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Referat fra 11. møde i Repræsentantskabet for Syddansk
Universitet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra møde den 9. april 2002
Orientering om aktuelle sager
Optaget 2002
Universitetsreform
Høring af Repræsentantskabet om forslag til ledelsesreform
Uddannelse og forskning i folkesundhedsvidenskab
Afrunding

Formanden indledte mødet med at orientere om en ændring i dagsordenen, dasom var
forårsaget af, at departementschef Leo Bjørnskov havde måttet melde afbud til mødet på
grund af intense forhandlinger med folketingets partier om universitetsreformen, herunder
ledelsesreformen. Pkt. 4 udgik derfor af dagsordenen.
Formanden kunne i den forbindelse ligeledes oplyse, at han, rektor Jens Oddershede og
universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen var indkaldt til møde i Videnskabsministeriet den
5. september 2002 med henblik på at drøfte Syddansk Universitets erfaringer med et
repræsentantskab.
Ad 1) Godkendelse af referat fra møde den 9. april 2002
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2) Orientering om aktuelle sager
Foruden den udsendte meddelelsesliste orienterede rektor om følgende:
FFL 2003
Rektor konstaterede, at det fremlagte finanslovsforslag var et skuffende resultat i.f.t.
regeringens tidligere udmeldinger om en massiv satsning på forskning og uddannelse.
Der ligger i finanslovsforslaget en opretning af den tidligere SR-regerings reduktioner fra
2003 og videre for 2004 og 2005. Det betyder dog stadig en besparelse i årene 2004 og 2005
på 2% årligt for universitetet. Reduktionen i 2003 bliver på 2,5%, da man har valgt at fjerne
pris- og lønreguleringen. Det svarer til en besparelse på ca. 17,5 mio. kr. I stedet ønsker
ministeriet at fordele nogle af de sparede midler via en såkaldt omstillingsreserve.
Det er dog universiteternes forventningen, at når finansloven for 2003 bliver
vedtagetuniversitetets forventede andel af puljerne medregnes, vil budgettet stort set være på
niveau med 2002.
Ministeriet har den 16. september 2002 informeret om fordelingen uddeling af en af
omstillingsreservernen på 123,3 mio. kr. Ifølge forslaget til fordelingen fra
Videnskabsministeriet får SDU 12,9 mio. kr. af denne omstillingsreserven.
Syddansk Universitets Efteruddannelse - SDUE
Rektor orienterede om, at direktør Erik Knudsen pr. 15. august 2002 er tiltrådt en stilling som
direktør for det nye Sundheds-CVU på Fyn. Der forventes at være en afløser for Erik
Knudsen på plads ved årsskiftet.
Formand Poul Erik Madsen pointerede, at han anser det for vigtigt, at SDU holder et højt
aktivitetsniveau på efteruddannelsesområdet, da det bidrager til universitetets synlighed i
regionen.
Til det kunne rektor og universitetsdirektøren opoplyse, at for master- og diplomuddannelser,
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som er forankret på fakulteterne, har SDU gennem flere år haft et særdeles højt
aktivitetsniveau. For SDUEs vedkommende drejer det sig nu om at udvikle særligt tilrettelagte
korte kurser, konferencer, seminarer etc. Der ligger en strategi om en målrettet indsats på
området for offentlig ledelse og organisation, hvor universitetet har særlige kompetencer, og
hvortil der er et marked med stor efterspørgsel.
Per Bødker Andersen supplerede med at henlede opmærksomheden på de nye regionale
Centre for Offentlig Kompetenceudvikling, der er etableret i regi af Kommunernes
Landsforening, og hvor det Sydjyske center bliver henlagt til Vejen og det fynske til Odense.
Brobygning
Der er nu etableret brobygningsaktiviteter for gymnasieeleverne i alle fire amter og i en og
samme uge for alle amter. På grund af konkurrencen fra Aarhus Universitet gjorde rektor
opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at amterne i forbindelse med indgåelse af
brobygningsaftaler med universitetet ikke betinger sig, at brobygning udelukkende kan ske til
den lokale campus men derimod til den campus ved SDU, der har det uddannelsestilbud,
som eleverne efterspørger.
Ministerbesøg
Videnskabsminister Helge Sander har i foråret besøgt Odense og Sønderborg campus, og
der planlægges tilsvarende præsentationer af campus i Kolding og Esbjerg.
Gennemgang af sektorforskningsinstitutioner
Der har henover foråret og sommerenm været skrevet en del om Danmarks Forskningsrådets
gennemgang af sektorforskningsinstitutionerne og forslag til nedlæggelser eller
sammenlægninger. I den forbindelse blev det foreslået, at Institut for Grænseregionsforskning
skulle slås sammen med SDU. Instituttet finansieres i dag med en halvdel fra hhv.
Sønderjyllands Amt og staten.
Forslaget behandles p.t. af et udvalg i Videnskabsministeriet. Rektor oplyste, at SDUs
stillingtagen til den konkrete sag ikke vil afvige fra Sønderjyllands Amts, og at universitetet
endnu ikke har fået nogen endelig melding fra amtet om, hvordan man forholder sig til
forslaget., der forventes både at ville berøre den videre finansiering og en eventuel
samplacering.
Syddanske Forskerparker
Rektor oplyste, at Syddanske Forskerparker nu er en realitet omfattende forskerparkaktiviteterne i Odense og Sønderborg. Der forventes snarest en tilsvarende tilslutning af
Forsker- og Udviklingspark Vest i Esbjerg til samarbejdet.
Ad 3) Optaget 2002
Med udgangspunkt i vedlagte kopier af overheads orienterede studiechef Per Andersen om
årets optag.
Supplerende bemærkninger fra Per Andersen:
-

2002 er året med det mindste rekrutteringsgrundlag.
Vejle Amt har den laveste overgangsfrekvens fra gymnasiet til de videregående
uddannelser.
Der er sammenlagt startet over 4000 nye studerende på SDU pr. 1.9. 2003.

