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Præsentation af SDU  
 

Syddansk Universitet (SDU) er en statsfinansieret selvejende institution under tilsyn af 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). SDU er omfattet af LBK nr. 367 af 

25/3 2013 (Universitetsloven). 

 

Syddansk Universitet har ca. 29.000 studerende og ca. 5.400 ansatte. Universitetet har 

uddannelse og forskning på 6 campusser i Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Sla-

gelse og København. 

 

Syddansk Universitet er en forsknings- og uddannelsesinstitution, der tilbyder uddan-

nelse på højeste niveau, og som er samarbejdspartner for offentlige og private virk-

somheder som leverandør af kvalificeret arbejdskraft. 

 

 

 

Strategi og Ledelsesgrundlag  
Syddansk Universitet arbejder efter det Strategi og ledelsesgrundlag, som blev beslut-

tet af bestyrelsen den 16. december 2013.  

 

Strategi og ledelsesgrundlaget er opbygget med en grundfortælling og fire strategiske 

temaer. Syddansk Universitets grundfortælling er: 

 

SYDDANSK UNIVERSITET. ET INTERNATIONALT UNIVERSITET MED FO-

KUS PÅ DE STUDERENDE. 

 

Hvis fremtidens globale udfordringer skal håndteres, skal flere unge tage en akade-

misk uddannelse. Forskning og innovation skaber udvikling, vækst og velfærd i det 

globale vidensamfund. SDUs mål er derfor at tilbyde flest mulige unge en forsknings-

baseret uddannelse på højeste akademiske niveau og med internationalt udsyn. 

 

Forskning på højt internationalt niveau er en forudsætning for, at studerende, medar-

bejdere og samarbejdspartnere finder SDU attraktiv. Forskningen sigter efter at skabe 

ny erkendelse og bidrage til løsning af samfundsmæssige udfordringer i samarbejde 

med både danske og internationale samarbejdspartnere. SDU’s medarbejdere tænker 

helhedsorienteret og samarbejder med forskellige fagligheder for at skabe nye forsk-

ningsresultater og tilbyde attraktive uddannelser. 

 

Alle studerende, der optages på SDU, tilbydes lige muligheder for at tage en akade-

misk uddannelse på højeste niveau. Der findes talent overalt, og mangfoldighed er en 

styrke. SDU tiltrækker mange internationale studerende, og åbner dørene for studeren-

de, som er deres families første akademiker. Gennem aktiv læring og aktiverende un-

dervisning samt et godt studiemiljø understøtter SDU de studerende – fra studiestart 

over studieliv til beskæftigelse efter endt uddannelse - så de kommer vellykket igen-

nem studiet. 

 

Vores stærke regionale tilstedeværelse med campusser i seks byer betyder, at flere kan 

tage en akademisk uddannelse, og at vi bringer viden i spil sammen med vores samar-

bejdspartnere. 



5 

 

 

SDU’s fire strategiske temaer er:  

 Uddannelse 

 Forskning 

 Internationalisering 

 Samfundsengagement 

 

Inden for hvert tema arbejder SDU med ambitioner, indsatser, handlinger og nøglemål. Der 

er i alt 4 strategiske temaer, 9 indsatser, 26 handlinger og 12 nøglemål.  

 

Indsatserne inden for de strategiske temaer er: 

 

Uddannelse 

1. Attraktive uddannelser 

2. Differentierede læringsformer 

3. Helhedsorienteret studieliv 

 

Forskning 

1. Eliteforskning på udvalgte områder 

2. Tværvidenskabelig forskning 

 

Internationalisering  

1. Et internationalt studiemiljø 

2. En international arbejdsplads 

 

Samfundsengagement 

1. Ydelser til samfundets behov 

2. Regional forankring 
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Ledelsespåtegning  
 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Syddansk Universi-
tet. 
 
Årsrapporten for 2013 er udarbejdet i henhold til Statens regnskabsregler og Bekendt-
gørelse nr. 1281 af 15. december 2011 med efterfølgende ændringer om tilskud og re-
vision m.v. ved universiteterne.  
 
Det tilkendegives hermed: 
 
1. at årsrapporten er retvisende, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl-

informationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i 
årsrapporten er fyldestgørende,  

 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmel-

se med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 
og  

 
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler, der er omfattet af årsrapporten. 
 

Odense, den 7. april 2014 

 

 

Henrik Øregaard Dam  Bjarne G. Sørensen  

Rektor Prorektor og konst. 

universitetsdirektør 

 

 

 

Bestyrelse 

  

Lars Nørby Johansen Birgitte Vedersø C. C. Nielsen 

formand Næstformand  

   

   

Niels Nørgaard Pedersen Dagmar Warming Jørgen Chr. Bang 

  (medarbejdervalgt) 

   

 

 

  

Bodil Kjærsgaard Simon Damkjær Olesen  Christian Nielsen 

(medarbejdervalgt) (valgt af de studerende) (valgt af de studerende) 
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Den uafhængige revisors erklæringer  
 

 

Til ledelsen for Syddansk Universitet 
 

Påtegning på årsregnskab 

Vi har revideret årsregnskabet for Syddansk Universitet for perioden 1. januar – 31. 

december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 

egenkapitalopgørelse og noterne 1-22. Årsregnskabet aflægges efter lov om statens 

regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative 

Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revi-

sion mv. ved universiteterne.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. 

uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med lov om statens regnskabs-

væsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejlednin-

ger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 om tilskud og revision mv. 

ved universiteterne. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hen-

sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige 

efter omstændighederne.  

 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores re-

vision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 

revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik 

og aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem Uddannelsesmini-

steren og Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9.  Dette kræver, at vi overhol-

der etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikker-

hed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for 

beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revi-

sors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregn-

skabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overve-

jer revisor intern kontrol, der er relevant for universitetets udarbejdelse af et årsregn-

skab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at ud-

trykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 

om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 

årsregnskabet. 
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Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og 

interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnska-

bet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt 

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vores konklusion.  

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Syddansk Universitet for regnskabsåret 1. 

januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse 

med lov om statens regnskabsvæsen mv., regler fastsat i Finansministeriets Økonomi-

ske Administrative Vejledninger samt bekendtgørelse nr. 1281 af 15. december 2011 

om tilskud og revision mv. ved universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der 

er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, 

der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love 

og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen, målrapporteringen samt hoved- og nøgletal 

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen (siderne 9-16), målrapporteringen (siderne 35-

47) samt hoved- og nøgletal (siderne 48-49). Vi har ikke foretaget yderligere handlin-

ger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund 

vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen, målrapporteringen samt ho-

ved- og nøgletallene er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

København, den 7. april 2014 

 

 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

 

Jens Otto Damgaard  Poul Madsen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning  

 

Årsberetning 

For Syddansk Universitet blev 2013 et år, hvor vi nåede en lang række vigtige mål. Den første 

samlede strategi i universitetets historie blev vedtaget – en strategi der tager afsæt i fire temaer 

i form af uddannelse, forskning, internationalisering og samfundsengagement. Der er hæftet 

flere klare mål på strategien. SDU vil bl.a. reducere frafaldet på bachelor til 12 %, vi vil øge 

den eksterne finasiering til forskning med 50 % frem mod 2020, vi vil fordoble antallet af vores 

studerende, der tager et internationalt ophold, ligesom vi frem mod 2020 vil fordoble antallet 

af beskæftigede akademikere i Region Sjælland og Syddanmark.  

 

Og i bestræbelserne på at skabe landets bedste studiemiljø indviede vi flere nye faciliteter til de 

studerende. Desuden fik vi igangsat flere byggerier i form af bl.a. et nyt teknisk fakultet samt en 

ny bygning til Idræt. På forskningsområdet opnåede vi bl.a. at få etableret Nordens første Max 

Planck center.  

 

 

Forskning 

 

111 millioner kroner til forskning: SDU 2020 

På det forskningsmæssige område skete der flere landvindinger. Universitetet valgte således at 

bruge mere end hundrede millioner kroner ekstra til forskning. Det skete via forskningspuljen 

”SDU2020”. 

 

I alt modtog universitetet 86 ansøgninger, som efterfølgende blev vurderet af uvildige eksper-

ter. Ledelsen udvalgte 14 projekter, som tilsammen støttes med 111 millioner kroner frem til 

2020. 

 

Midlerne kommer fra universitetets egenkapital og skal bruges inden for områder, som EU og 

regeringen har udpeget som særlige samfundsmæssige udfordringer – eksempelvis inden for 

klima, energi, velfærdsteknologi og innovation.  

 

Nye centre og bevillinger 

I løbet af året kunne vi også indvie eller forny en række vigtige forskningscentre. Eksempelvis 

blev Syddansk Universitet hjemsted for Skandinaviens eneste Max-Planck Center. Centret i 

Odense skal forske i, hvordan aldring påvirker vores helbred og levetid. 

 

Universitetet indviede også et nyt H.C. Andersen Center. Endvidere er fremtiden for Center for 

Cosmology and Particle Physics Phenomenology sikret fem år frem.  Det skyldes en bevilling 

på 40 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond.  Centret, som har status af Center 

of Exellence, har partikelforskning som sit primære fokus. 

