Til Repræsentantskabet

Ledelsessekretariatet
Campusvej 55
5230 Odense M
Tlf. 6550 1000
Fax 6550 1090
www.sdu.dk

Referat fra 6. møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst og godkendelse af referat.
Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse.
Orientering om aktuelle sager.
Aktuelle sager.
Flere basisforskningsmidler – hvad skal Syddansk Universitet
bruge dem til?
Movebots og Handyman: Eksempler på samarbejde med erhvervslivet om robotteknologiske projekter.
Sportsidoler og Syddansk Universitet hjælper hinanden.
Eventuelt.
Afrunding.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat
Poul Erik Madsen bød velkommen til mødedeltagerne. Der var en
særlig velkomst til HR-manager Maria Hamm, der er nyt medlem
udpeget med baggrund i ønsket om at udvide repræsentantskabet som
følge af fusionen med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum (IOT).
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Formand for bestyrelsen Johannes Due orienterede om det nye Danmarkskort som er resultatet af fusionsprocesserne mellem universiteter
og sektorforskningsinstitutioner. Regeringens oprindelige plan om
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yderligere fusioner mellem universiteterne således at resultatet havde
været 5-6 universiteter, er kun delvist realiseret.
Det nye Danmarkskort ser således ud:
Københavns Universitet fusionerer med Den Kongelige Veterinær- og
Landbohøjskole, Danmarks Farmaceutiske universitet og Kennedy
Instituttet. Dermed får Københavns Universitet en profil inden for
Life Science.
Aarhus Universitet fusionerer med Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Derudover har Danmarks Pædagogiske Universitet og Aarhus Universitet
aftalt en fusion.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har indgået aftaler med 5
sektorforskningsinstitutioner; Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks Transportforskning.
Syddansk Universitet har i sit fusionsønske peget på institutioner, der
selv har udvist interesse for en fusion med universitetet. Syddansk
Universitet fusionerer med Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
den 1. januar 2007.
Ålborg Universitet indfusionerer Statens Byggeforskningsinstitut.
IT universitetet, Handelshøjskolen i København og Roskilde Universitetscenter forbliver uændrede.
Socialforskningsinstituttet og Arbejdsmiljøinstituttet indgår ikke i
Regeringens fusionsplaner. Syddansk Universitet havde håbet, at de to
sektorforskningsinstitutioner kunne indfusioneres, men i stedet har de
to institutter opnået en aftale med regeringen om deres selvstændighed.
Der er således etableret tre nye forskningsinstitutioner; Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Det Nationale Center for Socialforskning og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og
Grønland.
Ministeriets har udarbejdet en oversigt over det nye Danmarkskort
(vedlægges).
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Johannes Due oplyste, at der nu er sket en formel godkendelse af
Syddansk Universitets fusion med Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum og af fusionen med Handelshøjskolecentret i Slagelse.
Syddansk Universitet havde i sit oprindelige høringssvar til videnskabsministeren peget på SIF og dele af Danmarks Jordbrugsforskning, nemlig Udviklingscenter Årslev og Bygholm. Ministeren har
meldt tilbage, at der ikke umiddelbart sker en deling af institutioner
ved fusioner. Universitetets bestyrelse har på den baggrund sendt et
brev til formanden for bestyrelsen på Aarhus Universitet om at indlede forhandlinger med Syddansk Universitet om dennes fusion med
Udviklingscenter Årslev. Århus Universitet har meldt tilbage, at de på
nuværende tidspunkt ikke har tid til at indgå i forhandlinger.
Syddansk Universitet har ligeledes ønsket at fusionere med Ålborg
Universitet Esbjerg. Dette ønske er ikke blevet imødekommet.
Johannes Due orienterede herefter om, at bestyrelsen på sit møde den
11. december har vedtaget budgettet for 2007. Universitetet har en
god økonomi med plads til omprioriteringer og ekspansion.
På samme bestyrelsesmøde blev sagen om byggeriet i Kolding ligeledes
drøftet. Campus Kolding er beliggende på Engstien, og Syddansk
Universitet var umiddelbart af den opfattelse, at det fortsat kunne
blive nødvendigt at udvikle universitetet i disse rammer. Samme dag
som bestyrelsen skulle behandle spørgsmålet meddelte Kolding Kommune, at kommunen ønsker at fastholde det tidligere aftalte om nybyggeri på Grønborggrunden. Kolding Kommune har således besluttet at gennemføre en ekspropriation af Grønborggrunden.
Johannes Due orienterede om, at pressedækningen af sagen ikke har
været helt i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Rektor understregede i den forbindelse, at universitet på ingen måde
har presset Kolding Kommune til ekspropriationen, idet universitet
alene havde meldt ud, at Syddansk Universitet om nødvendigt kunne
forblive på Engstien.
Otto Herskind Jørgensen glædede sig over, at Kolding derved fastholdes som et væsentligt aktiv i universitetets fremtidige udvikling.
I forlængelse af drøftelsen om det fremtidige Danmarkskort spurgte
Poul Erik Madsen om betydningen af størrelsen på de forskellige universiteter.
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Johannes Due oplyste, at Syddansk Universitet vil blive det mindste af
de store universiteter. Det var Johannes Dues opfattelse, at dette nødvendigvis ikke er negativt. Syddansk Universitet er i processen jo ikke
blevet mindre – tværtimod, og vi står med vores størrelse, økonomi og
erfaring i fusioner godt rustet til at møde fremtiden.
Rektor oplyste, at målt på antallet af studerende, er Syddansk Universitet det tredje største universitet, idet DTU ikke har et stort antal
studerende.
Ad 3. Orientering om aktuelle sager
Rektor orienterede om følgende:
-

