Referat fra møde i bestyrelsen tirsdag den 25. oktober 2005
Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd.), Ninna Würtzen (næstfmd.), Karsten Ohrt (til og med
pkt. 5), Mette Bock, Bjarne Andersen, Jane Westergaard, Jens Høyer-Kruse, Stine Baun Mathiesen.
Der var afbud fra Bent Kristensen.
Endvidere deltog: rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, chefkonsulent
Connie Bang Jensen (referent).
Under punkt 2: Fra Rigsrevisionen kontorchef Lars Tang og ekspeditionssekretær Helle
Wonge. Fra PriceWaterhouse Coopers Henrik Welinder og Per Nørgaard Sørense. Fra Syddansk Universitet regnskabschef Vagn Holmegaard.
Under punkt 8: studiechef Per C. Andersen, informationschef Bo Kristiansen.
Dagsordenens punkter blev behandlet i følgende rækkefølge, dog med punkt 2 før punkt 1:
1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Redegørelse fra Rigsrevisionen om baggrund for og indhold
af den nye revisionsordning.
3. Foreløbig orientering om Budget 2006.
4. Forberedelse af Udviklingskontrakt 2006-2008.
5. Orientering om auditeringen af Syddansk Universitets
uddannelser.
6. Orientering om arbejdet med videreudvikling af den faglige
profil for de jyske campusser.
7. Orientering om status på fusionsansøgninger.
8. Orientering om Syddansk Universitets indsats i forhold til
rekruttering af nye studerende.
9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
10. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
11. Orientering om status på implementering af universitetsreformen.
12. Eventuelt.
Ad 2) Redegørelse fra Rigsrevisionen om baggrund for og indhold af
den nye revisionsordning
Formanden bød velkommen til Rigsrevisionen og gav herefter ordet til kontorchef Lars Tang fra
Rigsrevisionen.
Lars Tang takkede for lejligheden til at mødes med bestyrelsen og oplyste, at Rigsrevisionen endvidere
holder flere møder med institutionsrevisor, hvor man udveksler gensidig information. Han bemærkede,
at det er universitetets bestyrelse, som først og fremmest har kontakten til institutionsrevisor.
Herefter gennemgik Lars Tang den udleverede Powerpoint-præsentation af Rigsrevisionens syn på sin
opgave i.f.t. universiteterne.
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Lars Tang afsluttede sin præsentation med et ønske om, at Rigrevisionen som led i en turnusordning
mellem universiteterne får lejlighed til at deltage på bestyrelsesmødet, hvor regnskabet for det
pågældende år behandles.
Formanden takkede for præsentationen. Formanden oplyste, at man i formandskredsen har reflekteret
over erfaringerne med Rigsrevisionen, og at man fortsat har en vis usikkerhed i.f.t. Rigsrevisionens rolle
efter den nye universitetslov. Bemærkningerne til Rigsrevisionen vil afspejle denne usikkerhed.
Formanden gav udtryk for, at bestyrelsen sidder som bestyrelse for en selvejende institution, at
bestyrelsen har ansat en revisor, PriceWaterhouse Coopers, til at udøve kontrol med den daglige ledelse,
og at man er helt tryg ved denne konstruktion.
Formanden fandt endvidere, at der ikke er behov for at flere parter skal agere rådgivere for bestyrelsen,
og at bestyrelsen finder det vanskeligt at forstå, hvorfor Rigsrevisionen vil engagere sig udover den rent
finansielle revision, der udspringer af Rigsrevisors opgave med at følge statskronerne til yderste led.
I forhold til Rigsrevisionens bemærkning om ”udvidet gennemgang af universiteternes målrapportering”
bemærkede formanden, at man her går langt ind i bestyrelsens kerneopgave. Bestyrelsen træffer
beslutning om, hvor vidt en sådan gennemgang er påkrævet, og hvis så foretages den af
institutionsrevisor. Det er uhensigtsmæssigt at have yderligere revisorpart, som ikke er ansat af
bestyrelsen og med et formål, som bestyrelsen hverken har defineret eller bedt om.