 

Syddansk Universitet modtog samlet lidt over 722 millioner kroner i eksterne forskningsmidler 

i 2013. Bl.a. modtog nano-professor Sergey Bozhevolnyi en ERC Advanced Grant på godt 17 
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millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd. Bevillingen skal støtte hans forskningsind-

sats, der bl.a. har til formål at afdække, hvordan man erstatter computerchips med lys til at lede 

fremtidens mange informationer i computere. 

 

Syddansk Universitet blev også tilgodeset, da Det Frie Forskningsråd uddelte midler fra Sapere 

Aude – programmet. Bl.a. modtog professor Thorbjørn Knudsen 10,5 millioner kroner til at 

forske i, hvordan man kan modellere og designe adaptive organisationer. 

 

 

Uddannelse 

 

Rekordstort studenteroptag 

På studentersiden nåede universitetet nye rekorder, idet 5.190 nye bachelorstuderende blev op-

taget via den koordinerede tilmelding. Det er det største antal nogensinde. 

 

Også blandt de udenlandske studerende fortsatte fremgangen i søgningen. Således rykkede 

1.321 unge heltidsstuderende fra det meste af verden i 2013 ind på universitetet. 

 

Mange af universitetets nye studerende bliver efter endt uddannelse første akademiker i deres 

respektive familier. Det er en udvikling, som harmonerer med Syddansk Universitets ønske om 

at bidrage til at bryde den sociale arv i den syddanske region. 

 

Derfor er der også fokus på, at de nye talenter skal opleve mødet med universitetet så positivt 

som muligt. I eftersommeren søsatte vi som et forsøg Projekt Mønsterbryder, hvor udvalgte 

unge får en mentor at støtte sig til. 

 

Nye faciliteter til studerende 

I september indviede vi et nyt studenterhus midt i Odense. Huset er blevet til i samarbejde mel-

lem byens uddannelsesinstitutioner og Odense Kommune og er et sted, hvor de studerende både 

kan mødes til sjov og fordybelse. 

 

De studerende kan også se frem til flere studenterboliger. I 2013 blev der skabt mulighed for at 

opføre et nyt spektakulært 14-etagers kollegium. Kollegiet er skænket af A.P. Møller Fonden 

og opføres tæt ved Campus Odense.  

 

Sammen med de øvrige byggerier skal kollegiet understøtte den planlagte byudvikling omkring 

Campus Odense - som eksempelvis Forskerparken Cortex Park og en letbane, der skal knytte 

området tæt til bymidten. 

 

I eftersommeren kunne universitetet også indvie et knap 900 kvadratmeter stort fitnesscenter. 

Det kan benyttes af universitetets studerende og ansatte og er en del af initiativet SDU Idræt, 

som henvender sig til motions-interesserede. Der blev også etableret en meget flot og attraktiv 

fredagsbar, der i stor udstrækning benyttes til forskellige formål. 
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Byggesager 

 

Universitetet bygger og udvider 

De senere års vækst betyder, at Syddansk Universitet i disse år danner ramme om nogle af de 

største byggerier i regionen. 

 

I foråret tog energi – og bygningsministeren således det første spadestik til et nyt teknisk fakul-

tet på Campus Odense på 19.000 kvadratmeter. Byggeriet indeholder bl.a. en undervisnings-

bygning på 8.000 kvadratmeter med projektrum og undervisningsfaciliteter. 

 

Og i eftersommeren kunne forskere og studerende tage en helt ny idrætsbygning i brug på 

3.500 kvadratmeter. Bygningen indeholder de mest moderne faciliteter i Europa. Omdrejnings-

punktet bliver forskning i eliteidræt, sundhed og genoptræning, og det skal ske i tæt samspil 

med universitetshospitalet. 

Odense Adelige Jomfrukloster 

Syddansk Universitet flyttede ind i Odense Adelige Jomfrukloster 1. september. Tre forsk-

ningsenheder bliver en del af klosteret – der er tale om H.C. Andersen Centret, Knowledge Lab 

og Forskningsenheden for Global Sundhed og Indvandrermedicin.    

Huset har gennemgået en omfattende og fire år lang restaurering finansieret af Realdania Byg. 

Klosteret er dermed klar til at danne ramme om forskning og formidling samt som moderne 

kontorarbejdsplads for cirka 30 SDU-forskere og medarbejdere.  

Det tidligere bibliotek er indrettet til mødelokale og anvendes til bestyrelsesmøder, modtagelse 

af udenlandske gæster, officielle arrangementer m.m. Der er også indrettet et mindre auditori-

um opkaldt efter jomfruklosterets stifter, Karen Brahe.    

Rejsegilde i Kolding 

I Kolding holdt vi i foråret rejsegilde for vores ny campus, som bliver 13.600 kvadratmeter. 

Den kommende seksetagers bygning, der udformes som en elegant trekant, er færdig i somme-

ren 2014 og vil danne en flot ramme om universitetets aktiviteter på Campus Kolding. 

 

Nyt campus i Esbjerg 

I Esbjerg planlægger vi at flytte ind ved siden af University College Syddanmark og bygge en 

ny campus. De studerende får et bedre studiemiljø. Endvidere bliver der en række stordriftsfor-

dele for de to uddannelsesinstitutioner gennem fælles aktiviteter. 

 

Energifokus 

Alle universitetets byggeprojekter, der udgør mere end 100.000 kvadratmeter, er energibespa-

rende, da de har til formål at leve op til RB 2015 

 

Vores målsætning er, at vi i løbet af få år skal være landets mest attraktive universitet med de 

mest moderne faciliteter. 
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Samfundsengagement  

 

Ny enhed skaber flere studiejob og kommercialiseringsmuligheder 

Syddansk Universitet har altid prioriteret et tæt samarbejde med det øvrige samfund, og for at 

styrke denne del har vi samlet alle vores enheder med relation til erhvervslivet i SDU Erhverv. 

 

Den nye enhed formidlede i 2013 dobbelt så mange studiejob som universitetet gjorde året før 

– nemlig 1.147. 

 

Endvidere formidlede SDU Erhverv nye job til 1.292 færdige kandidater primært i fynske og 

sydøstjyske virksomheder, og det er en fremgang på 22 procent. 

 

Vi samarbejder også med erhvervslivet på mange andre niveauer, og i eftersommeren gav det 

sig eksempelvis udslag i, at den japanske industrigigant Honda valgte en forskningsenhed på 

Syddansk Universitet, som over det næste år skal teste en mobilitetsrobot til gangbesværede. 

 

Der har været en stigning i antallet af virksomhedsbesøg, hvor SDU Erhvervs konsulenter har 

besøgt den syddanske regions og Vestsjællands virksomheder. Desuden har der været en mar-

kant stigning i antallet af kommercialiseringsaftaler i forhold til 2012.  

 

 

Organisationen 

 

Strategi- og ledelsesgrundlag og ny rektor 

Bestyrelsen på Syddansk Universitet brugte året på at forberede ansættelsen af en ny rektor. Da 

ansøgningsfristen udløb den 2. august, var der et højt kvalificeret ansøgerfelt på 14 ansøgere. I 

oktober ansatte bestyrelsen Henrik Øregaard Dam, som den 1. februar 2014 afløste Jens Od-

dershede. Henrik Ørregaard Dam er universitetets 7. rektor siden etableringen af Odense Uni-

versitet i 1966. 

 

Arbejdet med at finde en profil for universitetets kommende rektor faldt fint i tråd med en an-

den opgave i ledelsen – nemlig at udforme universitetets første fælles strategi. 

 

Strategien, som blev vedtaget i december, udstikker retningen frem til 2020.  Den består af fire 

temaer — uddannelse, forskning, samfundsengagement og internationalisering — som skal 

være med til at indfri vores overordnede mål om at være et internationalt universitet med fokus 

på de studerende. 

  

Strategien giver universitetet en klar profil og viser, hvor vi adskiller os fra andre universiteter. 

Derudover giver den ledelsen en klar retning at handle ud fra.  

 

Administrative besparelser  

Som opfølgning på Aftale om genopretning af dansk økonomi fra maj 2011, blev der på finans-

loven for 2011 indarbejdet krav til effektiviseringer på universiteterne. På SDU betød det et 

besparelseskrav på 13,9 mio. kr. i 2012 og 27,8 mio. kr. i 2013 og frem. 

 

Universitetet har valgt at udarbejde en handlingsplan med følgende temaer: 
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Initiativets titel 

2012 

Forventet 

2012 

Resultat 

2013 

Forventet 

2013 

Resultat 

Besparelse på Personale og Økonomi 4 mio. kr. 5 mio. kr. 8 mio. kr. 8 mio. kr. 

Besparelse på IT 2 mio. kr. 2 mio. kr. 4 mio. kr. 4 mio. kr. 

Besparelse på Ledelse 2 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr. 3 mio. kr. 

Digitalisering af arbejdsgange 3 mio. kr. 3 mio. kr. 6 mio. kr. 6 mio. kr. 

Bortfald af opgaver 3 mio. kr. 6 mio. kr. 7 mio. kr. 7 mio. kr. 

