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Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 23. september 2008
Poul Erik Madsen bød velkommen til de nye medlemmer af
Repræsentantskabet: Senior BI Consultant Martha Sofie Lauridsen fra
LEGO og forstander Vita Andreasen fra Løgumkloster Højskole.
Derpå blev referatet fra mødet den 23. september 2008 godkendt
uden bemærkninger.

18. december 2008
J.nr. 043-1
KPI/BF
Bilag

Ad 2. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Johannes Due orienterede om den forestående evaluering af
universitetsloven. I forbindelse med fusionerne på universitetsområdet
har forligspartierne i Folketinget aftalt, at dele af Universitetsloven af
2003 skal evalueres, bl.a. for at se på konsekvenserne af
universitetsfusionerne.
Der er nedsat et internationalt panel, som skal forestå denne
evaluering af universitetsloven.
Johannes Due hæftede sig i den forbindelse særligt ved, at det i
oplægget til evalueringen slås fast, at der skal tages udgangspunkt i, at
der er en klar og entydig ledelse bestående af bestyrelser med eksternt
flertal og ansatte ledere på universiteterne.
Johannes Due bemærkede samtidig, at evalueringen hilses velkommen
af universiteterne. Det kan måske i den forbindelse være særlig
interessant at se på medarbejderindflydelse på institutniveau, og om
der er behov for en præcisering af kompetencer i forholdet mellem
institut- og studieledere.
Derpå orienterede Johannes Due om de ekstra basismidler,
universiteterne har fået stillet i udsigt. I regeringens udspil i
forbindelse med FFL2009 var de fleste midler øremærkede og
konkurrenceudsatte, og kun 10% af den lovede 1 mia. kr. i 2009 var
afsat til basismidler. Gennem forhandlinger i Folketinget blev det
sikret, at en større andel kommer til udbetaling som basismidler med
FL2009. Universiteterne har således fået 275 mio. kr. i basismidler i
2009.
Bent Claudi Lassen mente, at universiteterne bør sætte yderligere
fokus på at få basismidler som belønning for at tiltrække
internationale forskningsmidler, herunder EU-midler.
Jens Oddershede oplyste, at der er afsat en ramme, der er øremærket
dette formål i 2010.
Poul Erik Madsen spurgte, om universiteterne kan regne med at få en
væsentlig andel af de globaliseringsmidler, som står som en reserve på
finanslovene i årene fremover.
Johannes Due svarede, at det kan universiteterne ikke være sikre på.
Pengene skal måske øremærkes til bestemte formål f.eks. klimatiltag.
Henrik Pedersen bemærkede, at regeringen har bundet sig til et løfte
om, at mindst 1% af BNP skal gå til forskning.
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Johannes Due erklærede sig enig men slog fast, at det ikke kun er
universitetsforskning.
Poul Erik Madsen spurgte til evalueringen af universitetsloven. Kan
man regne med, at universiteternes grundlæggende ledelsesstruktur
ikke gøres til genstand for evalueringen?
Johannes Due svarede, at det - trods udgangspunktet for evalueringen
- stadig er usikkert, da flere af forligspartierne bag universitetsloven
gerne ser, at ledelsesstrukturen gøres til genstand for evaluering.