Syddansk Universitet har været positiv overfor den nye styreform og betragter sig som en selvejende
institution. Man vil naturligvis samarbejde med Rigsrevisionen om de opgaver, hvor det er påkrævet,
men stiller sig fortsat spørgende til selve konstruktionen. Johannes Due kunne oplyse, at Formandskredsen endvidere vil forsøge at få en dialog med Rigsrevisionen og videnskabsministeriet om en klar og
tydelig ansvarsfordeling.
Lars Tang gjorde opmærksom på, at den i præsentationen anførte årlige samlede redegørelse fra
Rigsrevisionen for resultaterne af Rigsrevisionens egne revisioner samt institutionsrevisors arbejde under
ét var opgivet.
Lars Tang bemærkede, at Rigsrevisionen har øje for, at man med universiteterne samarbejder med en
bestyrelse og ikke med en statsinstitution.
Formanden bemærkede, at Rigsrevisionens fastholdelse af hovedansvaret for institutionsrevisionen for
formandskredsen er et symbol på universiteternes manglende frihedsgrader, og at Rigsrevisionens
evaluering ikke er rekvireret af bestyrelserne men af andet politisk organ med andet mål for øje end
bestyrelsernes.
Rektor spurgte, hvem der kan rekvirere institutionsrevisor.
Lars Tang besvarede spørgsmålet med, at Rigsrevisionen ikke kan, med mindre det er i forbindelse med
en særlig gennemgang, hvor der skal ses på andet end den almindelige revision.
Rektor spurgte herefter til, hvem der har ansvaret for revisionen af SDUs regnskab, og Ninna Würtzen
supplerede med et spørgsmål om, hvem der lander en evt. uenighed mellem Rigsrevisionen og
institutionsrevisor.
Lars Tang besvarede begge spørgsmål med, at det i sidste ende er Rigsrevisionen.
Formanden understregede, at bestyrelsen afgiver regnskab til Videnskabsministeriet. Bestyrelsen
betragter sit ansvar som opfyldt med en blank påtegning fra institutionsrevisor. Hvis Rigsrevisionen
efterfølgende har bemærkninger til SDUs regnskab, som kolliderer med bestyrelsens og
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institutionsrevisors, er det bestyrelsen uvedkommende. Formanden spurgte herefter til muligheden for
at etablere et kontaktudvalg for offentlig revision omfattende universiteterne.
Per Overgaard Nielsen henviste til seminariernes §9-aftale, hvor der ikke er tilsvarende involvering og
tilsyn af Rigsrevisionen men alene en institutionsrevisor, og spurgte til, hvorfor der sker en særbehandling af universiteterne som selvejende institutioner.
Mette Bock fandt, at der var tale om en diskussion mellem de forkerte parter, og at afklaringen af
kompetenceforhold og arbejdsdeling skal ske mellem andre parter.
Formanden oplyste, at det på det seneste formandsmøde blev aftalt, at formandskredsen aftaler møde
med Rigsrevisor Henrik Otbo.
Lars Tang oplyste, at man vil se en større bevågenhed på CVU-området i fremtiden. Universiteterne er
store institutioner, og de har derfor en særlig interesse fra politikere og Rigsrevision. Lars Tang
afsluttede med, at han var glad for kommentarerne, som han vil bringe videre.
Rektor sagde som repræsentant for den daglige ledelse, at de faldne bemærkninger var af principiel
karakter for universitetet, og som sådan ikke skulle påvirke de gode relationer mellem Syddansk
Universitet og Rigsrevisionen.
Ad 1) Bemærkninger til dagsorden.
Formanden spurgte til, om der var bemærkninger til dagsordenen, herunder disponeringen af
åbne/lukkede punkter.