I alt 14 mio. kr. 18 mio. kr. 28 mio. kr. 28 mio. kr. 

 

De valgte fem temaer har længe været fokusområder inden for det administrative om-

råde. Universitetet har således allerede inden 2009 høstet fordele ved at sammenlægge 

administrative enheder og dette arbejde vil fortsætte i årene fremover. I takt med digi-

taliseringen ses der løbende på, hvordan processerne kan effektiviseres mest muligt. 

Dette indebærer et fokus på hvilke manuelle opgaver, der kan bortfalde i takt med di-

gitaliseringen. Yderligere er der tale om en proces, hvor man vil sikre, at legalitetskon-

trollen og økonomistyringen fortsat er i top. 

 

Besparelser på Personale og Økonomi 

Universitetet har i 2013 realiseret en besparelse på knap 8 mio. kr. ved at sammenlæg-

ge økonomi- og personalefunktioner på fakultetsniveau.  

 

Besparelser på IT 

Universitetet har i 2013 realiseret en besparelse på godt 4 mio. kr. ved en reorganise-

ring af IT-funktioner. Der er på nuværende tidspunkt tre fakulteter, der har fusioneret 

deres IT-afdelinger med den centrale IT-afdeling.  

 

Besparelse på Ledelse 

Universitetet har i 2013 ved sammenlægning af enheder og andre organisatoriske æn-

dringer nedlagt lederstillinger for knap 3 mio. kr.  

 

Digitalisering af arbejdsgange 

Universitetet har opnået en besparelse på godt 6 mio. kr. blandt andet ved at gennem-

føre projektet Gode Administrative Processer på HR og Økonomiområdet. Dette ar-

bejde fortsætter i øvrigt på SDU, for løbende at høste gevinster ved digitaliseringen af 

arbejdsgange. Der sker også en fortsat implementering af universitetets nye elektroni-

ske handelssystem som også i de kommende år vil give besparelser.  

 

Bortfald af opgaver 

Universitetet har ved gennemgang af støttefunktioner, der arbejder på tværs af fakulte-

ter, nedlagt en række stillinger. Dette har medført besparelser på godt 7 mio. kr. i 

2013.  

 

De ovenfor nævnte effektiviseringer og besparelser er realiseret, og der er fuldt tæt op 

på disse. Universitetet er dog ikke en statisk institution, hvilket betyder, at der løbende 

finder tilpasninger sted for at understøtte universitetets arbejde og de strategiske mål 

for universitetet også på det administrative område. Der arbejdes fortsat med effektivi-

sering og digitalisering af de administrative arbejdsprocesser for at kunne styrke uni-

versitetets kerneaktiviteter. 
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Universitetet har som mål, at administrationsprocenten maksimalt skal være 10 %. Ef-

tersom administrationsprocenten i 2013 er på 8,7 %, anser SDU kravet fra Styrelsen 

for Videregående Uddannelser om besparelse som gennemført. 

 

 

 

Finansiel redegørelse  

 
Årets resultat 2013 

Det oprindelige budget for 2013 viste et underskud på 2,7 mio. kr. og 2. økonomirap-

portering i efteråret 2013 viste et forventet underskud på 6,8 mio. kr.   

 
Syddansk Universitets samlede årsresultat for 2013 udviste et underskud på 11,9 mio. 
kr.  
 

SDUs samlede indtægter før finansielle poster udgjorde i 2013 2.745 mio. kr. Heraf 
kom cirka 68% fra tilskud over finansloven til blandt andet uddannelse og forskning, 
mens cirka 32% kom fra eksterne tilskud og salgsaktiviteter. I forhold til 2012 steg de 
samlede indtægter med 113 mio. kr. 
 
Universitetets samlede omkostninger, eksklusiv finansielle omkostninger m.v., ud-
gjorde i 2013 2.761 mio. kr. Heraf udgjorde personaleomkostninger i alt 1.772 mio. kr. 
svarende til cirka 64 % af de samlede omkostninger. I 2012 udgjorde personaleom-
kostningerne ligeledes cirka 64 % af de samlede omkostninger. De øvrige driftsom-
kostninger i 2013 udgjorde 988 mio. kr. svarende til cirka 36 % af de samlede om-
kostninger. I forhold til 2012 steg de samlede omkostninger eksklusiv finansielle om-
kostninger med 194 mio. kr.  
 
Overskud på de finansielle poster udgjorde i 2013 3,7 mio. kr. I forhold til 2012, hvor 
overskud på de finansielle poster udgjorde 23,8 mio. kr., er dette et fald på 20,1 mio. 
kr. Faldet skyldes primært to forhold. I 2012 modtog SDU 8,4 mio. kr. i renter fra 
SKAT (engangsindtægter), som vedrørte tilbagebetaling af moms for bespisning af 
forretningsforbindelser og personale samt energiafgiftsrefusioner. Derudover var der i 
2012 en urealiseret gevinst vedrørende værdipapirer. I 2013 var der i stedet tale om et 
urealiseret tab på værdipapirer.  
Til gengæld har SDU i 2013 haft en højere realiseret gevinst ved udtrækning og af-
hændelse af værdipapirer end i 2012.    
 
Årets underskud på -11,9 mio. kr. fragår i egenkapitalen. 
 
Universitetets samlede egenkapital pr. 31.12.2013 udgør 741 mio. kr. Heraf udgør den 
frie disponible egenkapital 508 mio. kr., mens den bundne egenkapital vedr. gældsbre-
ve i SEA-ejendomme udgør 233 mio. kr.  
 
Der er indgået en aftale mellem Universitets- og Byggestyrelsen (nu Bygningsstyrel-
sen), University College Lillebælt og Syddansk Universitet om salg af ejendommen 
Niels Bohrs Allé 1. Aftalen indebærer, at ejendommen sælges til University College 
Lillebælt for 238,4 mio. kr. Ifølge de indgåede kontrakter forventes salget effektueret i  
2015, hvor Syddansk Universitet fraflytter ejendommen og risikoen overgår til køber. 
Det er endvidere aftalt med Bygningsstyrelsen, at salgsprovenuet indskydes som med-
finansiering med henblik på at nedbringe huslejen i de nybyggede faciliteter på Cam-
pus Odense, som er klar til indflytning primo 2015. Aftalen håndteres efter en såkaldt 
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donationsmodel, som indebærer, at der udstedes et gældsbrev til Syddansk Universitet 
fra Bygningsstyrelsen på salgssummen. Gældsbrevet forrentes og afdrages ikke, og 
indgår i universitetets regnskab til kurs 100. Ved eventuel senere fraflytning kan 
gældsbrevsbeløbet tilbagebetales eller overføres til en anden bygning under Bygnings-
styrelsens ejerskab. 
 
Palliativt Videncenter (PAVI)  

SDU har indgået aftale med et antal samarbejdspartnere om at PAVI skulle fusionere 

med SDU pr.1. januar 2013.  

PAVIs driftsresultat for 2013 udgjorde et underskud på 237 t.kr.  

 

UNI IT (nu ØSS-samarbejdet) 

SDU har indgået aftale med DTU om at overføre ØSS-samarbejdets bogføring med 

tilhørende administration til DTU fra 1. september 2013. ØSS-samarbejdets drift 

indgår ikke i SDUs regnskab.  

Pr. 31. december 2013 har SDU en gæld til UNI IT på 5,9 mio. kr. i h.t. udarbejdet 

refusionsopgørelse. Gælden er udlignet ultimo januar 2014.  

 
 

Forventet økonomisk udvikling  

Med finansloven for 2014, har Syddansk Universitet på ny fået tryghed om væsentlige 

dele af økonomien. Universitetet har fået udmeldt basismidler for de næste 3 år, hvil-

ket giver mulighed for både at langtidsplanlægge grundforskningen og sikre forsk-

ningsbaseret undervisning på højeste niveau, men også at iværksætte strategiske sats-

ninger, der kan realiseres i de kommende år. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i forbindelse med den nye budgetlov vars-

let, at taksameterne til uddannelserne kan blive sat ned, hvis universiteternes produkti-

on af STÅ overstiger de forventninger, der sidste år er indmeldt til ministeriet. Dermed 

er Syddansk Universitets forventninger til uddannelsesindtægterne mere usikre end 

normalt.  

 

Der budgetteres med et underskud på 92 mio. kr. i 2014. I 2015 budgetteres der med 

overskud på 38 mio. kr., som dog skyldes salget af Niels Bohrs Alle 1, der indbringer 

et provenu på 121,4 mio. kr. Dette provenu anvendes ved nybygning og veksles til et 

gældsbrev hos Bygningsstyrelsen og er derfor reelt set ikke til rådighed. I 2016 er der 

budgetteret med overskud. I 2017 er der et budgetteret underskud, der dog kun bliver 

til virkelighed, hvis takstforhøjelsen af takst 1 ikke fortsætter. Hvis man ser bort fra 

salget af Niels Bohrs Alle 1, så har Syddansk Universitet i perioden 2014-2017 bud-

getteret med et samlet underskud på 72 mio. kr. 