Ad 3. Aktuelle sager
Jens Oddershede oplyste, at Syddansk Universitet får 29,5 mio. kr. i
Globaliseringsmidler i 2009. Syddansk Universitet udgør 10% af
universitetssektoren, men får med den nuværende fordelingsnøgle
11% af midlerne. Fordelingsnøglen er 50% vægt til undervisning,
målt som uddannelsesindtægt, 40% vægt til eksterne midler, målt på
universiteternes evne til at tiltrække ekstern finansiering og 10% vægt
til ph.d., målt på universiteternes produktion af ph.d.-kandidater.
Syddansk Universitet kan imødese en nedgang i uddannelsesindtægter
på grund af det lave optag i 2008 i en forventet størrelsesorden af 24
mio. kr. i 2009. Globaliseringsmidlerne tilfører universitetet 29,5
mio. kr. Syddansk Universitet forventer således en merindtægt på ca.
5 mio. kr. i 2009.
Syddansk Universitet har ikke budgetteret med indtægter fra
globaliseringsmidlerne i 2009. Det betyder, at universitetet i den
nuværende situation ikke skal skære ned som flere andre universiteter.
Årets lave optag betyder dog, at universitetet ikke vil kunne
igangsætte så mange nye projekter, som ønsket.
Universitetssituationen i Esbjerg nærmer sig nu en afgørelse.
Videnskabsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af
Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Esbjerg Byråd, Esbjerg
Erhvervsudvikling og ministeriet.
Aalborg Universitet har under arbejdsgruppens arbejde løbende
annonceret med sit tilbud til Esbjerg i de lokale medier i Esbjerg, og
universitetets bestyrelse har for nylig offentligt meddelt, at man vil
udbyde tekniske og naturvidenskabelige uddannelser i byen uanset
udfaldet af udvalgsarbejdet.
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Syddansk Universitets bestyrelse følger situationen nøje og vil på det
kommende møde tage stilling til, hvordan Syddansk Universitet skal
reagere på Aalborg Universitets offensive adfærd.
Bent Claudi Lassen spurgte, om ikke udbud af uddannelser reguleres
gennem akkreditering.
Jens Oddershede oplyste, at akkreditering af eksisterende
universitetsuddannelser sker i turnus. Der kan således gå år, før
Aalborg Universitets udbud i Esbjerg skal akkrediteres.
Jens Oddershede orienterede om Erik Juhl udvalgets beslutning om at
anbefale et byggeri af et nyt universitetshospital i Odense ved
universitetet.
Planerne for det nye sygehusbyggeri ligger i direkte forlængelse af
universitetets arkitekt Knud Holchers oprindelige tanker ved
bygningen af Odense Universitet. I 1964 planlagde man, at Den
Kongelige Veterinære Landbohøjskole skulle flyttes til Odense og
ligge ved universitetet. De planer blev som bekendt aldrig til noget,
men det nye universitetshospital skal ligge, hvor landbohøjskolen
oprindeligt var tænkt placeret: syd for skoven i direkte forlængelse af
universitetet, modsat hovedindgangen.
Flytningen af universitetshospitalet er af stor betydning for
universitetet - særligt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - og
Syddansk Universitet er glade for, at byggeriet sammen med Skejby
Sygehus fik langt de fleste af de afsatte midler til byggeri af nye
supersygehuse.
Jens Oddershede meddelte, at Center for Praktisk Forebyggelse skal
ligge ved Syddansk Universitet. Universitetet vandt udbuddet i
konkurrence med Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
Endelig nævnte Jens Oddershede, at Syddansk Universitet ligger
placeret som nummer 1 af de danske universiteter på rankinglisten
”Leiden Ranking”. Listen ranker de 250 mest publicerende
universiteter i Europa, og Syddansk Universitet ligger på en flot
samlet 14. plads.
Poul Erik Madsen henledte Repræsentantskabets opmærksomhed på
de skriftlige meddelelser, hvoraf det fremgik, at Syddansk Universitet
har fået 10 mio. til KarriereCentret.
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Ad 4. Nyt universitetsbyggeri i Kolding
Poul Erik Madsen bød velkommen til universitetets bygningschef
Søren Hesseldahl.
Søren Hesseldahl gennemgik placering og udformning af det nye
universitetsbyggeri i Kolding.
Der var opstillet plancher af såvel det vindende som de øvrige forslag
til byggeri i den netop afgjorte arkitektkonkurrence i mødelokalet.
Efter oplægget var der spørgsmål.