Jane Westergaard bemærkede, at udkastet til auditeringsrapport var fortroligt. Da bestyrelsen alene
skulle orienteres om høringssvaret i.f.t. udkastet, fastholdt man punktet på den åbne del af dagsordenen.
Ad 3) Foreløbig orientering om Budget 2006.
Rektor indledte med en bemærkning om, at der kun var tale om en foreløbig orientering baseret på
forslag til Finanslov 2006 (FFL).
I forhold til forventningerne for budgettet for 2006 er der samlet set tale om et stort set uændret
budget med en afvigelse på -1,6 mio. kr., der dog dækker over visse udsving, som påvirker fakulteternes rammer forskelligt. De ekstra 5,2 mio. kr. er bundet til ph.d.-uddannelse på sundhedsvidenskab,
naturvidenskab og teknik. Den reducerede undervisningstakst på deltidsuddannelse på i alt -3,2 mio.
kr. rammer især samfundsvidenskab og humaniora. Tabet på 3,1 mio. kr. under kapitalbevilling
skyldes en ca. 3 % nedsættelse af bevillingen til husleje.
Rektor orienterede herefter om de midler, der ikke er udmøntet i FFL 2006, nemlig globaliseringspuljen og UMTS-midlerne. Der er således yderligere 485 mio. kr. til fordeling uden for FFL.
Rektor orienterede om den seneste opgørelse over producerede studenterårsværk (STÅ-opgørelse) på
Syddansk Universitet, hvoraf det ser ud til at universitetet samlet set i 2005 har en stigende uddannelsesproduktion i forhold til budgettet.
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Jens Høyer-Kruse spurgte til anbringelsen af de 5 mio. kr. afsat i 2005 til forskningsopbygning i
Slagelse. Jens Høyer-Kruse foreslog også, at hvis pengene ikke skulle bruges i Slagelse, kunne de i
stedet bruges til oprettelsen af cand. negot. med kinesisk i Sønderborg.
Rektor svarede, at midlerne nu indgår i SDUs reserve. Per Overgaard Nielsen supplerede med, at da
situationen omkring Slagelse ikke er afklaret, er der i 2006 afsat et tilsvarende beløb i budgettet til
samme formål.
I.f.t. oversigten over benchmarking på ph.d-produktion og eksterne bevillinger henviste rektor til det
gældende budgetprincip, hvor der fordeles en pulje med særlige midler mellem fakulteterne baseret på
deres evne til at uddanne ph.d.’ere og tiltrække eksterne forskningsmidler sammenholdt med
søsterfakulteterne og med udgangspunkt i et gennemsnit over tre år.
For ph.d.-produktionen klarer SDU sig relativt bedre for perioden 2002-2004 i forhold til 2001-2003
men er stadig på en faktor under 1.
For de eksterne midler er der sket en samlet forbedring fra 0,991 til 1,274, og alle budgetområder
udviser store forbedringer.
Jane Westergaard spurgte til valget af sammenligningsgrundlag, herunder hvorfor eks. ikke
Handelshøjskolerne blev inddraget i benchmark.
Rektor besvarede dette med, at man har søgt så sammenlignelige institutioner at benchmarke med som
muligt, bl.a. har man taget hensyn til, at det er flerfakultære universiteter. Bjarne G. Sørensen
bekræftede, at man har søgt det bedste sammenligningsgrundlag for alle fakulteters vedkommende.
Mette Bock gjorde opmærksom på, at tallenes validitet stiger med tidsrækken.
Formanden gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at SDU i Danmark benchmarker med København
og Århus, som er de universiteter, SDU vil blive sammenlignet med fra ekstern side. Formanden
konstaterede, at tallene bevæger sig i den rigtige retning og udtrykte tilfredshed med dette fokus.
Herefter tilsluttede bestyrelsen sig, at det budgetforslag, som rektor fremlægger på bestyrelsesmødet
den 19. december 2005, fortsat baserer sig på disse principper.
