Referat fra møde i bestyrelsen den 27. april 2009
Fra bestyrelsen deltog: Ninna Würtzen (næstfmd.), Bodil Kjærsgaard, C. C. Nielsen, Karsten Ohrt,
Birgitte Vedersø, Bjarne Andersen, Jens H. Theil Hansen og Kim Erik Jensen
Afbud: Johannes Due
Endvidere deltog: Rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, prorektor
Bjarne Graabech Sørensen, specialkonsulent Karoline Pinholt og sekretariatschef Lone P. Iversen (referent).
Afdelingschef Bettina Jakobsen og revisor Helle Wonge fra Rigsrevisionen, revisorerne Per Nørgaard
Sørensen og Kennet Nissen fra PwC, samt økonomichef Anne-Grete Gad og chefcontroller Jan Eckhoff
deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 2.
Dagsorden:
1. Bemærkninger til dagsordenen.
2. Årsrapport 2008, herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008 2010 og Revisionsprotokollat.
3. Science Ventures Denmark A/S.
4. Syddansk Universitets redegørelse vedrørende evaluering af Universitetsloven.
5. Revision af valgreglerne.
6. Mødeplan for 2010.
7. Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
8. Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
9. Eventuelt.
10. Byggesager
(lukket punkt)
11. Salg af bygninger i Slagelse.
(lukket punkt)
12. Universitetssituationen i Esbjerg.
(lukket punkt)
13. Honorering af bestyrelsesmedlemmer.
(lukket punkt)
14. Løbende sager
(lukket punkt)
Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.
Ninna Würtzen bød velkommen til mødedeltagerne og de indbudte gæster, afdelingschef Bettina Jakobsen og revisor Helle Wonge fra Rigsrevisionen, revisorerne Per Nørgaard Sørensen og Kennet Nissen fra PwC, samt økonomichef Anne-Grete Gad og chefcontroller Jan Eckhoff, der deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 2.
Derefter bød Ninna Würtzen særligt velkommen til de to nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen:
Jens H. Theil Hansen og Kim Erik Jensen.
Sluttelig bød Ninna Würtzen velkommen til sekretariatschef Lone P. Iversen, der afløser Karoline Pinholt som sekretær for bestyrelsen.
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Dagsordenen blev herefter godkendt.
Ad. 2) Årsrapport 2008, herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2008 2010 og Revisionsprotokollat.
Ninna Würtzen foreslog, at man opdelte punktet i tre dele således, at Jens Oddershede indleder med
en kort gennemgang af årets vigtigste resultater. Kennet Nissen gennemgår derefter årsrapporten og
Per Nørgaard Sørensen revisionsprotokollatet. Herefter slutter Bettina Jakobsen af med rigsrevisionens
kommentarer.
Herefter gav hun ordet til Jens Oddershede.
Jens Oddershede konstaterede, at universitetet er tilfreds med det overordnede resultat på -5,2 mio. kr.
På baggrund af en omsætning på 2,1 mia. kr., må dette betegnes som et nul-resultat.
Jens Oddershede bemærkede, at det er første gang Syddansk Universitet har haft en omsætning på
mere end 2 mia. kr.
Jens Oddershede fremhævede, at en stigende del af Syddansk Universitets indtægter stammer fra eksterne midler, hvor der fra 2007 til 2008 er sket en stigning på 117 mio. kr. svarende til knap 32 %.
Det er en positiv udvikling, men det giver et øget pres på basismidlerne, da de eksterne, ikke-statslige
tilskud i 2008 kun indeholder et bidrag til overhead på 1,6 %, hvilket langt fra dækker de reelle fælles
omkostninger ved at gennemføre projekterne.
Universitetet har en meget tilfredsstillende soliditets- og likviditetsgrad, også sammenlignet med de
øvrige universiteter.
Årsrapporten samler også op på målene i udviklingskontrakten.
Jens Oddershede konstaterede, at det generelt var gået pænt med opfyldelse af målene, og at det var
glædeligt. I den forbindelse blev især påpeget, at frafald og gennemførelse udvikler sig rigtigt, samt at
Syddansk Universitet tiltrækker flere eksterne midler end forventet.