Budget 2007. Syddansk Universitet har en sund økonomi.
Ved udgangen af 2006 har SDU en egenkapital på 248 mio.
kr. og en omsætning på ca. 1,8 mia. kr.
Indvielsen af Alsion er flyttet til den 17. juli 2007 (efterfølgende er det oplyst, at indvielse er flyttet til et tidspunkt i uge
41 eller uge 43).
Ny karakterskala indføres fra den 1. september 2007. Det betyder, at nye studerende med semesterstart i september 2007
skal optages efter den ny karakterskala. Konsekvensen er, at
næsten alle der søger om optagelse skal have omregnet deres
karakterer tilpasset den nye skala.

Ad 5. Flere basisforskningsmidler – hvad skal Syddansk Universitet
bruge dem til?
Rektor holdt et oplæg om de basisforskningsmidler, der udmøntes
som følge af aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen på 1 mia.
kr.
300 mio. kr. fordeles som basismidler i 2007 direkte til universiteterne, hvoraf Syddansk Universitet håber at få at få ca. 10 % . Disse midler er ikke indregnet i universitetets budget for 2007, da kriterierne for
udmøntningen af midlerne endnu ikke er kendt.
Basisforskningsmidlerne forventes udløst efter 50-40-10 modellen ud
fra følgende kriterier:
- Uddannelsesproduktion (50 %)
- Ekstern finansiering (40 %)
- Produktion af ph.d.’er (10 %)
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De resterende 700 mio. kr. i 2007 fordeles til en række initiativer
inden for opbygning af forskningskapacitet, fri forskning, strategisk
forskning og samarbejde med private om forskning og udvikling.
Rektor glædede sig over, at de annoncerede kriterier for fordeling af
basisforskningsmidlerne er målepunkter, hvor universitetet klarer sig
rigtigt godt.
Der var en drøftelse af kriterierne. Rektor oplyste, at man fra Rektorkollegiet vil komme med forslag til andre og reviderede kriterier og
værdier.
Lars Funder spurgte til udfordringen med at få flere akademikere ind i
virksomhederne i Syddanmark, herunder hvorledes det så ud med
tilgangen af studerende i Sønderborg.
Rektor oplyste, at Syddansk Universitet har en pæn tilgang af studerende. Der er på landsplan en udfordring med at tiltrække de unge til
at vælge ingeniøruddannelserne, hvilket naturligt afspejler sig i optaget
på universitetets afdeling i Sønderborg.
Per Overgaard Nielsen supplerede med, at Syddansk Universitet producerer en stor mængde af kandidater i en bred vifte af uddannelser.
Syddansk Universitet producerer akademikere, der for ca. 50 %’s vedkommende ”eksporteres” til andre regioner. Per Overgaard Nielsen
efterlyste i den forbindelse en større interesse for at ansætte en akademiker i virksomhederne i den syddanske region.
Mette Bock tilføjede, at universitetets campuskonstruktion betyder et
langt træk for at øge optaget. Derfor er det godt, at der er udarbejdet
en særlig campusprofil for de respektive campusser. Mette Bock understregede vigtigheden i at fastholde modellen, fordi den på lang sigt