Ad 4) Forberedelse af Udviklingskontrakt 2006-2008.
Formanden konstaterede, at der forelå en indstilling til punktet og bad bestyrelsen om at komme med
bemærkninger i.f.t. om udviklingskontrakten omfatter de relevante områder og mål. Bestyrelsen
behandler et endeligt udkast på sit møde den 19. december 2005 med henblik på fremsendelse til
ministeriet.
Mette Bock fandt, at det foreliggende udkast indeholdt generelle forbedringer og flere målbare områder
i.f.t. den tidligere udgave. Hun opfordrede til, at der luges yderligere ud i de ”gratis hensigtserklæringer”, og pegede på, at der er rum for forbedringer i formuleringen af vision og mission.
Rektor gjorde opmærksom på, at der var tale om et første udspil, og at ledelsen gerne modtager forslag
og bemærkninger fra bestyrelsen, lige som man vil iværksætte en intern proces for at få skærpet
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formuleringen. På et spørgsmål fra Jens Høyer-Kruse understregede rektor dog, at der ikke er tid til en
egentlig og direkte høring blandt alle på universitetet, men at alle bidrag er velkomne.
Bjarne Andersen opfordrede bestyrelsen til at tage en principiel drøftelse af spørgsmålet om de videnskabelige medarbejderes tilstedeværelse på universitetet og ”åbne” kontorer som ramme for et godt
studiemiljø.
Formanden var enig i, at hvis universitetet skal leve op til en målsætning om et attraktivt miljø for de
studerende, så er det nødvendigt at gøre en indsats på dette område.
Rektor bemærkede, at efter hans opfattelse, så bør man i videst mulige omfang være til stede på
arbejdspladsen dagligt, men at friheden til selv at tilrettelægge arbejdstiden kolliderer med dette.
Formanden fandt det vigtigt at respektere medarbejderens frihed til selvstændigt at tilrettelægge
arbejdsindsatsen, men finansieringsgrundlaget for universitetet udgøres for en stor dels vedkommende
af STÅ-indtægter og dermed af evnen til at tiltrække og fastholde de studerende. Medarbejdernes
indstilling til tilstedeværelse er derfor afgørende i en strategi, hvor der arbejdes på at udvikle og
fastholde studentertallet.
Mette Bock opfordrede til, at man kommunikerer budskabet om vigtigheden af tilstedeværelse ud igen
og igen, da der er tale om et kulturspørgsmål.
Jens Høyer-Kruse pegede på, at det efter hans opfattelse er et problem, at der er institutter uden
uddannelser tilknyttet, idet det ikke opfordrer de faglige miljøer til i så høj grad at tage ansvar for de
studerende og studiemiljøet.
Stine Baun Mathiesen var enig i, at det er et kulturspørgsmål, og at nærheden og adgangen til
underviserne netop er en styrke på de jyske campusser. Hun udtrykte tilfredshed med formuleringen
omkring Viden til Vækst (2.5), idet Viden til Vækst har problemer med at lave arrangementer i de jyske
byer, og det har medført at studerende og undervisere i eksempelvis Kolding forsøger at lave sådanne
arrangementer selv.
Bjarne G. Sørensen bemærkede, at der for så vidt angår tilstedeværelse i høj grad er tale om en ledelsesopgave, hvor institutlederen har en væsentlig forpligtelse i forbindelse med eksempelvis MU-samtaler.
Stine Baun Mathiesen så gerne, at formuleringen om fokus på de studerende før, under og efter studiet
blev indarbejdet i udviklingskontrakten.
Jane Westergaard bemærkede, at der er mange kvantitative mål i kontrakten, og anførte dels at der
kunne være grænser for vækst, dels at hun gerne så et større fokus på kvalitative mål.