 

Underskuddet skyldes, at Syddansk Universitet i ovennævnte periode iværksætter / 

fortsætter med en række strategiske indsatser. Som eksempler kan nævnes, at sikre de 

studerende undervisning og vejledning i minimum 12 timer om ugen, bruge 111 mio. 

kr. til SDU2020 til projekter, der adresserer de store samfundsmæssige udfordringer 

og potentialer i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd, projektet De Studerende i 

Centrum, der skal styrke undervisningen, uddannelserne og skabe et levende og invol-

verende studiemiljø samt energiforbedringer. 

 

  



16 

 

Målrapportering  

 
Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-2014 er indgået med Ministeriet for Forsk-

ning, Innovation og Videregående Uddannelser og blev underskrevet af ministeren og 

SDU’s bestyrelsesformand den 20. juni 2012. Som supplement til Syddansk Universitets 

udviklingskontrakt 2012-2014 med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelser udarbejder universitetet endvidere et Strategi- og Ledelsesgrundlag.  

 

Udviklingskontrakten er udarbejdet efter den nye og mere enkle model som Folketinget ved-

tog den 19. maj 2011 i forbindelse med ændring af universitetsloven. Antallet af mål i 

SDU’s udviklingskontrakt er reduceret til 8 mål, hvoraf ministeren har udpeget 4 pligtige 

mål og universitetet selv har valgt yderligere 4 mål. De 8 mål består af i alt 15 målepunkter. 

 

SDUs udviklingskontrakt kan ses på: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/indholdsside_udviklingskontrakt  
 

Vurdering af målopfyldelse, 2013 

12 af de 15 målepunkter er opfyldt for 2013, jf. nedenstående skematiske redegørelse. SDU 

anser derfor det samlede resultat for målopfyldelse i 2013 for at være tilfredsstillende. 
 

Mål og målepunkter Målopfyldelse, 2013 

1.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede Opfyldt  

1.2 Frafald, bachelor Opfyldt 

1.3 Frafald, kandidat Ej opfyldt 

2.1 Potentielle studerende Opfyldt 

2.2 Optag af kandidatstuderende med professions-

bachelor som adgangsgrundlag 

Ej opfyldt 

3.1 Gennemførelsestid, bachelor Opfyldt  

3.2 Gennemførelsestid, kandidat Ej opfyldt 

4.1 Entreprenørskabsundervisning Opfyldt 

4.2 Privat finansiering Opfyldt 

5.1 Publicerings-aktivitet Opfyldt 

5.2 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed Opfyldt 

6.1 1.-prioritets-ansøgninger Opfyldt 

7.1 Tiltrække internationale studerende på hele uddannel-

ser 

Opfyldt 

7.2 Meritgivende udlandsophold for SDU-studerende Opfyldt 

8.1 Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte, vi-

denskabelige personale 

Opfyldt 

 

En mere detaljeret uddybning vedrørende opfyldelse af ovenstående målepunkter 

fremgår af bilag 1. 

 

 

Derudover fremgår målrapportering – Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved 

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) af bilag 2. 

      

 

http://www.sdu.dk/om_sdu/organisationen/indholdsside_udviklingskontrakt
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Anvendt regnskabspraksis  
 

Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Syddansk Universitet er udarbejdet i overensstemmelse med Be-

kendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne nr. 1281 af 15. december 

2011, samt i overensstemmelse med de retningslinjer og instrukser om årsrapporter, 

der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2012 bort-

set fra kapitalandele i innovationsselskaber. Praksis er ændret fra ”Kapitalandele ind-

regnes til kostpris og reguleres efterfølgende efter indre værdis metode” til ”Kapital-

andele indregnes til kostpris og reguleres efterfølgende til markedsværdi hvis denne er 

lavere end kostpris”. Denne ændring har ingen resultatmæssig betydning for tidligere 

regnskabsår.  

I 2013 er anlægskategorien ”Installationer på lejet grund” taget i brug, hvilket er ind-

arbejdet i regnskabspraksis. Herudover er der ingen ændringer i forhold til 2012.  

 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indreg-

nes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn. 

  

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå universitetet, og aktivets eller forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 

aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

 

Ved indregning og måling tages hensyn til alle sandsynlige økonomiske fordele og 

forpligtelser, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter 

forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

Den interne omsætning mellem universitetets enheder er elimineret i resultatopgørel-

sen. 

 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.  

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er af-

regnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.  

 

Selskabsskat og udskudt skat 
Syddansk Universitet er ikke skattepligtigt. 
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Resultatopgørelsen 
Indtægter 

Indtægter omfatter statslige tilskud til basisforskning og uddannelse, salg af varer og 

tjenesteydelser, deltagerbetaling og eksterne tilskud. Formålsbestemte tilskud indreg-

nes i takt med at omkostninger afholdes, uanset hvornår betalingen er modtaget.  

 

Indtægter fra retsmedicinske ydelser indregnes på leveringstidspunktet for ydelsen. 

Ved årets udløb overføres det regnskabsmæssige resultat af de retsmedicinske ydelser 

til en opgørelseskonto i balancen, idet nettoresultatet ikke skal påvirke universitetets 

resultat. I stedet tilbageføres et over- eller underskud til køberne af ydelserne via en 

prisregulering. 

 

Øvrige indtægter ved salg af ydelser m.v. indregnes på tidspunktet for levering af 

ydelsen.   

 

Modtagne donationer til køb af materielle anlægsaktiver indtægtsføres i takt med, at 

afskrivninger vedrørende de donerede aktiver omkostningsføres og indregnes i øvrige 

driftsindtægter.    

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter lønninger og øvrige driftsomkostninger, der anvendes for at 

opnå årets indtægter. 

 

Afskrivninger 
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og mate-

rielle anlægsaktiver samt tab og gevinst ved afhændelse heraf. 

 

Afskrivninger vedrørende donerede aktiver indgår i resultatopgørelsens samlede beløb 

for af- og nedskrivninger.   

 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede 

kurstab og kursgevinster på valuta og værdipapirer. 

 

Balancen 
Anlægsaktiver 
Anlægsaktiver værdiansættes til kostpris. Kostprisen omfatter købspris og omkostnin-

ger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Anlægsaktiver 

med en anskaffelsessum på under 100.000 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

Software  

Software med en kostpris på 100.000 kr. og derover og en økonomisk levetid på 

mindst tre år indgår i anlægskartoteket. 

 

Opfindelser og patenter 

Som en integreret del af Syddansk Universitets virksomhed pågår der til stadighed en 

omfattende forskning. 
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Som altovervejende hovedregel er denne forskning ikke kommerciel, og forskningen 

aktiveres og værdiansættes ikke. 

 

For at opfindelser indregnes som immaterielle anlægsaktiver skal de opfylde en række 

betingelser. De skal være klart definerede og identificerbare, der skal være teknisk ud-

nyttelse og et potentielt marked skal være påvist, og desuden skal der forventes at 

kunne indgås en aftale med en ekstern samarbejdspartner.  

 

Opfindelser og patenter måles til de eksterne omkostninger, der er medgået til under-

søgelser af opfindelserne og registrering af patenterne. 

 

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der ud-

gør: 

 

Software – licens/rettighed  3 år 

Software – udviklet programmel   5 år 

 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Bygninger, andre anlæg, indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

 

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Kostpris omfatter købspris 

og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. 

 

Donerede ejendomme er indregnet i balancen på grundlag af, at ejendomsretten er 

overdraget i henhold til aktstykke.  

 

Ejendomme overdraget ved sammenlægning med Ingeniørhøjskolen Odense Tekni-

kum er indregnet i balancen på grundlag af tinglyst ejendomsret.  

 

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der ud-

gør: 

 

Bygninger (fra overtagelsestidspunktet) 50 år 

Indretning af lejede lokaler 10 år 

Installationer på lejet grund 15 år 

Installationer 10 el. 20 år 

Forsøgsudstyr, produktionsanlæg og maskiner 5, 7 el. 10 år 

Person- og andre tjenestebiler mv. 5 år 

Last- og varebiler, busser, trucks og traktorer 8 år 

IT-udstyr og inventar 3 el. 5 år 

 

Materielle anlægsaktiver med en kostpris på 100.000 kr. og derover og en økonomisk 

levetid på 3 år og derover indregnes. 

 

Syddansk Universitet anvender ikke bunkning ved indregning og aktivering af materi-

elle anlægsaktiver. 

 



20 

 

 

Kulturaktiver (Samlinger og kunstværker) 

Universitetet har modtaget betydelige samlinger og kunstværker fra forskellige givere 

gennem tiden. Disse anses ikke for at have en økonomisk målbar værdi for Syddansk 

Universitet, idet universitetet ikke påtænker at sælge dem. Derfor er samlingerne og 

kunstværkerne indregnet uden værdi. 

 

Grunde og bygninger  

Der er foretaget en værdiansættelse af de af universitetets grunde og bygninger, der er 

doneret til universitetet. Udgifter til ombygninger og forbedringer indregnes til kost-

pris med fradrag af afskrivninger. 