Ad 5. Repræsentantskabet for perioden 1. januar 2009 til
31. december 2012
Poul Erik Madsen gennemgik retningslinjerne for udpegning af
medlemmer til repræsentantskabet. Medlemmerne udpeges for en
4-årig periode, og flere medlemmer står for at skulle genudpeges den
1. januar 2009.
Formandskabet har en forventning om, at langt de fleste medlemmer
genudpeges, men vil opfordre repræsentantskabets medlemmer til at
indgive forslag til nye medlemmer. Forslag kan sendes til formanden
eller til Repræsentantskabets sekretær, specialkonsulent Karoline
Pinholt.
Formandskabet og universitetets daglige ledelse vil på baggrund af de
indkomne forslag og under hensyn til retningslinjerne for
Repræsentantskabets sammensætning udpege nye medlemmer først i
det nye år.

Ad. 6. Ansøgningsstatistik, optagelsen 2008
Punktet var en forlængelse af sidste mødes diskussion om årets
optagelse, hvor de geografisk opdelte ansøgningsstatistikker endnu
ikke var tilgængelige.
Jens Oddershede gennemgik årets ansøgningsstatistik.
Jens Oddershede forklarede, at der i Region Syddanmark havde været
en nedgang på 25% i de unge, der søgte ind på de videregående
uddannelser i 2008 i forhold til 2007. Det var den største nedgang
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blandt alle regioner i Danmark. Da Syddansk Universitet får ca. 2/3
af sine studerende fra Syddanmark, forklarede det, hvorfor Syddansk
Universitet havde haft en nedgang på 21,5% i antallet af optagne
studerende i 2008, og det forklarede også, hvorfor det var den største
nedgang blandt de danske universiteter.
Syddansk Universitet har trods den store nedgang i antallet af
ansøgere fastholdt sin andel af ansøgere fra Region Syddanmark, og
således ikke tabt markedsandele til f.eks. Århus Universitet eller
Københavns Universitet.
Aarhus Universitet og Aalborg Universitet har dog formået at øge
deres andel af ansøgere i henholdsvis Region Midt og Region Nord.
Syddansk Universitet skal derfor i de kommende år ikke blot have
fokus på at øge den lave overgangsfrekvens i Region Syddanmark, vi
bør også kunne øge universitetets markedsandele i regionen.
Lars Funder spurgte, om ansøgningstallene er et generelt udtryk for,
at de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser er blevet mere
populære.
Jens Oddershede bekræftede, at ingeniøruddannelserne er den eneste
uddannelsestype, der er gået markant frem i hele landet. Af samme
grund har Danmarks Tekniske Universitet klaret sig godt ved årets
optag - trods den generelle tendens til fald i samlet antal ansøgere.
De naturvidenskabelige og humanistiske uddannelser er sammen med
de sundhedsvidenskabelige dem, der har oplevet den største
tilbagegang. Det har ikke betydet så meget for optaget til de
sundhedsvidenskabelige uddannelser, som har flere ansøgere, end de
har plads til, men det har haft store konsekvenser på de
naturvidenskabelige og humanistiske uddannelser.
Jesper Strandskov bemærkede, at ansøgningsstatistikkerne kun
omhandler ansøgertallet til bacheloruddannelserne (KOT uddannelserne).
Syddansk Universitet har klaret sig meget flot på efter- og
videreuddannelsesområdet.
Jens Oddershede henledte repræsentantskabets opmærksomhed på
rapporten: ”Hvordan øges den sociale uddannelsesmobilitet på
universiteterne” og de to omdelte tabeller fra rapporten.
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Overgangsfrekvensen til de lange, videregående uddannelser er meget
lav for unge med forældre uden eller med en kort uddannelse.
Den gode nyhed er, at Syddansk Universitet er et af de bedste
universiteter herhjemme til at optage disse unge (84% af Syddansk
Universitets studerende kommer fra ikke-akademiske hjem), men der
skal gøres meget mere for at få andelen af unge fra denne gruppe ind
på de lange uddannelser.
Mikkel Schøler spurgte, om ikke vi bør stille særlige krav til vores
uddannelsesudbud, hvis flere skal bryde den sociale arv på
uddannelsesområdet.
Jens Oddershede tilsluttede sig Mikkel Schølers bemærkning og
sagde, at undersøgelsen bl.a. viser, at den særlige studieform, som
Aalborg Universitet er kendt for, har vist sig at være særligt god til at
fastholde disse unge på uddannelserne, når de først er kommet ind.
Peter Enevold bemærkede, at også overgangsfrekvensen fra
grundskolen til gymnasiet er lavere i Region Syddanmark end i resten
af landet. Der skal derfor også gøres noget særligt her for at tiltrække
og fastholde denne gruppe. Kunne man eventuelt lave noget sammen
med regionen?
Birgitte Vedersø bemærkede, at det lader til, at vejledningsreformen
har haft betydning for overgangsfrekvensen til gymnasieskolerne.
Vejledningen er nu ikke længere på det enkelte gymnasium, og det
har betydet, at det er langt sværere at give den personlige vejledning
til de unge, som har mest brug for den.
Vita Andreasen nævnte det netop igangsatte samarbejde mellem
Løgumkloster Højskole og Studiekontoret på Syddansk Universitet,
som skal forsøge at udnytte de muligheder for samarbejde, der ligger
mellem højskolerne og universitetet med henblik på at forberede de
unge til at tage en uddannelse.
Jens Oddershede bemærkede, at det er vigtigt, at universitetet har de
uddannelser, de unge efterspørger, i sin portefølje. Undersøgelser har
vist, at psykologi er den uddannelse, de unge oftest flytter for at tage.
Det skal samtidig understreges, at unge også ofte bare gerne vil
hjemmefra, når de skal tage en uddannelse, og det er derfor naturligt,
at nogle rejser fra regionen.
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Ad. 7. Dansk velfærdshistorie
Poul Erik Madsen bød velkommen til professor Jørn Henrik Petersen
fra Center for Velfærdsstudier.
Jørn Henrik Petersen fortalte om et netop igangsat forskningsprojekt
om dansk velfærdshistorie.
Projektet har fået støtte fra Carlsberg Fonden og skal kortlægge dansk
velfærdshistorie inddelt i tidsperioder fra velfærdsstatens undfangelse
og til i dag. Forskningsprojekterne skal udmunde i et samlet 6 binds
værk om dansk velfærdshistorie.