vil være mest gavnlig for regionen.
Kurt Christiansen var enig i, at virksomhederne selv skal være med til
at løfte ansvaret.
Poul Erik Madsen spurgte til, om muligheden for at Syddansk Universitet kan kapere den store ekspansion på medarbejdersiden, der vil
være en følge af tilførslen af nye midler, kan blive problematisk?
Manglen på kvalificeret arbejdskraft rammer jo også andre i Repræsentantskabet for øjeblikket.
Rektor fandt, at universitetet kan tiltrække f.eks. udenlandske medarbejdere og studerende. Det er vigtigt, at tænke ud over regions- og
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landegrænserne samtidig med, at der skal tænkes i andre ansættelsesformer.
Poul Erik Madsen afrundede punktet og glædede sig over de midler
der tilføres Syddansk Universitet, som følge af udmøntningen af globaliseringspuljen.
Ad 6. Movebots og Handyman: Eksempler på samarbejde med erhvervslivet om robotteknologiske projekter
Professor Henrik Gordon Pedersen fra Mærsk Mc-Kinney Møller
Instituttet holdt et oplæg. Plancherne er vedlagt referatet.
Ad 7. Sportsidoler og Syddansk Universitet hjælper hinanden
Projektleder Jens Franck, Studiekontoret og eliteidrætsudøver Anders
Lindegaard (målmand hor fodboldklubben OB) holdt et oplæg om
den nye ordning på Syddansk Universitet for eliteidrætsudøvere.
Plancherne er vedlagt referatet.
Ad 8. Eventuelt
Poul Erik Madsen takkede amtsborgmester Poul Weber og amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen for deres indsats i Repræsentantskabet.
Poul Erik Madsen takkede Anne Katrine Blond, der ikke forsætter
som studenterrepræsentant i universitetets bestyrelse.
Ad 9. Afrunding
Intet.

Poul Erik Madsen
Formand
/

Birgitte Wraae
Sekretær
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Jan Boye
Poul Weber
Kurt Christiansen
Erik Mølgaard
Poul Erik Madsen
Otto Herskind Jørgensen
Peter Enevold
Tyge S. Christensen
Jesper Vildbrad
Axel Momme
Helle Wiese
Maria Hamm
Lars Funder
Thomas A. Valentinsen
Bent Bechmann
Fra SDU’s bestyrelse deltog:
Mette Bock
Johannes Due
Ninna Würtzen
Anne Katrine Blond
Følgende medlemmer var fraværende:
A. P. Hansen
Johnny Søtrup
Carl Holst
Per Bødker Andersen
Laurits Tørnæs
Hans Kirk
Ulrik Gammelgaard
Ulla Adolf
Henrik Becker-Christensen
Hans Chr. Thyregod
Annemarie Morris
Bent Claudi Lassen
Finn Karlsen
Lene Pind
Knud-Erik Therkelsen
Jørgen Flindt Pedersen
Jørgen Kristian Kjems
Finn B. Sørensen
Vagn Hundebøll
Thomas Bjerrum
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Clas Nylandsted Andersen
Bjarne Sørensen
Jens Høyer-Kruse
I mødet deltog desuden:
Jens Oddershede
Bjarne Graabech Sørensen
Flemming G. Andersen
Henning Andersen
Aase Lindahl
Per Overgaard Nielsen
Birgitte Wraae
Henrik Gordon Pedersen
Jens Franck
Anders Lindegaard
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