 

Anlægsaktiver modtaget som donationer 

Syddansk Universitet modtager løbende anlægsaktiver som donationer fra virksomhe-

der, legater og privatpersoner. Hvis der er tale om aktiver, som ville være indregnet 

som anlægsaktiver, såfremt Syddansk Universitet selv havde finansieret dem, indreg-

nes en skønnet kostpris af donationerne under de enkelte anlægsaktivgrupper. Anlægs-

aktiverne afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis. 

 

Periodiserede donationer 

Som modpost til de indregnede værdier af de donerede anlægsaktiver indregnes en 

langfristet og kortfristet donationsforpligtelse, der benævnes ”Periodiserede donatio-

ner”. Denne post opløses og indregnes i resultatopgørelsen som indtægt i takt med af-

skrivningen af de anlægsaktiver, den vedrører. Herved udlignes resultateffekten af af-

skrivningerne af anlægsaktiver modtaget som donationer. 

 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Kapitalandele i innovationsselskaber  

Med henblik på at kommercialisere opfindelser gjort af forskere ansat ved Syddansk 

Universitet, etableres der samarbejde med eksterne partnere omkring oprettelse af in-

novative selskaber. Dette sker ved, at Syddansk Universitet indskyder rettigheder til 

opfindelser i selskaberne mod som vederlag at modtage kapitalandele.  

 

Kapitalandele indregnes til kostpris og reguleres efterfølgende til markedsværdi, hvis 

denne er lavere end kostpris.  

 

Deposita 

Deposita omfatter primært huslejedeposita, der måles til kostpris. 

 

Gældsbreve 

Vedrører gældsbreve fra staten i forbindelse med overdragelse af donerede bygninger 

til den statslige huslejeordning.  

 

Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger 

Syddansk Universitet aktiverer ikke omkostnings- og produktionslagre. 
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Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til 

imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurde-

ring af de enkelte tilgodehavender. 

 

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser mv. 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser mv. omfatter blandt andet gennemførte til-

skudsbaserede forskningsaktiviteter, opfyldelse af samarbejdsaftaler, åben uddannelse 

og andre rekvirerede arbejder. 

 

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 

Syddansk Universitet indgår løbende aftaler med virksomheder, offentlige institutioner 

og private organisationer om forskningsvirksomhed mv. Af aftalerne fremgår, hvilke 

aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det omfang Syddansk Universitet afholder omkost-

ninger til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til aftalerne, men hvor tilskud-

dene endnu ikke er indbetalt, indregnes de tilskud, som Syddansk Universitet har er-

hvervet ret til som tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører husleje, abon-

nementer og forudbetalt løn mv. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer 

og aktier i investeringsforeninger, der måles til dagsværdi på balancedagen. 

 

Gæld 
Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nomi-

nel værdi. Gælden er opdelt i kort- og langfristet gæld. 

 

Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende forskningsprojekter 

Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som endnu ikke er afholdt, indregnes 

som forudbetalte tilskud.  

Ved visse tilskudsaktiviteter ydes der Syddansk Universitet et overheadtillæg. Veder-

laget indregnes i takt med anvendelsen af tilskuddene. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter opført som passiver omfatter modtagne indtægter, der  

vedrører efterfølgende regnskabsår.  
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Resultatopgørelse 
 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2013, DKK 1.000  

Note 2013 2012 

  Ordinære driftsindtægter:    

  Salg af varer og tjenesteydelser 90.813 88.806 

  Tilskud fra staten 1.879.782 1.801.483 

  Øvrige driftsindtægter 774.358 741.637 

1 Indtægter i alt 2.744.953 2.631.926 
     

  Forbrugsomkostninger:   

  Husleje 277.986 268.326 

  Andre forbrugsomkostninger 89.112 86.526 

  Forbrugsomkostninger i alt 367.098 354.852 
     

  Personaleomkostninger:   

  Lønninger 1.601.492 1.477.368 

  Pension 207.757 197.843 

  Lønrefusion -48.334 -46.802 

  Andre personaleomkostninger 11.338 9.624 

  Personaleomkostninger i alt 1.772.253 1.638.033 
     

  Af- og nedskrivninger 52.496 41.158 

  Andre ordinære driftsomkostninger 568.816 532.235 
      

  Ordinære driftsomkostninger i alt 2.760.663 2.566.278 
     

  Resultat før finansielle poster -15.710 65.648 
     

  Finansielle poster:   

  Finansielle indtægter 18.045 26.512 

  Finansielle omkostninger 14.327 2.646 

  Årets resultat -11.992 89.514 
     

  Årets resultat foreslås anvendt således:   

  Resultat før bunden opsparing 

Bunden opsparing 

-11.992 

0 

89.514 

0 

  I alt -11.992 89.514 
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Balance 
 

Aktiver pr. 31. december 2013, DKK 1.000    

Note  2013 2012 

2 Software  4.358 3.989 

 Immaterielle anlægsaktiver  4.358 3.989 

     

 3 Grunde og bygninger  163.243 166.575 

 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  190.291 151.037 

  Igangværende arbejder   16.267 15.239 

 Materielle anlægsaktiver  369.801 332.851 
      

 4 Kapitalandele i innovationsselskaber  541 362 

 4 Science Ventures Denmark A/S (Tech-trans selskab)  7.388 5.638 

  Deposita  9.208 8.645 

5 Gældsbreve fra staten  233.364 233.364 

 Finansielle anlægsaktiver  250.501 248.009 
      

  Anlægsaktiver  624.660 584.849 
      

6 Tilgodehavender fra salg af ydelser m.v.  156.394 165.625 

7 Tilgodehavender fra igangværende forskningsprojekter  212.416 181.446 

8 Andre tilgodehavender  43.583 60.376 

9 Periodeafgrænsningsposter  8.281 8.450 

  Tilgodehavender  420.674 415.897 
      

  Værdipapirer  395.144 419.552 
      

  Likvide beholdninger  613.686 525.283 
      

  Omsætningsaktiver  1.429.504 1.360.732 
       

  Aktiver i alt  2.054.164 1.945.581 
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Balance 
 

Passiver pr. 31. december 2013, DKK 1.000    

Note  2013 2012 

  Fri egenkapital primo  520.130 430.616 

 Bunden opsparing overført til fri egenkapital  0 0 

 Overført resultat   -11.992 89.514 

  Fri egenkapital ultimo   508.138 520.130 
      

  Bunden reservation gældsbreve SEA-ejendomme  233.364 233.364 

  Bunden egenkapital ultimo  233.364 233.364 
  

 

Total egenkapital ultimo   741.502 753.494 

   

Tilbagebetaling af midler fra UFM vedr. mobilitetsstuderende 

Gæld til realkreditinstitutter   

19.812 

2.314 

0 

2.412 

  Periodiserede donationer  105.385 86.252 

 Langfristede gældsforpligtelser   127.511 88.664 

  

Leverandører af varer og tjenesteydelser   156.473 139.101 

 Forudbetaling fra staten   171.343 168.930 

7 Igangværende forskningsprojekter  522.979 436.015 

10 Anden gæld  295.823 296.673 

 Periodiserede donationer  20.103 20.635 

11 Periodeafgrænsningsposter  18.430 42.069 

  Kortfristede gældsforpligtelser  1.185.151 1.103.423 
      

  Gældsforpligtelser  1.312.662 1.192.087 
       

  Passiver i alt  2.054.164 1.945.581 

     

12 Fonde bestyret af Syddansk Universitet   side 28   

13 Eventualaktiver   side 29  

14 Eventualforpligtelser   side 29 

15 Finansielle instrumenter   side 30 

16 Nærtstående parter   side 31 

17 Oversigt over studenterpolitiske aktiviteter   side 32 

18 Oversigt over fripladser og stipendier    side 32 

19 Medarbejderforhold   side 32 

20 Formålsopdelt regnskab   side 33 

21 Uddannelser i udlandet   side 33 

22 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksom-

hed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket 

virksomhed og retsmedicinske undersøgelser   

side 34 
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Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelse 1. januar – 31. december 2013, DKK 1.000   

 Egenkapital 

primo 

Årets regule-

ringer 

Egenkapital 

ultimo 

 Egenkapital 1. januar 520.130 0 520.130 

 Bunden reservation vedr. modtagne gældsbreve ved overdragelse 

af donerede ejendomme til staten 233.364 0 233.364 

  Årets resultat 0 -11.992 -11.992 

  Egenkapital 31. december 2013 753.494 -11.992 741.502 

Noter til resultatopgørelse  

Note 1 Indtægter 2013, DKK 1.000    

  2013 2012 

Heltidsuddannelse 819.075 744.151 

Deltidsuddannelse 102.232 103.304 

Udvekslingsstuderende 6.662 6.071 

Uddannelsestilskud fra UVM 109.243 102.154 

Uddannelse 1.037.212 955.680 
  

  

Forskningstilskud 823.829 828.762 

Forskning 823.829 828.762 
  

  

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 579.921 520.828 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 107.003 105.551 

Retsmedicin 19.808 16.018 

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed 15.552 17.630 

Eksterne midler til forskning 722.283 660.027 
  

  

Tilskudsbevilling 12.600 12.700 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 12.600 12.700 
  

  

Kapitaltilskud 10.226 10.240 

Øvrige tilskud 105.892 110.819 

Administrative effektiviseringer -28.633 -14.133 

Øvrige tilskud 87.484 106.926 
  

  