Rektor fandt, at SDU sagtens kan vokse mere, og at universitetet med en placering i en region med 1,2
mio. indbyggere svarende til hovedstadens i princippet kunne uddanne tre gange flere.
Formanden afsluttede drøftelsen med at konstatere, at bestyrelsen fortsat i et vist omfang er bundet af
ministeriets krav om målbarhed, og han bad om, at det endelige udkast udsendes til bestyrelsen primo
december.
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Ad 5) Orientering om auditeringen af Syddansk Universitets uddannelser.
Universitetets endelige svar til EVA blev uddelt.
Formanden bemærkede indledningsvist, at han ikke var imponeret over auditeringen.
Mette Bock fandt, at rapporten havde en væsentlig pointe i sin skelnen mellem centrale og decentrale
tiltag.
Rektor opsummerede, at SDU har mange kvalitetsmekanismer men ikke tilstrækkelig sikring af
opfølgning på disse. Ledelsesgruppen har allerede valgt at sætte fokus på to tiltag inden for hhv.
studiestartsaktiviteter og studenterevalueringer. I.f.t. rapportens forslag om en egentlig chef for
kvalitetsområdet, vil man ikke arbejde med denne model men i stedet med en forankring i
ledelsesgruppen på anden vis.
Formanden understregede, at det er væsentligt, at ledelsen påtager sig ansvaret for kvalitetssikringen.
Rektor pegede på, at universitetet i sin næste udviklingskontrakt vil følge op på auditeringen i form af
konkrete tiltag for at mindske eksempelvis frafald og studietid. Auditeringen og rapporten er vigtige
skridt i at få startet en proces og få skabt opmærksomhed om kvalitetssikring og –udvikling hos både
studerende, medarbejdere og ledelse. Hovedformålet med processen har været at skabe ejerskab og sætte
fokus på kvalitet. Også ud fra et internationalt og konkurrencemæssigt aspekt er det vigtigt at have et
dokumenterbart kvalitetssikringssystem.
Ad 6) Orientering om arbejdet med videreudvikling af den faglige profil for de jyske campusser.
Rektor orienterede om, at ledelsesgruppen arbejder videre med en skarpere og mere kommunikerbar
profil for de jyske campusser. Medarbejdere og studerende høres om de justerede profiler via møder
mellem prorektor og campusråd. Der foreligger endnu ikke en afklaring i forhold til definitionen af
fagligheden i Esbjerg. Der arbejdes videre i den i notatet skitserede retning.
Formanden gjorde opmærksom på, at der er to dimensioner at forholde sig til. Den ene er at få sat ord
på nogle begreber og en faglighed som kan kommunikeres udadtil. Den anden er at sikre faglig tyngde i
miljøerne, kritisk masse og såvel forskningsmæssig som studentermæssig levedygtighed.
Bjarne Andersen understregede, at han fandt det vigtigt at involvere de lokale faglige miljøer.
Stine Baun Mathiesen fandt, at ”erhvervsøkonomi” er for bred en term for Kolding og foreslog i stedet
”relationsledelse”. Rektor gjorde opmærksom på, at erhvervsøkonomi knyttede an til innovation, og at
der oprindelig havde været et punktum mellem den samfundsvidenskabelige og den humanistiske del af
fagligheden i profiloverskriften, men at man vil tage forslaget med i det videre arbejde. Rektor påpegede
endvidere, at det muligvis for Koldings vedkommende vil være mere hensigtsmæssigt at anvende
”æstetik” i stedet for ”læring”.
Formanden afsluttede punktet med at bemærke, at det er vigtigt, at de tre campusser føler ejerskab.
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Ad 7) Orientering om status på fusionsansøgninger.
Rektor orienterede om, at SDU har fået et uformelt svar om, at regeringen har godkendt begge
fusioner. Rektor supplerede med, at betingelserne for fusionerne dog giver usikkerhed for så vidt angår
realiseringen af fusionen med HHC i Slagelse, hvorimod fusionen med IOT anses for sikker.
