nuværende § 25 bliver til § 26.

Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen, at bestyrelsen drøfter muligheden for at indføre 2-årige valgperioder for de
studerendes repræsentanter i bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ønsker at gennemføre 2-årige valgperioder
indstilles det, at der sker følgende ændringer og tilføjelser i § 2, stk. 3 – 5 og i § 11, stk. 1 i Regler om
Valg ved Syddansk Universitet:
I § 2, stk. 3 slettes: ”i bestyrelsen og”.
Der tilføjes et nyt stk. 4 og 5 med følgende ordlyd:
”Stk. 4. Funktionsperioden for de studerendes repræsentanter i bestyrelsen er 2 år, således at der vælges
én hvert år.
Stk. 5. Ved valget af de studerendes repræsentanter til bestyrelsen i 2009 vælges dog 2 repræsentanter,
hvoraf alene den med flest stemmer vælges med en funktionsperiode på 2 år, medens den anden vælges
med en funktionsperiode på 1 år.”.

I § 11, stk. 1 slettes andet og tredje punktum.
Og § 9, stk. 2, første punktum i Vedtægt for Syddansk Universitet vil få følgende formulering:
”Stk. 2. Funktionsperioden for medlemmerne valgt i valggruppe III, jf. § 6, stk. 1, nr. 4, er på to år.”
Det indstilles endvidere, at ordet ”ph.d.-studienævn” erstattes af ordet ”ph.d.-udvalg” i § 8, stk. 2 og 3,
og at der indsættes en ny § 25 med følgende formulering:
”§ 25.
En person med valgret, der ønsker at klage over valget, eller omstændigheder, der kan have haft indflydelse på valget, skal senest 5 hverdage efter valgresultatets offentliggørelse indgive en skriftlig og begrundet klage til valgsekretariatet.
Stk. 2. Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets afgørelse
kan indbringes for rektor.
Stk. 3. Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af en
eller flere personer, som ikke har valgret.
Stk. 4. Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de personer, der
var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag for stemmeafgivelse, stemme.
Stk. 5. Ved omvalg finder disse valgregler tilsvarende anvendelse.”
Den nuværende § 25 bliver til § 26.
Formanden foreslog, at der udarbejdes et forslag med 2-årige valgperioder uden overlap. Der etableres
mulighed for suppleanter, således at denne/disse indtræder ved varigt forfald af et medlem.
Det reviderede forslag til ny vedtægt behandles på mødet i december 2009.
Det undersøges, om valgreglerne allerede nu kan ændres, så listevalget etableres.
Såfremt det er muligt, gennemføres ændringen af valgreglerne som skriftlig procedure i bestyrelsen.
Ad 7. Ændring af Forretningsorden for bestyrelsen ved Syddansk Universitet.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen har den 31. august 2004 godkendt forretningsordenen for bestyrelsen i overensstemmelse
med vedtægtens § 5, stk. 2.
Det fremgår af forretningsordenens § 4, stk. 2, at dagsorden til ordinære møder udsendes senest 6 hverdage før mødets afholdelse. Det har i den forbindelse vist sig uhensigtsmæssigt, at bilagsmaterialet til
dagsordenspunkterne først skal være sekretariatet i hænde senest 5 hverdage før mødets afholdelse jf. §
4, stk. 3. Det foreslås derfor, at fristen for sekretariatets modtagelse af bilagsmateriale ændres fra 5 hverdage til 8 hverdage.

Indstilling:
Rektor indstiller, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 5, stk. 2 ændrer forretningsordenens § 4, stk.
3, så sekretariatet skal have modtaget bilagsmateriale mindst 8 dage før mødets afholdelse.
§ 4, stk. 3 får herefter følgende formulering:
”Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det foreløbige materiale til
sagens bedømmelse – medmindre det i forvejen er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt i Ledelsessekretariatet mindst 8 hverdage inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidigt være fremlagt.”
Godkendt.

Ad 8. Syddansk Universitets medlemskab af Sino-Danish Centre (SDC).
Sagsfremstilling:
Forhandlingerne om etablering af SDC i Kina er nu nået til en afgørende fase.
Det er i Rektorkollegiet tidligere aftalt, at et fælles oplæg til aftale skulle sendes til universiteterne i august med henblik på at kunne tiltrædes af universiteternes bestyrelser i efteråret.
Sagen har senest været behandlet på et møde i Rektorkollegiet den
18. august 2009, og i Syddansk Universitets direktion den 27. august 2009.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig indstillingen fra sekretariatet fra SDC om vilkår for deltagelse i
SDC, sådan som det fremgår af bilag dateret den 12. august 2009.
Tilslutningen betinges af, at punkt 36 i aftalen mellem GUCAS og de danske universiteter om, at den
danske part sikrer opførelse af en bygning på Yanqihu Campus passende for aktiviteterne i SDC, udgår,
og at de danske universiteter ej heller forpligtes til at stå for driften af et eventuelt byggeri.
Det indstilles endvidere, at rektor bemyndiges til at tiltræde, at samarbejdet mellem de danske universiteter omkring DSC etableres i en form for forening, såfremt dette måtte vise sig mest hensigtsmæssigt.
Godkendt og bemyndiget som indstillet. Tilslutningen er ikke fra SDU’s side betinget af, at alle danske
universiteter tilslutter sig.
Ad 9. Oprettelse af ”Studielivspulje”.
Bestyrelsesmedlem Jens Theil Hansen og Kim Erik Jensen har bedt om at få punktet:
Oprettelse af ”Studielivspulje”

på dagsordenen.
Det besluttedes, at rektor forhandler videre med de studerende om retningslinjerne for de eksisterende
puljer samt størrelsen af disse.
Ad 10. Forslag til nye uddannelser til ansøgning 1. september 2009.
Sagsfremstilling:
Fristen for indsendelse af ansøgninger om nye uddannelser er den
1. september 2009 (for Psykologi dog en særlig ansøgningsfrist).
På baggrund af denne tidsfrist har bestyrelsesformand Johannes Due på bestyrelsen vegne godkendt, at
ansøgningerne indsendes, og at der herefter på bestyrelsesmødet den 7. september 2009 gives en orientering til bestyrelsen.
På direktionsmødet den 27. august 2009 besluttede direktionen at indsende syv ansøgninger om nye
uddannelser til Akkrediteringsrådet.
Det drejer sig om følgende uddannelsesforslag:
•
•
•
•
•
•

Cand.ling.merc. i kommunikationsdesign (kandidat, HUM, Sønderborg)
Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi (bachelor og kandidat, TEK/HUM, Odense)
Civilingeniør i Velfærdsteknologi (bachelor og kandidat, TEK/SUND, Odense)
BSc. Sociologi og Kulturanalyse og Cand.soc. /MSc. Cultural Sociology (bachelor og kandidat,
SAMF, Esbjerg)
Psykologi (bachelor og kandidat, SUND, Odense)
Farmaci (bachelor og kandidat, NAT/ SUND, Odense)

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Taget til efterretning.
Ad 11. Eventuelt.
Intet.

Mødet afsluttedes kl.: 17.30
Underskrevet:
Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Kim Erik Jensen
Bodil Kjærsgaard
C. C. Nielsen
Karsten Ohrt
Jens Theil
Birgitte Vedersø

Underskrevet som referent:

Per Overgaard Nielsen / Lone P. Iversen