Indtægter fra tech-trans selskaber 1 340 

Udlejning og fremleje 10.928 10.192 

Øvrige indtægter 50.615 57.299 

Øvrige indtægter 61.545 67.831 
  

   

Indtægter i alt 2.744.953 2.631.926 
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Noter til balance 

 

Note 2 Immaterielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

   Software 

Kostpris pr. 1. januar 2013   5.550            

Tilgang   1.762 

Afgang   0 

Kostpris pr. 31. december 2013   7.312 
     

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2013   1.561 

Årets af- og nedskrivninger   1.394 

Afgang   0 

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2013   2.955 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013   4.357 

 

 

Note 3 Materielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

    Grunde og 

bygninger 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar 

Kostpris pr. 1. januar 2013  190.519         317.498 

Tilgang  0 89.798 

Afgang  0 -12.804 

Kostpris pr. 31. december 2013  190.519 394.492             
     

Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2013  23.944 166.461 

Årets af- og nedskrivninger  3.332 45.648 

Afgang  0 -7.907 

Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2013  27.276 204.202 
     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013  163.243 190.290 
    

Heraf indregnet som periodiserede donationer  40.316 85.172 
    

Afskrives over  50 år 3 til 10 år 
    

Ejendomsfortegnelse  Bogført værdi  
    

Grunde og bygninger, Odense    

Niels Bohrs Allé  119.228  

Langegade  3.580  

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet  36.736  

Tilbygning, Campus   3.699  

  163.243  

    

Årets samlede afskrivninger udgør 48,9 mio. kr. – heraf udgør 20,6 

mio. kr. donerede aktiver 
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Noter til balance 

 
Note 4 Finansielle anlægsaktiver, DKK 1.000    

   Kapitalandele 

i innovations-

selskaber 

Tech-trans 

selskab 

Kostpris pr. 1. januar 2013               633  15.100 

Tilgang              573  1.750 

Afgang             -633 0 

Kostpris pr. 31. december 2013              573  16.850 
   

   

Værdiregulering pr. 1. januar 2013             -271 -9.462 

Årets regulering               -32 0 

Tilbageført værdiregulering ved afgang              271  0 

Værdiregulering pr. 31. december 2013               -32 -9.462 
   

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013        541 7.388 
    

    

Note 5 Gældsbreve fra staten, DKK 1.000 

     2013 2012 

Gældsbreve fra staten til SDU vedr. donation givet ved byggeri 

under den statslige huslejeordning:   

  

 

  

Ejendommen Dybølsgade 4-6, 6400 Sønderborg 75.190 75.190 

Ejendommen Dybølsgade 4-6, 6400 Sønderborg 25.000 25.000 

Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg 13.500 13.500 

J.B. Winsløws Vej 23, 5000 Odense C 5.000 5.000 

Nyt Campus Kolding (Østerbrogade) 114.674 114.674 

Gældsbreve i alt 233.364 233.364 

 

   

Note 6 Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v., DKK 1.000   

  2013 2012 

Tilgodehavende fra salg af ydelser m.v. 157.394 166.625 

Hensat til tab på tilgodehavender fra salg af ydelser m.v. -1.000 -1.000 

I alt 156.394 165.625 
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Noter til balance 

 

Note 7 Igangværende forskningsprojekter, DKK 1.000   

  2013 2012 

Tilgodehavender 215.816 184.546 

Hensat til tab og generel usikkerhed vedr. manglende indregning  

af  med-/egenfinansiering -3.400 -3.100 

Modtaget forudindbetalinger -522.979 -436.015 

I alt -310.563 -254.569 

 

Note 8 Andre tilgodehavender, DKK 1.000   

  2013 2012 

Tilgodehavende moms 4.576 16.682 

Tilgodehavende energiafgift 3.500 11.940 

Opgørelseskonto for Retsmedicinske ydelser 7.738 6.002 

Øvrige tilgodehavender 27.769 25.752 

I alt 43.583 60.376 

   

Note 9 Periodeafgrænsningsposter   

  

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger. 

   

Note 10 Anden gæld, DKK 1.000   

  2013 2012 

Skyldig moms 0 5.199 

Feriepengeforpligtelse 223.166 204.328 

Skyldige feriepenge, netto (feriekort) 17.577 18.101 

Skyldig løn 34.054 33.979 

Depositum 44 84 

Gældsbrev UFM (depositum husleje) 3.767 3.767 

Opgørelseskonto for ØSS/STADS/UPS-samarbejdet (UNI-IT) 5.992 22.898 

Øvrige skyldige poster 11.223 8.317 

I alt 295.823 296.673 

 

Note 11 Periodeafgrænsningsposter   

  

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

   

Note 12 Fonde bestyret af Syddansk Universitet, DKK 1.000   

  2013 2012 

Syddansk Universitet administrerer 10 fonde    
     

Indeståendet i fondene indgår ikke i balancen.    
     

Beløbet udgør: 18.551 17.816 
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Noter til balance 

 

Note 13 Eventualaktiver   

  

Tilgodehavender hos SKAT 

 

Registreringsafgift køretøjer  

Østre Landsret har i december 2013 afgjort, at DTU (Danmarks Tekniske Universitet) skal betragtes som en statsinsti-

tution i forhold til registreringsafgiftsloven. På baggrund af dommen, vil SDU opgøre et samlet krav i forhold til SKAT 

vedr. indkøbte køretøjer de sidste 3 år. Det samlede krav er ikke opgjort p.t.  

   

Forrentning energiafgifter 

SKAT har den 7. oktober 2013 tilbagekaldt tidligere afgørelse og har i den forbindelse krævet 582 t.kr. tilbagebetalt fra 

SDU. SDU har betalt beløbet til SKAT, men har samtidig klaget til Landsskatteretten over SKATs nye afgørelse. 

Landsskatteretten valgte den 25. februar 2014 at stadfæste SKATs afgørelse af 7. oktober 2013. SDU overvejer om 

afgørelsen fra Landsskatteretten skal indbringes for domstolene.   

 

 

Note 14 Eventualforpligtelser 

  

Tilbagebetalingsforpligtelse ved sammenlægning med Slagelse og IOT 

Ved sammenlægning med Handelshøjskolecentret Slagelse og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum har SDU modta-

get en nettooverdragelsessum på henholdsvis 45 mio.kr. og 147 mio.kr. Såfremt SDU ikke viderefører de aktiviteter, 

som er overdraget fra henholdsvis Handelshøjskolecentret Slagelse og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, er SDU i 

henhold til overdragelsesaftalerne forpligtet til at tilbagebetale nettooverdragelsessummerne til Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. 

 

Huslejeforpligtelse 

Syddansk Universitets huslejeforpligtelse udgør i uopsigelighedsperioden 375 mio. kr. pr. 31. december 2013. 

 

Verserende sager: 

Ingen.  

 

Tjenestemandsforpligtelse 

Der påhviler universitetet en eventualforpligtelse vedrørende tjenestemænd, såfremt de opsiges. Tjenestemændene er 

berettiget til en rådighedsløn i op til 3 år, hvis de ikke kan ansættes i andre stillinger i staten. Universitetet har pr. 31. 

december 2013 i alt 29 tjenestemandsansatte, og den maksimale forpligtelse udgør 47,4 mio. kr. 

 

Ph.d.forpligtelse: 

For lønnede ph.d.-stipendiater indestår universitetet for de studerendes løn i indskrivningsperioden. Forpligtelsen kan 

blive aktuel, såfremt lønomkostningerne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, med hvilke der er indgået 

uddannelsesaftaler. 

 

Studievalg Fyn: 

SDU har stillet en bankgaranti på 1,1 mio. kr. overfor Styrelsen for Videregående Uddannelser vedr. kontrakt mellem 

SDU og Det Regionale Studievalgscenter, Studievalg Fyn. 
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Noter til balance 
 

Note 15 Finansielle instrumenter   

    

I 2013 havde SDU aftale om binding af en del af de likvide midler i obligations- og aktieporteføljer hos fire portefølje-

forvaltere.  

 

Investeringerne var fortaget med en lav risikoprofil og kunne alle opsiges skriftligt uden varsel.  

 

Aftalerne var indgået på følgende vilkår: 
  

   

Finansielle instrumenter Vilkår   
   

  

Obligationsportefølje, indskud 100 mio. kr. Max. 100% børsnoterede stats- og realkre-

ditobligationer. Max. 20% udbyttegivende 

investeringsforeninger  - heraf max. 10% i 

aktiebaserede investeringsforeninger.  

    

 

Investeringsforeningsportefølje, indskud 100 mio. kr. 

 

Max. 100% udbyttegivende investeringsfor-

eninger – heraf max. 10% i aktiebaserede 

investeringsforeninger.  
   

 

   

 

To Obligations- og aktieporteføljer, indskud 100 mio. kr. i hver 

 

 

 

 

 

  

 

Min. 50% børsnoterede stats- og realkredit-

obligationer.  

Max. 10% aktier og erhvervsobligationer.  

Max. 40% i kontante indeståen-

de/aftaleindlån. 