Uddannelseslicenserne fra IOT følger med. Rektor gjorde opmærksom på, at SDU endnu ikke officielt
har fået kendskab til betingelserne for HHC. Rektor slog endvidere fast, at SDU har som princip ikke
at udbyde kandidatuddannelser som forlagt undervisning uden tilstedeværelse af forskningsmiljø.
Rektor annoncerede, at bestyrelsen på mødet den 19. december 2005 formentlig vil få forelagt en
indstilling om at godkende oprettelsen af et selvstændigt teknisk fakultet og et naturvidenskabeligt
fakultet, så dekanstillinger kan besættes.
Stine Baun Mathiesen spurgte til valg i forhold til Akademisk Råd for Det Naturvidenskabelige og
Tekniske Fakultet.
Rektor svarede, at det er en problemstilling, der skal løses, evt. via nyvalg.
Bjarne Andersen spurgte, om det vil være gunstigt allerede nu at se på de personalepolitiske
retningslinier for IOT.
Rektor mente ikke, at noget sådant skal ske før april 2006, hvor fusionen forventes at være på plads.
Ad 8) Orientering om Syddansk Universitets indsats i forhold til rekruttering af nye studerende.
Per Andersen og Bo Kristiansen orienterede om universitetets indsats.

Herefter overgik man til den lukkede dagsorden.

Ad 9) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
Formanden orienterede fra møderne i formandskredsen, hvor man dels har drøftet Rigsrevisionens rolle
i forhold til universiteterne, dels manglende frihedsgrader og udarbejdelse af et notat herom til videnskabsministeren samt endelig ATVs forslag til forskningsfinansiering, som formandskredsen ikke er
begejstret for, da indflydelsen på de strategiske forskningsinvesteringer flyttes fra bestyrelserne til forskningsrådene og Danmarks Grundforskningsfond. Formændene er indstillet på en øget konkurrencesætning af midler, hvis man samtidig øger enten overhead eller basisbevillingerne til universiteterne.
Formanden orienterede om mødet med Kolding Kommune om byggeri.
Formanden orienterede om den tidligere udsendte redegørelse fra ombudsmanden i en personalesag.
Ombudsmanden har nu redegjort for sin opfattelse men vil ikke foretage sig yderligere i sagen.
Bestyrelsen fandt derfor heller ikke anledning til at foretage sig noget i sagen.
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Ad 10) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Rektor meddelte, at etableringen af tech-trans-selskabet er iværksat, og at universitetet vil bruge
selskabet til at stifte de såkaldte §9-selskaber med.
Rektor orienterede om universitetets indsats i.f.t. ansøgninger til Højteknologifonden. Der er gået 17
ansøgninger af sted til puljen om små og mellemstore virksomheder, og der er indtil videre kendskab til
ca. fem til de større højteknologiske satsninger.
Hovedkonklusionerne fra Karrierecentrets kandidatundersøgelse, som offentliggøres ved en konference
primo november, blev omdelt på mødet.
Rektor orienterede om, at han er inviteret til at deltage i Globaliseringsrådets møde den 10. november.
Rektor orienterede om sin deltagelse i mødet med det såkaldte Børsting-udvalg den 13. oktober.
Udvalget ser på mulighederne for en fusion mellem KVL og Danmarks Jordbrugsforskning. SDU har
stor interesse i og samarbejde med DJFs aktiviteter i specielt Aarslev og ved Horsens.
Ad 11) Status på implementering af universitetsreformen.
Der blev givet en kort orientering om status herunder den forventede opdeling på et naturvidenskabeligt og et teknisk fakultet.
Ad 12) Eventuelt.
Rektor gjorde opmærksom på, at næste møde i bestyrelsen efter aftale var ændret til den 24. april 2006.
Herefter afsluttede formanden mødet.
Johannes Due
formand

/
Connie Bang Jensen
referent
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