Vedrørende eksterne midler fortalte Jens Oddershede, at Syddansk Universitet modtager en relativt
stigende del af den andel af midlerne fra globaliseringspuljen, der vedrører præmiering af deltagelse i
internationalt forskningssamarbejde. Puljen fordeles, for 50 % ‘s vedkommende proportionalt på baggrund af et treårigt gennemsnit af indtægter fra EU-forskningsprogrammer i perioden 2005-2007,
mens de øvrige 50 % blev fordelt proportionalt på baggrund af bevillingstilsagn for nye forskningskontrakter fra EU i 2007. Syddansk Universitets andel af midlerne i er steget fra 8, 3 % i 2006, til 9,5 % i
2007 og senest 11,1 % i 2008.
Jens Oddershede sagde, at der vil være et fortsat fokus på de 10 ud af de 37 mål, der endnu ikke er
opfyldt, og han fremhævede især, at der er øget opmærksomhed på at opfylde målet for ph.d.produktion.
Ninna Würtzen gav herefter ordet til revisorerne, og Per Nørgaard Sørensen startede med at konstatere, at det var glædeligt at kunne konstatere, at Syddansk Universitet på de to helt afgørende områder
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nemlig
1.
2.

kontrolniveau og
administrative processer

havde opnået et betragteligt kvalitetsløft i perioden siden 2005, hvor PwC har været revisor for Syddansk Universitet.
Per Nørgaard Sørensen mente, at dette skyldtes den centrale styring af økonomien, som er valgt på
Syddansk Universitet, og han gav udtryk for, at det var hans opfattelse, at kvaliteten på de nævnte områder formentlig var højere end på de øvrige universiteter, han havde kendskab til. I den sammenhæng
roste Per Nørgaard Sørensen, at Syddansk Universitet har etableret en egentlig controller-afdeling, og
påpegede at netop dette har gjort, at Syddansk Universitet leverer så god en kvalitet på økonomiområdet som tilfældet er.
Herefter overgik bestyrelsen til en gennemgang af Årsrapporten ved Kennet Nissen.
Revisionen konkluderer, at årsrapporten samlet giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. den 31. december 2008 samt af resultatet af Syddansk Universitets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2008. For den udførte forvaltningsrevision er konklusionen, at forvaltningen på områder, som revisionen har undersøgt, ikke
giver anledning til bemærkninger.
Bortset fra en mindre omklassificering er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere.
Universitetet er ved finansloven for 2008 blevet pålagt at foretage en bunden opsparing i 2008 på 1 %.
Den tvungne opsparing for 2008 er tilbageholdt af staten og kommer til udbetaling i 2009 sammen
med kompensation.
Den bundne opsparing er regnskabsmæssigt indtægtsført 100 % i 2008, således at den andel af bevillingen, der er tilbageholdt af staten, er optaget som et tilgodehavende pr. 31. december 2008.
For resultatopgørelsen (side 21) gælder det, at regnskabstallene for 2008 inkluderer aktiviteter ved Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Danske Universiteter, hvilket ikke var tilfældet i 2007.
Syddansk Universitet blev sammenlagt med SIF med virkning pr.1. januar 2007, men regnskabsmæssigt først pr. 1. januar 2008. Syddansk Universitet blev med virkning pr. 1. januar 2008 sammenlagt
med Danske Universiteter.
Universitetets soliditetsgrad excl. statsforskrivningen er på ca. 25 %. Det er et godt resultat, som placerer Syddansk Universitet blandt de bedre i sektoren. Revisionen anbefaler generelt en soliditetsgrad på
20 % som mål for universiteterne.
Kennet Nissen meddelte, at revisionen ikke har yderligere bemærkninger til Årsrapporten.
Per Nørgaard Sørensen gennemgik derefter protokollatet og henledte særligt bestyrelsens opmærksomhed på følgende punkter:
Vedrørende Særlige forhold i udarbejdelsen af årsrapporten for 2008:
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Af protokollatets pkt. 15 fremgår det, at tilretningen af regnskabspraksis på de to overtagne institutioner (SIF og Danske Universiteter) har medført en korrektion af åbningsbalancen på 1,164 mio. kr.
Af protokollatets pkt. 22 fremgår det, at der ved udløbet af 2008 henstod en gældspost på 3,8 mio. kr.,
der hidrører fra uafklarede forhold i forbindelse med automatiske overførsler fra lønsystemet SLS til
finanssystemet.
C.C. Nielsen forespurgte om dette kunne skyldes for lidt udbetalt løn.
