Referat fra møde i bestyrelsen tirsdag den 19. oktober 2004
Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt, Mette Bock,
Bent Kristensen, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Martina Christensen, Karsten Thinggaard.
Endvidere deltog: rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, specialkonsulent
Connie Bang Jensen (referent). Dekan Henrik Pedersen deltog under behandlingen af punkt 7, og
dekan Flemming G. Andersen deltog under behandlingen af punkt 8.
Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bemærkninger til dagsordenen.
Meddelelser fra formand Johannes Due.
Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Auditering af SDUs uddannelser.
Standardforretningsorden for kollegiale organer.
Sammenlægning af institutter på Det Naturvidenskabelige
og Tekniske Fakultet.
7. Sammenlægning af institutter på Det Humanistiske
Fakultet.
8. Orientering om arbejdet med udviklingskontrakten.
9. Tema-orientering: SDUs kontaktflade til det omgivende
samfund.
10. Eventuelt.
Ad 1) Bemærkninger til dagsorden.
Formanden bemærkede til den udsendte dagsorden, at det af punkt 8 burde have fremgået, at der er
tale om bestyrelsens behandling af udviklingskontrakten.
Formanden kommenterede den udsendte mail fra Karsten Thinggaard om bestyrelsens behandling af
Budget 2005. Han bemærkede, at når budgettet ikke var sat på til behandling på dette bestyrelsesmøde,
var det ikke, fordi han er uenig i spørgsmålet om, at budgetbehandlingen er en af bestyrelsens væsentlige
opgaver. Imidlertid må behandlingen af rektors indstilling vedr. budgettet afvente Finanslovens vedtagelse, som er rammen for budgettet, og budget 2005 forventes derfor fortsat at være et punkt på
dagsorden til bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen har endvidere fået præsenteret oplæg til nye
fordelingsprincipper for forskningsmidler, som vil supplere de eksisterende fordelingsprincipper, der i
øvrigt danner grundlag for rektors udkast til budget. Formanden var tilfreds med, at bestyrelsen således
var blevet inddraget i tilrettelæggelsen af nye principper, hvorimod han ikke så et tilsvarende behov for,
at bestyrelsen i denne omgang var blevet tidligere inddraget, hvor der er tale om uændrede principper.
Ad 2) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
Formanden orienterede fra mødet mellem bestyrelsesformændene og videnskabsministeren.
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Formanden kunne oplyse, at det er aftalt, at formandskredsen holder møde med universitetsrektorerne
en gang årligt, samt at der kan holdes flere møder mellem universitetsbestyrelsernes formandskreds og
Rektorkollegiet, hvis behovet opstår.
Formanden orienterede om den fremtidige ”arbejdsdeling” mellem formanden og rektor, for så vidt
angår velkomst og taler ved Koldinghusarrangementet og ved årsfesten. Han opfordrede bestyrelsen til
at melde ind, hvad man evt. ønsker tillagt vægt eller betydning i forbindelse med talerne ved de to
arrangementer.
Mette Bock bemærkede, at hun ikke fandt det hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen evt. skulle kommentere
en tale, før den holdes. Bestyrelsesmedlemmerne må henvises til at komme med bemærkninger efterfølgende.
Formanden kommenterede den nyligt uddelte pris fra Odense Kommune for byggeriet Winsløwparken
25. Han var tilfreds med, at det på ny er lykkedes universitetet at skabe et byggeri, som ud over at være
velegnet for de studerende og medarbejderne også prisbelønnes for arkitekturen.
Ad 3) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede
Der var udsendt en skriftlig meddelelsesliste til dette punkt.
Rektor orienterede om forløbet af forhandlingerne med Handelshøjskolecentret.
Rektor gav en kort orientering om Rambøll Managements undersøgelse af universitetets samlede ITanvendelse, som skal munde ud i en ny fælles it-strategi. Der er anbefalinger om sammelægning af
systemer og personale, som er nødvendige, hvis universitetet skal have den fulde udnyttelse af sine
investeringer i ressourcer og systemer. Den foreslåede strategi forventes at blive udgiftsneutral, lige som
den på sigt via en bedre udnyttelse vil spare universitetet for visse typer af investeringer. Det vil give
bedre kommunikationsmuligheder både internt og eksternt.
Universitetsdirektøren understregede, at der ikke har været tale om en øvelse med henblik på besparelser. Undersøgelsen har konkluderet, at SDU har et veldrevet it-system, men at der af historiske grunde
er visse uhensigtsmæssigheder i den samlede udnyttelse af ressourcerne.