Ad 8. Eventuelt
Intet.
Herefter lukkede Jens Oddershede mødet.

Poul Erik Madsen
Formand
/
Karoline Pinholt
Specialkonsulent

Følgende medlemmer deltog i mødet:
Poul Erik Madsen
Kurt Christiansen
Clas Nylandsted Andersen
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreasen
Tyge S. Christensen
Peter Enevold
Lars Funder
Vagn Hundebøll
Ellen Knudsen
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Axel Momme
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Elsebeth Gerner Nielsen
Bjarne Sørensen
Knud-Erik Therkelsen
Jesper Vildbrad
Helle Wiese
Lasse Honoré Rasmussen
Thomas A. Valentinsen
Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Johannes Due
Ninna Würtzen
Bjarne Andersen
Bodil Kjærsgaard
Jacob K. Pedersen
Mikkel Schøler
Birgitte Vedersø
Følgende medlemmer var fraværende:
Ulla Adolf
Per Bødker Andersen
Bent Bechmann
Henrik Becker-Christensen
Jan Boye
Mogens Dahl-Nielsen
Benny Engelbrecht
Ulrik Gammelgaard
Martin Wittrup Hansen
Carl Holst
Jørgen Krab Jørgensen
Finn Karlsen
Hans Kirk
Jørgen S. Lundsgaard
Jørgen Flindt Pedersen
Erland Porsmose
Jørgen Günther Schmidt
Finn B. Sørensen
Johnny Søttrup
Hans Chr. Thyregod
Lis Tribler
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I mødet deltog desuden:
Jens Oddershede
Bjarne Graabech Sørensen
Flemming G. Andersen
Per Michael Johansen
Henrik Pedersen
Ole Skøtt
Jesper Strandskov
Henning Andersen
Aase Lindahl
Lone P. Iversen
Søren Hesseldahl
Jørn Henrik Petersen
Karoline Pinholt
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