Revisionen svarede, at det er deres vurdering, at den uafklarede post ikke skyldes forhold i selve lønsystemet, og at de derfor ikke har formodning om, at der er udbetalt forkerte lønninger. Universitetet
har i 2008 iværksat initiativer til afklaring af forholdet, og posten forventes afklaret i løbet af 2009.
Det vurderes ikke, at resultatet for 2008 vil blive påvirket heraf.
Af protokollatets pkt. 29 fremgår det, at der på enkelte af de områder, der er gennemgået i relation til
generelle IT-kontroller, er behov for, at kontrolforanstaltningerne styrkes. Det fremgår samtidig af
protokollatets pkt. 30, at det er revisionens opfattelse, at der med ledelsens fokus løbende arbejdes med
forbedring af de interne kontroller, og at der er igangsat en række initiativer i forbindelse med yderligere styrkelse af sikkerhedsniveauet.
Per Nørgaard Sørensen henledte bestyrelsens opmærksomhed på protokollatets pkt. 54, hvoraf det
fremgår, at PwC forestår revision af sparsommelighed og økonomistyring, mens Rigsrevisionen primært forestår revision af produktivitet og effektivitet ved bl.a. revision af universitetets målrapportering.
Det fremgår af protokollatets punkt 60, at revisionen på de områder, som man har undersøgt, har
konkluderet, at forvaltningen er foregået på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Herefter overtog Betinna Jakobsen fra Rigsrevisionen ordet.
Hun redegjorde for, at Rigsrevisionen dels foretager en løbende og dels en afsluttende årsrevision. Der
har i årets løb været et godt samarbejde med såvel Syddansk Universitet som med institutionens revisor.
Det er vigtigt at pointere, at arbejdet er fordelt, således at der ikke er udført dobbelt revision.
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at regnskabet er korrekt, og at den udførte revision ikke giver anledning til forbehold.
Vedrørende IT-kontroller tilsluttede Betinna Jakobsen sig revisionens opfattelser af, at der arbejdes
godt med løbende at forbedre kontrollerne.
Hun fremhævede endvidere, at det er betryggende, hvor godt Syddansk Universitet har styr på sine
ikke mindre end 1600 tilskudsprojekter.
Betinna Jakobsen fandt det helt naturligt, at Syddansk Universitet endnu ikke har opfyldt alle 37 mål i
Udviklingskontrakten. Det gælder jo om at sætte mål, der ikke lader sig opfylde ”alt for let”.
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Bestyrelsen godkendte herefter Årsrapport og protokollat og tog bemærkningerne til efterretning.
Herefter forlod revisorerne Bettina Jakobsen, Helle Wonge, Per Nørgaard Sørensen og Kennet Nissen
samt økonomichef Anne-Grete Gad og chefcontroller Jan Eckhoff mødet.
Ad. 3) Science Ventures Denmark A/S.
C.C. Nielsen startede med at erklære sig inhabil i sagen, da han er medlem af bestyrelsen for Science
Ventures Denmark A/S. C.C. Nielsen forlod derfor mødet under sagens behandling.
Ninna Würtzen gav herefter ordet til Per Overgaard Nielsen.
Per Overgaard Nielsen redegjorde, at Science Venture Danmark arbejder og udvikler sig på en efter
Syddansk Universitets opfattelse udmærket måde.
Per Overgaard Nielsen bemærkede i den sammenhæng, at der for Syddansk Universitet i relation til
Science Ventures Danmark A/S er en ganske væsentlig økonomisk sidegevinst i form af porteføljevirksomhedernes køb af forskning og patentansøgninger på Syddansk Universitetet.
Bestyrelsen godkendte indstillingen om en forhøjelse af aktiekapitalen med5 mio. kr. og C.C. Nielsen
genoptog sin deltagelse i mødet.
Ad. 4) Syddansk Universitets redegørelse vedrørende evaluering af Universitetsloven.
Jens Oddershede redegjorde for, at Folketinget som bekendt sidst i 2008 besluttede, at der skulle foretages en evaluering af, hvor langt universiteterne er nået med opfyldelsen af formålene med sammenlægningerne i sektoren, der trådte i kraft pr. 1. januar 2007.
Syddansk Universitet har i den forbindelse gennemført en omfattende høring, sådan som det er beskrevet i bilag til dagsordenen. Efter høringen er en del kommentarer fra høringen indarbejdet i det endelige
høringssvar, som den 22. april 2009 er fremsendt til UBST.