Martina Christensen foreslog, at man i forhold til de studerendes mail-adresser også bliver opmærksom
på, at der er muligheder for at SDU ad den vej kan fastholde kontakten til dimmitenderne. Per
Overgaard Nielsen bemærkede, at man er opmærksom på mulighederne, men at der er visse problemer
i.f.t. registerloven.
Rektor orienterede om, at universitetet siden sidste bestyrelsesmøde havde indsendt endnu en
uddannelsesansøgning vedrørende en ½-årig sundhedsfaglig suppleringsuddannelse.
Herefter overgik man til den åbne dagsorden.
Ad 4) Auditering af SDUs uddannelser.
Rektor orienterede om, at han har bedt dekan Mogens Hørder om at være formand for styregruppen
for auditeringen, og at studiechefen vil fungere som sekretær for styregruppen. Han nævnte de otte
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repræsentanter fra fakulteterne og bad Martina Christensen og Karsten Thinggaard om at pege på to
studenterrepræsentanter til styregruppen.
Herefter fulgte bestyrelsen indstillingen og tog til efterretning, at universitetet i 2005 i samarbejde med
Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører en auditering af alle sine uddannelser.
Ad 5) Standardforretningsorden for kollegiale organer.
Rektor havde som indledende kommentar, at standardforretningsordenen i sin endelige udforming også
tilpasses de akademiske råd. Det vil således fremgå, at §1 kun omfatter studienævn, mens de resterende
paragraffer omfatter alle kollegiale organer inkl. akademisk råd.
Der var ikke yderligere bemærkninger til udkastet, som blev vedtaget i overensstemmelse med
indstillingen.
Formanden takkede for arbejdet og bad om, at den vedtagne, redigerede udgave udsendes til bestyrelsen
sammen med referatet.
Ad 6) Sammenlægning af institutter på Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet.
Dekan Henrik Pedersen orienterede om baggrunden for ønsket om at fusionere de to ingeniørvidenskabelige institutter i Sønderborg. Dette sker blandt andet af hensyn til en vigtig integration
mellem diplom- og civilingeniørniveauet.
Formanden spurgte til, om man risikerede at få kritik for at sænke niveauet for civilingeniørområdets
aktiviteter.
Henrik Pedersen svarede, at man alt andet lige vil få en anden vægt på instituttet, når der inddrages 15
medarbejdere fra diplomsektoren, men at man har positive erfaringer med integrationer som denne i
Aalborg og i Esbjerg. Institusammenlægningen vil yderligere styrke samarbejdet med de andre
ingeniøruddannelser i regionen, både i forhold til Mærsk Instituttet og til Ingeniørhøjskolen Odense
Teknikum. Der vil i højere grad være mulighed for at tænke uddannelser i en vertikal sammenhæng og
dermed forhåbentlig øge overgangsfrekvensen fra diplom- til civilingeniørstudierne. Dette forventes
også at øge andelen af danske civilingeniørstuderende.
Karsten Thinggaard bemærkede, at han på diplomingeniørstuderende i Sønderborg havde forstået, at
det var problematisk med de mange udenlandske studerende, og at man ikke oplevede, at Mads Clausen
Instituttet var interesseret i at markedsføre sig over for de diplomingeniørstuderende. Han håbede
derfor, at institusammenlægningen ville øge den gensidige opmærksomhed.
Henrik Pedersen bekræftede, at han forventer, at sammenlægningen også vil betyde en større
tilstedeværelse af civilingeniørforskning på diplomuddannelserne. Et andet element er samspillet med
produktudviklingen af uddannelserne i diplomingeniørsektoren, noget som man p.t. ikke har samme
fokus på på Mads Clausen Instituttet. Dermed forventer han også, at man får en mere praksisnær
civilingeniøruddannelse.
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Martina Christensen fandt, at der med sammenlægningen er tale om et skridt i den rigtige retning for så
vidt angår den manglende kontaktflade mellem de to ingeniøruddannelser.
Rektor tilføjede, at aftagerne af civilingeniører efterspørger mere praksisnærhed, og at det forventer han
man vil opnå med sammenlægningen.
Henrik Pedersen kunne oplyse, at både sønderjyske og fynske virksomheder er inddraget i instituttets
projekter. Der er planlagt internatmøder, som inddrager alle medarbejdere, og der er åbnet for
kompetenceudvikling for medarbejderne i diplomsektoren.