Rektor gjorde repræsentantskabet opmærksom på, at der skal sonderes mellem de tal
medierne bringer offentliggør ved ansøgningsfristen ultimo juli og det reelle optag, altså
mellem ansøgnings- og optagelsestal. SDU har haft betydelig nettotilgang efter 28. juli og
fremt til studiestart, mens andre har oplevet det modsatte (Eksempelvis har Naturvidenskab
på Københavns Universitet haft en stigning i antallet af ansøgninger på 10 % i.f.t. sidste år,
men har haft en reel nedgang i selve optaget på 9 %). Tallene pr. 28. juli 2002 er derfor ikke
retvisende.
Rektor opfordrede også repræsentantskabet til at være opmærksom på problematikken med
manglende kvalificerede studenterjobs i regionen. Det er et vigtigt konkurrenceparameter for
uddannelsesinstitutionerne, og der er p.t. langt flere muligheder i især København. Her har
især regionens amter og kommuner et ansvar for at skabe studierelevante jobs.
A.P. Hansen rejste spørgsmålet, om der kan forventes en fortsat fri og gratis adgang til
danske uddannelser for udenlandske studerende. Rektor oplyste, at han forventer, at
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ordningen nok ophører på et eller andet tidspunkt.
Christian Grønbech Andersen (Fyns Amt) gjorde opmærksom på problemet med den
manglende kritiske masse af akademiske arbejdspladser i universitetsbyerne uden for
hovedstadsområdet og Århus.
A.P. Hansen kunne oplyse, at man i Sønderborg g har den omvendte problematik med
manglendeogså mangler akademisk arbejdskraft.
Ad 4) Universitetsreform.
Punktet udgik.
Ad 5) Høring af Repræsentantskabet om forslag til ledelsesreform.
Rektor orienterede kort om indholdet af forslaget, som i vid udstrækning afspejler de
meldinger, der er kommet under den interne høring, herunder også de bemærkninger som
repræsentantskabet kom med ved drøftelsen på forårets møde.
Repræsentantskabet tilkendegav sin overordnede holdning:
-

at man er meget positiv overfor det fremlagte forslag
at man finder repræsentantskabets rolletildeling tildelte rolle positiv, da den bidrager til at
sikre en forankring af universitetet i regionen
at man finder det væsentligt at fastholde, at en reform på universitetsområdet
nødvendiggør friere rammebetingelser end de nuværende.

Rektor takkede for den positive tilbagemelding og for repræsentantskabets, medarbejdernes
og de studerendes store indsats og engagement i processen.
Kopi af høringssvar af 5. september 2002 fra Repræsentanskabet vedlægges.
Ad 6) Uddannelse og forskning i folkesundhedsvidenskab
Med udgangspunkt i vedlagte kopier af overheads gav professor Evelyne de Leeuw en
orientering om den nye uddannelse i folkesundhedsvidenskab.
Ad 7) Afrunding og eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Ledelsessekretariatet, 17. september 2002
Bilag 1:
Følgende medlemmer deltog i mødet:
Christian Grønbech Andersen (i stedet for amtsborgmester Jan Boye)
1. viceamtsborgmester Bent Bechmann
Borgmester Per Bødker Andersen
Borgmester A.P. Hansen
Statsautoriseret revisor Erik Mølgaard
Direktør Ulrik Gammelgaard
Direktør Ulla Adolf
Rektor Poul Erik Madsen
Forstander Annemarie Morris
Studerende Tom Richter Hansen
Studerende Jesper Rybicki Ibsen
Følgende medlemmer var fraværende:
Amtsborgmester Laurits Tørnæs
Amtsdirektør Finn Hansen
Borgmester Anker Boye
Borgmester Johnny Søtrup
Koncerndirektør Hans Kirk
Adm. direktør Kurt Christiansen
Bestyrelsesformand, gårdejer Bent Claudi Lassen
Adm. direktør Thomas Graversen
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Sygehusdirektør Hans Chr. Thyregod
Direktør Karsten Ohrt
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Studerende Peder Søndergaard
I mødet deltog desuden:
Rektor Jens Oddershede
Prorektor Flemming Just
Dekan Bjarne G. Sørensen
Dekan Flemming G. Andersen
Dekan Henrik Pedersen
Dekan Mogens Hørder
Universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen
Specialkonsulent Connie Bang Jensen
Assistent Tanja Beese Nielsen
Fuldmægtig Jakob Ejersbo Hansen
Studiechef Per Andersen
Campuschef Steffen Nissen
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27. september 2002, Tanja Beese, Ledelsessekretariatet.
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