Jens Oddershede oplyste endvidere, at det internationale panel vil besøge Syddansk Universitet den
26.august 2009 i forbindelse med evalueringen.
Universitetet har den 3. april 2009 modtaget UBSTs temapapir om frihedsgrader til kommentering
med svarfrist senest den 25. maj 2009 kl. 10.00. Papiret vil sammen med universiteternes kommentarer
og ministeriets efterfølgende bemærkninger til disse indgå i baggrundsrapporten til evalueringspanelet.
Jens Oddershede nævnte i forhold til frihedsgrader, at han mener, at Syddansk Universitet bør pege på
problemstillinger inden for uddannelsesområdet (reeksamination, specialekrav m.v.) inden for økonomiområdet (egenkapital m.v.) samt det internationale område (barrierer for udbud af uddannelser i
udlandet).
I forbindelse med universitetsevalueringen sagde Jens Theil, at han, som han også havde fremført tidligere overfor Rektor, fandt det uheldigt, at Syddanske Studerende som organisation ikke var blevet ind-
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draget som en formel høringspart på Syddansk Universitet.
Jens Oddershede redegjorde for, at de relevante aktører, det vil sige medarbejdere, studerende og ledelsesrepræsentanter på forskellige niveauer er hørt i forbindelse med evalueringen. På Syddansk Universitet er dette sket ved, at bede om høringssvar fra akademiske råd, institutfora, samt hvor det har været
muligt også fra studienævn og sikkerheds- og samarbejdsudvalg.
Samtidig har alle enkeltpersoner haft mulighed for at komme til orde.
Bestyrelsen godkendte herefter redegørelsen.
Bestyrelsen drøftede UBSTs papir om frihedsgrader, og bemyndigede Rektor til at udfærdige et svar fra
Syddansk Universitet.
Ad. 5) Revision af valgreglerne.
Ninna Würtzen gav ordet til Kim Erik Jensen, der redegjorde for baggrunden for sine og Jens Theils
forslag om ændring af valgreglerne.
Første punkt omhandler valgtidspunktet, hvor de studerende, på baggrund af erfaringerne fra 2009 med
afholdelse af omvalg, foreslår, at valgtidspunktet rykkes til medio oktober.
Jens Oddershede svarede, at der var nogle tekniske begrænsninger i relation til, hvor tidligt et valg kan
afholdes – f.eks. er alle indskrevne studerende først registreret i STADS i forbindelse med 1. oktober
opgørelserne.
Per Overgaard Nielsen foreslog, at bestyrelsen anmoder valgudvalget om at tilrettelægge valget således,
at det kan afholdes så hurtigt som muligt efter 1. september.
Kim Erik Jensen redegjorde herefter for ønsket om at få forlænget den periode som de studerende, der
sidder i bestyrelsen, er valgt for fra et til to år. Med den nuværende etårige valgperiode når de studerende kun at deltager i fire bestyrelsesmøder, før der på ny udskiftes.
Problemet med dette er blandt andet, at SDU derfor hvert år har to bestyrelsesmedlemmer, der starter
på bar bund, og først i slutningen af deres valgperiode er sat helt ind i, hvordan bestyrelsen fungerer.
Den forlængede valgperiode gør, at de studerende vil være langt bedre rustet til at kunne varetage deres
arbejde, da de har længere tid til at samle erfaringer.
Jens Oddershede sagde, at ledelsen er enig i, at det kan være en god ide at forlænge perioden.
Herefter fremlagde Kim Erik Jensen de studerendes forslag om, at valgperioderne skal overlappe hinanden, så der kun vælges ét bestyrelsesmedlem ved hvert universitetsvalg. Denne overlappende valgperiode
vil gøre det lettere for det nyvalgte bestyrelsesmedlem at blive sat ind i arbejdet, da personen vil kunne
støtte sig op af det allerede siddende medlems ét-årige erfaring.
Alt i alt vil forslagene sikre en bedre vidensdeling og derved nogle mere kompetente bestyrelsesmedlemmer.
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Der forestår i givet fald en afklaring af, hvordan dette kan iværksættes, da det vil betyde, at et af de nuværende studenter-medlemmer fra bestyrelsen skal have sit mandag forlænget med et år. De studerende
må komme med forslag til valgudvalget om, hvordan dette kan arrangeres.
