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Referat fra 8. møde i repræsentantskabet den 26.
september 2001
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra møde den 22. marts 2001
Orientering om aktuelle sager
Orientering om optaget 2001
Viden og Velfærd – Visioner for dansk forskning
Præsentation af Mads Clausen Instituttet for Produktudvikling
Afrunding

Ad 1) Godkendelse af referat fra møde den 22. marts 2001
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2) Orientering om aktuelle sager
Bilag 1, Meddelelser:
ad punkt 4:
Amtsdirektør Finn Hansen, Sønderjyllands Amt, sidder også i Tænketanken
for udvikling af de grænseoverskridende aktiviteter.
Amtsdirektør Max Rasmussen, Fyns Amt, gjorde opmærksom på, at også Fyns
Amt er en Interreg-region med grænseoverskridende samarbejde til KERNområdet i Tyskland (Kiel-Eckernförde-Rendsburg-Neumünster). Max
Rasmussen ser gerne, at symbolikken i regionstankegangen, som er grundlaget
for SDU, markeres også i denne sammenhæng.
Max Rasmussen anbefalede, at SDU overvejer enten at oprette et tilsvarende
organ for Fyns Amt, der kører parallelt med Sønderjyllands, eller efter hans
opfattelse hellere, at man slår de to områder sammen i et initiativ, der så kan
drøfte koordinering af de grænseoverskridende aktiviteter som helhed.
Rektor lovede, at man vil overveje processen i forhold til, hvor vidt begge
amter skal inddrages (hverken Ribe Amt eller Vejle Amt har status af Interregregioner) i samme projekt.
Ad punkt 3:
Dekan Tage Koed Madsen gjorde opmærksom på, at Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet forventer at få godkendt en ny uddannelse i
HA dat./cand.merc.dat. med første optag pr. 1. september 2002.
Rektor gjorde opmærksom på, at ledelsesgruppen endvidere er i gang med en
proces, hvor man ser på de eksisterende uddannelsers optag, herunder behov
for restrukturering af uddannelser, uddannelsernes aktualitet etc.
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Supplerende meddelelser:
Finanslovsforslag 2002
Rektor kommenterede kort det fremsatte lovforslag, som for universitetets
vedkommende blot er en mekanisk fremskrivning af budgetoverslaget. De
nedskæringer, der tidligere er annonceret, er indarbejdet i forslaget.
Det kan betyde, at SDU kommer til at mangle 24 mio. kr. i forhold til 2001,
heraf er de 17 mio. kr. den regionale medfinansiering, som bortfalder, og som
ikke i Finanslovsforslaget er erstattet af en statslig finansiering. Rektor var dog
fortsat optimistisk i forhold til at få Undervisningsministeriet til at overtage i
hvert fald en del af den regionale medfinansiering med henvisning til
undervisningsminister Margrethe Vestagers udmelding under de radikales
sommermøde om, at hun ville forsøge at skaffe flertal herfor i forbindelse med
efterårets finanslovsdrøftelser, så løftet i forbindelse med fusionen om penge
til forskningsbasering af uddannelserne i de jyske byer indfries. Rektor
understregede, at en evt. besparelse, som følge af manglende statslig
overtagelse af den regionale medfinansiering, ikke vil ramme de jyske byer
ensidigt.
Rektor kunne oplyse, at der yderligere ligger 1 mia. kr. i finanslovsforslaget,
som endnu ikke er finansieret eller øremærket. Det vides ikke, hvor meget
heraf der vil gå til forskning og uddannelse. Generelt lever Finanslovsforslaget
2002 ikke op til løfterne fra sidste år om øgede bevillinger til forskning og
uddannelse. Rektor understregede, at det er vigtigt, at der gøres en indsats for
at påvirke den politiske debat og gøre opmærksom på konsekvenserne, hvis
universiteter og forskning ikke i højere grad tilgodeses.
Prorektor Flemming Just kunne oplyse, at indtægterne fra salget af UMTSlicenserne ikke som forventet vil kunne gå til et løft af dansk forskning.
Partierne bag aftalen har vetoret i forhold til anvendelsen af provenuet, og da
et parti har nedlagt veto, går midlerne i stedet i statskassen.
Ad 3) Orientering om optaget 2001
Kopier af overhead-film vedlægges som bilag.
I forbindelse med årets optag af nye studerende kunne rektor oplyse, at SDU
som et af de få universiteter har haft fremgang, heraf en fremgang på
naturvidenskab alene på 10,9 %.
Fremgangen skyldes især de nye uddannelser i de jyske byer, og for
naturvidenskabs vedkommende nye uddannelser i biologi på tværs og
farmaceutisk kemi. På landsplan er det generelt vurderingen, at de
universiteter, der ikke produktudvikler deres uddannelser, taber
studenterinteresse.
Der er en tendens til, at de studerende shopper mere, hvilket har betydet, at
SDU som andre universiteter i år har haft et øget antal, der har sagt nej til en
plads. Dette forhold er dog i store træk til gavn for SDU, da der især på
humaniora er flere, der har skiftet til SDU end takket nej. Oprindelig stod
humaniora til en nedgang i optaget på ca. 10 %, men halvdelen af dette er
genvundet efter 2. runde.
Generelt har SDU i år fået flere 1. prioritetsansøgere, hvilket også er positivt,
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da det tyder på en øget tiltrækningskraft og mere motiverede studerende.
Endelig har SDU i år fået flere udenlandske studerende, hvilket giver
anledning til overvejelser om, hvordan studierne og deres markedsføring evt.
bør og kan indrettes efter dette forhold. Også for uddannelser går tendensen i
retning af et mere globalt marked, hvor mange studerende gerne krydser
grænserne.
Ad 4) Viden og Velfærd – Visioner for dansk forskning
Kopier af direktør Torben Kleins overhead-film vedlægges som bilag.
Ad 5) Præsentation af Mads Clausen Instituttet for Produktudvikling
Kopier af Frands Voss’ power-point præsentation vedlægges som bilag.
Ad 6) Afrunding
Formanden gjorde opmærksom på, at man p.t. drøfter, hvor vidt
repræsentantskabet kan være en bredere platform ud til regionen. Dette tages
op til diskussion på et senere møde.
Der vil endvidere blive udsendt en mødeplan for 2002 til repræsentantskabet,
så snart SDUs mødeplan er på plads.