Mette Bock opfordrede til, at man, når man tager fat på integrationen, går grundigt og dybt til værks.
Herefter fulgte bestyrelsen indstillingen og godkendte sammenlægningen af de to institutter.
Ad 7) Sammenlægning af institutter på Det Humanistiske Fakultet.
Formanden bad dekan Flemming G. Andersen om at gennemgå og kommentere de udsendte
dokumenter vedr. forskningscentret DREAM.
Dekanen orienterede om, at det fremsendte forslag er en udløber af en debat sidste år på fakultetet om
ny institutstruktur. De tre mindre institutter har selv fundet sammen og i maj 2004 fremsendt forslag
om en sammenlægning til fakultetsrådet. Herefter har forslaget været i høring i de berørte studienævn
og institutbestyrelser, og på baggrund af høringssvarene er der fremlagt en enstemmig indstilling fra
fakultetsråd og samarbejdsudvalg om etablering af Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
For så vidt angår de to institutter, DIG og IPFU, som har en særlig forpligtelse overfor hhv.
gymnasiesektoren og den pædagogiske CVU-/MVU-sektor, har indstillingen været fremlagt for hhv.
repræsentantskab og rektormøde, som begge har godkendt strukturændringen.
Dekanen gjorde endvidere opmærksom på, at man ikke har hørt forslagsstillerne men de kollegiale
organer, hvor de pågældende også er medlemmer. Han tilføjede, at man naturligvis kan være uenig i
forslaget og konsekvenserne for den enkelte medarbejder af dette, men at man efter hans opfattelse ikke
kan påberåbe sig procedurefejl. Når forskningscentret er inddraget i det nye institut, er det bl.a. også
fordi, centret selv har formuleret i sin strategi, at læringsdimensionen er stærk, og at man arbejder med
udvikling af nye læremidler på dansk.
Formanden understregede, at bestyrelsen hverken ønsker eller ser det som sin rolle at være klageorgan
for ledelsesbeslutninger. Han konkluderede, at et enigt fakultetsråd efter høring i de behørige organer
havde fremsendt indstillingen, og at spørgsmålet om placeringen af de enkelte forskningsenheder må
overlades til ledelsen efter institutsammenlægningen.
Bestyrelsen godkendte sammenlægningen med den tilføjelse, at man eksplicit ikke har forholdt sig til
placering af forskningsenheden, men at dette overlades til rektors afgørelse.
Bjarne Andersen spurgte til fordelingen mellem centre og geografien i det nye institut. Dekanen
bekræftede, at der fortsat arbejdes med institutledere og forskningsledere, og at IPFU-aktiviteterne
fortsat vil være placeret i Kolding.
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Ad 8) Orientering om arbejdet med udviklingskontrakten.
Formanden gjorde opmærksom på, med henvisning til sin bemærkning under punkt 1, at dette punkt
omhandlede en drøftelse af udviklingskontrakten.
Universitetsdirektøren orienterede om, at den foreliggende udgave var oversendt til Videnskabsministeriet (VTU) med henblik på en afklaring af, om form og struktur er i orden. Når dette er afklaret, skal
bestyrelsen atter drøfte det indholdsmæssige i kontrakten.
Formanden bemærkede, at han fandt det foreliggende udkast operativt og med vigtige fokuspunkter.
Han forventede endvidere, at universitetet stort set har fundet formen, da den lægger sig fint i
forlængelse af de allerede indgåede kontrakter.
Rektor gjorde opmærksom på, at det har været vigtigt også at kunne styre målopfyldelsen videre nedad i
ledelsessystemet.
Formanden bad herefter bestyrelsen om at kommentere de fremhævede mål i de grå felter fra side 5 og
frem i udkastet.
Der var følgende bemærkninger til nedenstående punkter:
1.1. Rektor bemærkede, at man bevidst har valgt indirekte mål, idet kvantitet måske er målbart – selv
om der er store forskelle i opgørelser fra fagområde til fagområde – mens kvalitet er vanskeligt
målbart. På et spørgsmål til den netop offentliggjorte Shanghai-rangliste, redegjorde rektor for
kompleksiteten bag denne opgørelse, som ikke yder fuld retfædighed til eksempelvis yngre
universiteter.