 

Primo 2014 har SDU indgået aftale med to porteføljeforvaltere til erstatning for de fire ovennævnte porteføljeaftaler.  

 

De to nye porteføljer lyder på hver nom. 300 mio. kr. Aftalerne er baseret på en ensartet investeringsprofil:   

 

 Min. 50% børsnoterede stats- og realkreditobligationer  

 Max. 10% aktier og erhvervsobligationer 

 Max. 40% i kontante indestående/aftaleindlån 

 Restløbetid på obligationer i op til 10 år og at der stiles efter en varighed på 3   

De nye aftaler kan opsiges skriftligt uden varsel. 
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Noter til balance 
 

Note 16 Nærtstående parter   

  

Nærtstående parter Grundlag   

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 

 

 

Undervisningsministeriet 

Tilskud til uddannelse, forskning og øvrige formål. 

Beføjelser i henhold til Universitetsloven og Tilskuds- 

og Regnskabsbekendtgørelsen. 

 

Tilskud til uddannelse. 

   

  

Bestyrelse og daglig ledelse Ledelseskontrol. 
   

  

Studentersociale foreninger Tilskud til studenterorganisationer til studenterpoliti-

ske aktiviteter og andre aktiviteter. 

Bortset fra sædvanlige tilskud til driften af SDU og ledelsesaflønning har der ikke været transaktioner med nærtstående par-

ter. 

  

   
   

  

Science Ventures Denmark A/S: 100% SDU-ejet tech-trans selskab 

  
  

Syddansk Universitet har i 2013 tilført en kapitalforhøjelse på kr. 1.750.000 til Science Ventures Denmark A/S. 

  

Syddansk Universitet har i 2013 viderefaktureret afholdte udgifter for i alt kr. 61.125 ex. moms til Science Ventures Denmark 

A/S.   

Syddansk Universitet har i 2013 solgt pantenter/rettigheder for i alt kr. 30.000 ex. moms til Science Ventures Denmark A/S.

   

Syddansk Universitet har indgået en samarbejdsaftale med Science Venture Denmark A/S. Ifølge aftalen skal SDU årligt 

betale 1,5 mio. kr. til Science Venture Denmark for dennes ydelser. 

   

Udover ovenstående har der ikke været yderligere transaktioner med Science Ventures Denmark A/S. 
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Noter til balance 

 

 

 

Note 17 Oversigt over udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter- 

mio. DKK 

   

  2013 2012 

Afholdte udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter 0,9 1,1 

 

 

 

Note 18 Oversigt over forbrug af fripladser og stipendier i perioden 1. september 2012 til 31. august 2013 

  

Forbrug af fripladser 

  

Antal studerende indskrevet 

på hele eller delvise friplad-

ser 

 

Fripladser opgjort i antal årsstude-

rende (STÅ) 

Takst 1     

Takst 2 10 10 

Takst 3 44 44 

  

  

Midler til udbetaling af stipendier 

Antal modtagere af stipendier   32 

Samlet beløb udbetalt som stipendier (mio. kr.)   1,1 

 

SDU har ikke Erasmus Mundus takst 2 og 3 studerende.    

 

 

Note 19 a Omfang af medarbejdernes årsværk     

   2013 2012 

Årsværk   3.626,6 3.387,3 

     

     

Note 19b Vederlag til ledelsesteam og bestyrelsen, DKK 1.000    

      2013 2012 

Ledelsesteam   10.437 11.021 

Bestyrelsen   727 724 

I alt     11.164 11.745 
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Noter til resultatopgørelse 

Note 20 Formålsopdelt regnskab
 
for 2013, DKK 1.000     

       2013 

Formålsfordeling:     

Uddannelse    996.422 

Forskning    1.255.506 

Vidensudveksling og formidling    163.252 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening    68.343 

Generel ledelse og administration      235.548 

Universitetet i alt      2.719.072 
     

Reguleringer ifølge vejledning til formålsfordelingen:     

Danske Universiteters sekretariat    8.650 

Indtægter ved salg fra kantine    4.548 

Huslejeindtægter    18.263 

Indvendigt vedligehold afholdt for Bygningsstyrelsen      10.226 

Samlet regulering      41.668 
     

Prioritetsrenter    -95 

Ordinære driftsomkostninger i resultatopgørelsen      2.760.664 
     

Indtægter i resultatopgørelsen    2.744.953 

Reguleringer ifølge ovenstående      -41.688 

Indtægter efter reguleringer      2.703.267 
     

Administrationsprocent: Generel ledelse og administration/Indtægter efter regulering (235.548/2.703.267)  8,7% 

Udgifter til bygningsdrift udgør 471.624 
 

    
 

   
     

 

 

Note 21 Uddannelser i udlandet  

  

 
Fra februar 2013 har Det sundhedsvidenskabelige Fakultet/Folkesundhedsvidenskab påbegyndt udbud af en hel bachelor-

uddannelse i Saudi-Arabien. 

a. Titel: Bachelor of Science in Health education and promotion and epidemiology. 

b. Uddannelsestype: Hel bacheloruddannelse. 

c. Sted: Princess Nora Bint Abdulrahman University, Riyadh, Saudi-Arabien. 

d. Aktivitet: Optag i 2013: 57 saudiarabiske studerende. 

 

Fra september 2013 har SDU/NAT udbudt en kandidatuddannelse i Omics i Beijing, Kina. 

e. Titel: Master of Science in Omics. 

f. Uddannelsestype: Hel kandidatuddannelse. I regi af SDC-samarbejdet. 

g. Sted: Beijing, Kina.  

h. Aktivitet: Optag i 2013: 18 i alt (3 danske studerende, 15 kinesiske studerende). 
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Noter til resultatopgørelse 

 

Note 22 Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede 

aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske undersøgelser, DKK 1.000 (ekskl. interne eliminerin-

ger)  

   2013 2012 

UK10 - Ordinær virksomhed       

Indtægter   2.211.259 2.194.805 

Omkostninger   2.227.393 2.130.882 

Årets resultat før finansielle poster     -16.134 63.922 

     

UK90 - Indtægtsdækket virksomhed       

Indtægter   15.552 17.630 

Omkostninger   15.128 15.904 

Årets resultat før finansielle poster     424 1.726 

     

UK93 - Retsmedicinske undersøgelser       

Indtægter   19.808 16.018 

Omkostninger   19.808 16.018 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

UK95 - Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed       

Indtægter   579.921 520.828 

Omkostninger   579.921 520.828 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

UK97 - Andre tilskudsfinansierede aktiviteter       

Indtægter   107.003 105.551 

Omkostninger   107.003 105.551 

Årets resultat før finansielle poster     0 0 

     

I alt       

Indtægter   2.933.543 2.854.832 

Omkostninger   2.949.253 2.789.184 

Årets resultat før finansielle poster     -15.710 65.648 

På UK10 indgår aktiviteter i ØSS/STADS/UPS-samarbejdet (Uni-IT) med indtægter på 4,4 mio. kr. og udgifter for 21,3 mio. kr.  Underskuddet 
for perioden 1/1 – 31/8 2013 på 16,9 mio. kr. er modregnet i driften og overført til opgørelseskontoen i balancen.  

Årets underskud på retsmedicinske ydelser (UK93) på1,7 mio. kr. er modregnet driften og overført til opgørelseskontoen i balancen. 
 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Bilag 1 - Målrapportering  
 

Uddybning af opfyldelse af målepunkter 
 

I skemaet er der anvendt følgende farvemarkering: 

Opfyldt 

Ej opfyldt 

 

Mål og målepunkter 

 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 

 

1.1.  Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet er beliggende i et område af Danmark med relativt mange små og mellemstore virk-

somheder, som - generelt set - ansætter få akademikere. Endvidere er der i Syddanmark et relativt lavere 

udbud af offentlige jobs for akademikere end f.eks. i hovedstadsområdet. Det betyder, at det er sværere 

for færdiguddannede akademikere at finde arbejde i lokalområdet efter endt uddannelse. Trods de struktu-

relle betingelser har Syddansk Universitet en ambition om at være mindst lige så god som de øvrige dan-

ske universiteter til at få dimittender i arbejde, og Syddansk Universitet gør en stor indsats for at øge be-

skæftigelsesgraden for færdiguddannede. 

 

I henhold til den seneste opgørelse fra Uddannelsesministeriet over nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder 

efter fuldførelse er beskæftigelsesgraden for kandidater fra Syddansk Universitet i 2011 85 %. Totalen for 

alle universiteter er ligeledes 85 %.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at beskæftigelsesgraden for kandidater hvert år i kontraktperioden skal 

ligge på eller over gennemsnittet for hele universitetssektorens beskæftigelsesgrad for kandidater inden 

for samme hovedområde. Det skal bemærkes, at der ved formulering af målet tages højde for den sam-

fundsmæssige konjunkturudvikling i og med, at Syddansk Universitets performance relateres til den sam-

lede sektor. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

1.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål 85 % 82 % 83 %  

Resultat 85 % 84 % 87 % Opfyldt 

 

 

 

 

1.2.  Frafald, bachelor 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

En stor andel af Syddansk Universitets studerende kommer fra hjem uden akademisk tradition. Det bety-

der, at der er større risiko for frafald fra den valgte uddannelse, og i tilfælde af frafald er der ofte ikke tale 

om omvalg til anden videregående uddannelse. Syddansk Universitet har derfor stor opmærksomhed på at 

undgå frafald blandt de studerende og har bl.a. iværksat det strategiske projekt De Studerende i Centrum, 

som gerne skal medvirke til at minimere frafald. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 1.1.4 fremgår det, at frafaldet på Syddansk Universitets bache-

loruddannelser fordelt på hovedområder i 2011 var følgende: 

 

Humaniora   40 % 

Samfundsvidenskab   28 % 

Teknik/Naturvidenskab  29 % 

Sundhedsvidenskab    14 % 
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Syddansk Universitet har et konkret mål om i kontraktperioden at mindske frafaldsprocenten på bache-

loruddannelserne på følgende vis: 

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald på eller over 30 %, er målet at reducere frafald 
med minimum 2 %-point per år. 