Jens Theil fremlagde herefter forslaget om, at det til bestyrelsesvalget bliver muligt at stille op på en liste,
hvor på der må være det antal kandidater, som skal vælges + 2. Der skal fortsat ikke være mulighed for
valg- eller listeforbund. Det skal også sikres, at suppleanterne kommer fra samme liste, således man efter
demokratisk princip efterfølges af en meningsfælle.
Birgitte Vedersø fremførte det synspunkt, at valget til en bestyrelse er et personligt valgt, og at dette ikke
harmonerer med ønsket om listevalg. De fleste af bestyrelsens medlemmer tilsluttede sig dette synspunkt.
Jens Theil mente, at det personlige bestyrelsesansvar ikke er et argument for ikke at have listeopstillinger
hverken juridisk eller på andre måder. Det kan f.eks. ses ved, at Syddansk Universitet er det eneste universitet i Danmark, der ikke tillader listeopstillinger. Alle andre universiteter, Syddansk Universitet
normalt sammenligner sig med, har mulighed for listeopstilling.
Bjarne Andersen redegjorde for historikken i forbindelse med, at bestyrelsen valgte modellen med personligt valgt, og han henviste til, at medarbejderrepræsentanterne også kun ”repræsenterer sig selv”.
Bestyrelsen besluttede at anmode Valgudvalget om at finde det tidligst mulige tidspunkt, hvor valget
kan afholdes. Bestyrelsen besluttede samtidig, at bede valgudvalget om at komme med en indstilling til
bestyrelsens næste møde, der overvejer fordele, ulemper og konsekvenser ved at udvide valgperioden for
studerende til to år med forskudt valg.
Hvis denne redegørelse ikke giver anledning til væsentlige forhindringer ift. forslaget, var det bestyrelse
holdning, at man var indstillet på at imødekomme forslaget om forskudte valg for de studerendes to
pladser i bestyrelsen.
Bestyrelsens flertal ønskede ikke at ændre reglerne om listeopstilling, men som konsekvens af ændringen
til toårs perioder ændres suppleantreglerne således, at der holdes nyvalg ved vakance.
Ad. 6) Mødeplan 2010.
Det fremsendte forslag til mødeplan blev godkendt.
Ad. 7) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
Punktet udgik.
Ad. 8) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Jens Oddershede orienterede om, at der udover evaluering af universitetsloven foregår en kortlægning,
der skal se på konsekvenserne på universiteterne af forholdet mellem basismidler og konkurrenceudsatte
midler samt betydningen af de lave takster til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.
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Denne undersøgelse foretages af McKinsey på vegne af Finansministeriet og Videnskabsministeriet.
Efter en del drøftelser, hvor universiteterne har forsøgt at fastholde arbejdet på en metode, der kan give
svar på de to nævnte spørgsmål, som Folketingets politikere har stillet, accepterede Finansministeriet,
VTU og Rektorkollegiets Forretningsudvalg den 25. marts et kompromis om undersøgelsesmetoden.
Det betyder for Syddansk Universitet, at alle VIP’ere på Samfundsvidenskab har deltaget i en kortlægning af opgaver, mens tidsforbrug for alle TAP’erne i Fællesområdet, for det samfundsvidenskabelige
fakultetssekretariat og for alle samfundsvidenskabelige institutter er blevet kortlagt via lederne.
Jens Oddershede orienterede om, at antallet af ansøgninger pr 15. marts er steget. Der er indkommet
3479 ansøgninger. Sidste år indkom der 2995 ansøgninger pr. 15.marts 2008. En stigning på ca. 16 %.
Antallet af 1.prioriteter er ligeledes steget dog kun med 10 %.
ad. 9) Eventuelt.
Ninna Würtzen orienterede om, at hun havde deltaget i åbningens af Forskningens Døgn. Hun gav
stor ros til et velgennemført og professionelt afviklet arrangement.
Birgitte Vedersø fortalte, ar Forskningens Døgn havde været en stor succes i Sønderborg.
Jens Oddershede oplyste, at der med Helge Sander som redaktør og med bidrag fra Johannes Due og
Karsten Ohrt er udkommet en bog om ”Fremtidens Universiteter”. Bogen vil blive indkøbt til alle
bestyrelsens medlemmer.

Lukket dagsorden.

Ninna Würtzen lukkede mødet.
Ninna Würtzen
næstformand

/
Lone P. Iversen
referent
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