1.2. Rektor redegjorde for den særlige tradition inden for humaniora.
1.3. Formanden fandt at der var tale om operative og konkrete mål.
1.4. Samme som 1.3., positivt at man vil øge markedsandelen.
1.5. Fint med håndgribelige mål for antallet af kvindelige forskere.
2.1. Auditeringen er besluttet af bestyrelsen.
2.2. Gode, konkrete mål.
2.4. Formanden bemærkede, at det lød godt men også dyrt. Rektor svarede, at man inden for en
decentral, geografisk struktur må regne med at bruge ekstra ressourcer, og at dette initiativ yderligere
giver studenterne nogle vigtige kompetencer. Mette Bock fandt, at det var et stærkt mål, og at
teknologien påvirker os, om vi vil det eller ej. Karsten Thinggaard supplerede med, at der efter hans
opfattelse er tale om en uundgåelig investering. Universitetsdirektøren gjorde opmærksom på, at SDU
er langt i arbejdet med investeringer i systemer og organisation. Det er ikke dyrt, og det er ikke
urealistisk. Bent Kristensen pegede på, at det er vigtigt, at underviserne også ajourføres.
Universitetsdirektøren bekræftede, at der skal sikres en pædagogisk/didaktisk indsats og dermed
investeringer i dette.
2.5. Målet har bred interesse og er ambitiøst.
3.1. Der blev efterlyst en læserundersøgelse og mere konkrete mål.
3.3. Her udvides skraveringen til også at omfatte den sidste sætning.
4.1. Dette mål er formuleret for abstrakt og for lidt konkret.
4.2. Et operativt mål, men er mange små kontrakter bedre end en stor? Dette kan der tages højde og
redegøres for i forbindelse med en afrapportering.

5

Formanden konkluderede, at der var tale om et godt styringsredskab for bestyrelsen. Målene er for de
flestes vedkommende velegnede og konkrete nok til den videre proces ned gennem systemet.
På et spørgsmål om rytmen mellem overgangs- og 5-årskontrakt svarede rektor, at han forventede, at
mange af målene går igen, nogle nye kommer til, andre mål skærpes måske. Det foreliggende udkast
skal ses som et første bud på 2. generationskontrakten, der skal gælde fra 1. januar 2006, og forventes
dermed at udgøre overgangskontrakten, der skal træde i kraft snarest.
Mette Bock spurgte til det strategiske perspektiv, og hun bad om, at man bruger tid på det grundlæggende strategiske arbejde i bestyrelsen inden indgåelse af 2. generationskontrakten.
Rektor pegede på problemet med, at man endnu ikke har ledelsesstrukturen på plads, og at man også er
nødt til at afvente dette, før der kan udarbejdes en 2. generationskontrakt.
Formanden konkluderede på drøftelserne, at bestyrelsen fandt såvel formen som ambitionerne i
udkastet fine, men man har tilbagemeldingen fra VTU til gode. Når den foreligger, optages der
egentlige forhandlinger med VTU om overgangskontrakten med deltagelse af formanden og rektor.
Bestyrelsen forventer således at blive holdt orienteret om drøftelserne med VTU, lige som bestyrelsen
ønsker en strategidrøftelse med henblik på udforming af den efterfølgende 2. generationskontrakt.
Ad 9) Tema-orientering: SDUs kontaktflade til det omgivende samfund.
Rektor gav en kort orientering. Intet til referat.
Ad 10) Eventuelt.
Bent Kristensen spurgte til processen i forhold til aktiviteter, der skal placeres i det nye universitetsbyggeri i Sønderborg. Han pegede på industriens ønsker til nye aktiviteter inden for køleteknik og
energi. Rektor tilkendegav, at universitetet er særdeles engageret i planerne for det nye byggeri, og at
han gerne tager initiativ til en drøftelse om forslag til nye mulige aktiviteter fra industrien.
Martina Christensen ønskede en strategisk diskussion i bestyrelsen af hvilke aktiviteter, der placeres
hvor, og hun efterlyste, hvornår bestyrelsen skal drøfte dette.
Rektor bekræftede, at der overvejes en rejustering af fagligheder og dermed af hvilke aktivteter, der skal
placeres på de enkelte campusser. Han bekræftede, at dette selvfølgelig vil være en bestyrelsesbeslutning
Det næste bestyrelsesmøde holdes den 7. december 2004 i Odense.
Der er Repræsentantskabsmøde den 13. december 2004.
Johannes Due
formand
/
Connie Bang Jensen
referent
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