Udviklingskontoret, 24-10-01

Bilag 1:
Følgende medlemmer deltog i mødet:
For amtsborgmester Karen Nøhr deltog amtsdirektør Max Rasmussen
Amtsdirektør Finn Hansen
Borgmester A.P. Hansen samt viceborgmester Aage Fogh
Direktør Ulrik Gammelgaard
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Rektor Poul Erik Madsen
Studerende Peder Søndergaard
Følgende medlemmer var fraværende:
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
1. viceamtsborgmester Erik Rasmussen
Borgmester Johnny Søtrup
Borgmester Per Bødker Andersen
Borgmester Anker Boye
Direktør Ulla Adolf
Adm. direktør Kurt Christiansen
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Koncerndirektør Hans Kirk
Bestyrelsesformand, gårdejer Bent Claudi Lassen
Direktør Laurids Lauridsen
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Forstander Annemarie Morris
Direktør Karsten Ohrt
Sygehusdirektør Hans Chr. Thyregod
Studerende Jesper Rybicki Ibsen
I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Prorektor Jens Hohwü
Prorektor Flemming Just
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Tage Koed Madsen
Dekan Henrik Pedersen
Campuschef Per Boisen
Udviklingschef Erik Knudsen
Fuldmægtig Connie Bang Jensen

24. oktober 2001, Randi Top, Ledelsessekretariatet
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