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald mellem 20 % og 30 %, er målet at reducere fra-
fald med minimum 1 %-point per år. 

 For de hovedområder, der i 2011 har et frafald på eller under 20 %, skal dette niveau fastholdes 
eller reduceres yderligere.  

 

For hele SDU betyder dette, at SDU’s resultat i 2011 var 31 %. Dette er beregnet som et vægtet gennem-

snit af hovedområdernes frafald. Denne procentandel er højere end det faktiske frafald fra SDU, da en del 

af frafaldet vælger en uddannelse på et andet fakultet på SDU. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

1.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  29% 28%  

Resultat 31% 27% 28% Opfyldt 

 

 

1.3.  Frafald, kandidat 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 2.1.4 fremgår det, at frafaldet på Syddansk Universitets kandi-

datuddannelser fordelt på hovedområder i 2011 var følgende: 

 

Humaniora   20 % 

Samfundsvidenskab   12 % 

Teknik/Naturvidenskab    9 % 

Sundhedsvidenskab      6 % 

 

Syddansk Universitet har et konkret mål om i kontraktperioden at mindske frafaldsprocenten på kandi-

datuddannelserne med minimum 2 %-point per år for de hovedområder, der i 2011 har et frafald over 10 

%. For de hovedområder, hvor frafaldet ligger på eller under 10 %, skal dette niveau fastholdes eller re-

duceres yderligere. 

 

 

For hele SDU betyder dette, at SDU’s resultat i 2011 var 14 %. Dette er beregnet som et vægtet gennem-

snit af hovedområdernes frafald. Denne procentandel er højere end det faktiske frafald fra SDU, da en del 

af frafaldet vælger en uddannelse på et andet fakultet på SDU. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

1.3. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål   12% 10%  

Resultat 14% 12% 14% Ej opfyldt 

 

 

 

2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

 

2.1.  Potentielle studerende 
 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker at øge kendskabet til universitetets uddannelser. Syddansk Universitet har 

derfor etableret et ambassadørkorps, der besøger messer, gymnasier m.v. Interesserede, potentielle stude-

rende registreres og tilsendes efterfølgende informationsmateriale. 

Det er Syddansk Universitets mål at øge det samlede antal nye registreringer med 10 % per år. 
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Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

2.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  N/A 2.087  

Resultat N/A 1.897 2.469 Opfyldt 

 

 

2.2.  Optag af kandidatstuderende med professionsbachelor som adgangsgrundlag 
 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet har et tæt, bilateralt samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier 

om toning af uddannelse med henblik på optag af studerende uden supplering. Universitetet ønsker at ud-

vide optaget af kandidatstuderende med professionsbachelor som adgangsgrundlag. 

 

Det skønnes, at Syddansk Universitet pr. 1. oktober 2011 optog 200 studerende uden supplering og med 

en professionsbacheloruddannelse som adgangsgrundlag på universitetets kandidatuddannelser. 

 

Det er Syddansk Universitets mål at øge antal studerende, der optages på Syddansk Universitets kandi-

datuddannelser med en professionsbachelor som adgangsgrundlag og uden supplering, med 10 % per år.  

 

For 2012 opgøres dette ved at medregne alle nyoptagne kandidatstuderende med en professionsbachelor 

som adgangsgrundlag, optaget uden supplering.  

 

For 2013 og fremadrettet opgøres dette ved at medregne alle nyoptagne kandidatstuderende med en pro-

fessionsbachelor som adgangsgrundlag, idet det ikke forventes, at supplering fra og med dette tidspunkt 

er en mulighed. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

2.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  220 242  

Resultat 276 227 210 Ej opfyldt 

 

 

 

3. Hurtigere igennem 

 

3.1.  Gennemførelsestid, bachelor 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet har som målsætning at reducere studietiderne på alle universitetets uddannelser. 

Samtidig tilstræber universitetet at undgå adgangsbegrænsning for at give flere studerende mulighed for 

at gennemføre en videregående uddannelse, og universitetet har i de senere år øget optaget af studerende 

væsentligt mere end universitetssektoren som helhed.  

 

Stort optag – særligt af studerende fra ikke-akademiske hjem – kan sætte gennemførelsestiden under pres, 

da færre kommer fra hjem, hvor der er erfaringer med at studere. Som i foregående udviklingskontrakter 

fastholder Syddansk Universitet derfor fokus på gennemførselstid.  

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 1.1.2 fremgår det, at andelen, der gennemførte en bachelorud-

dannelse inden for normeret tid + 1 år i 2011, var følgende fordelt på hovedområderne: 

 

Humaniora    45 % 

Samfundsvidenskab    62 % 

Teknik/Naturvidenskab   57 % 

Sundhedsvidenskab     75 % 

Vægtet med antallet af indskrevne bachelorstuderende per hovedområde samme år giver det en gennem-

førelse på 56 % på alle bacheloruddannelser. 
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Det er Syddansk Universitets mål, at andelen, der gennemfører en bacheloruddannelse inden for den bo-

nusudløsende periode, både målt på det vægtede tal for hele universitetet og for hvert fakultet isoleret set, 

skal stige med minimum 2 %-point per år. 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har beregnet, at dette svarer til, at 

studietiden for bachelorer på SDU er reduceret med 1,0 måned i 2014. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

3.1 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  58 % 60 %  

Resultat 56 % 61 % 61 % Opfyldt 

 

 

3.2.  Gennemførelsestid, kandidat 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel G 2.2.1 fremgår det, at andelen, der gennemførte en kandidatud-

dannelse inden for den normerede tid i 2011, var følgende fordelt på hovedområderne: 

 

Humaniora   16 % 

Samfundsvidenskab   22 % 

Teknik/Naturvidenskab  40 % 

Sundhedsvidenskab    34 % 

 

Vægtet med antallet af indskrevne kandidatstuderende per hovedområde samme år giver det en gennem-

førelse på 24 % på alle kandidatuddannelser.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at andelen, der gennemfører en kandidatuddannelse inden for den 

normerede tid, både målt på det vægtede tal for hele universitetet og for hvert fakultet isoleret set, skal 

stige med minimum 2 %-point per år. 

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har beregnet, at dette svarer til, at 

studietiden for kandidater på SDU er reduceret med 0,7 måned i 2014. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

3.2. 2011 2012  Vurdering 

Mål  26 % 28 %  

Resultat 24 % 25 % 26 % Ej opfyldt 

 

 

 

4. Øget innovationskapacitet 

 

4.1.  Entreprenørskab 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker uddannelsesmæssigt at øge innovationskapaciteten ved at sætte fokus på en-

treprenørskabsundervisning. Med henblik på at flere studerende bliver iværksættere eller mere innovative 

i de virksomheder, hvori de ansættes, ønsker Syddansk Universitet, at flere studerende deltager i de ud-

budte entreprenørskabskurser. I 2010/11 tilmeldte 1.674 studerende sig undervisning i entreprenørskab. 

Dette måles som SDU-fag, der defineres som entreprenørskabsfag af Fonden for Entreprenørskab – 

Young Enterprise i Fondens årlige opgørelse af entreprenørskabsfag. 

 

Det er Syddansk Universitets mål, at antal studerende, der tilmelder sig til entreprenørskabsundervisning, 

forøges med 5 % per år. 
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Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

4.1. 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Vurdering 

Mål  1.758 1.846  

Resultat 1.674 2.253 2.019 Opfyldt 

 

 

 

4.2.  Privat finansiering 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker forskningsmæssigt at øge innovationskapaciteten ved at sætte fokus på uni-

versitetets evne til at tiltrække privat finansiering.  

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel A 3.1.B fremgår, at Syddansk Universitet i 2011 havde finansie-

ring fra private kilder på 199 mio. kr.  

 

Det er Syddansk Universitets mål, at finansiering fra private kilder øges med 5 % per år. 

 

__________________________ 

 

Tilføjet tekst til Udviklingskontrakt 2012-14 

Kilden til kategorisering af projekterne på de forskellige typer bevillingsgivere, og beregningen af nøgle-

tallet, er fra 2013 blevet forbedret. Derfor er benchmark tallet fra 2011 ændret til 141 mio. kr., hvilket dog 

ikke har nogen indflydelse på den tidligere afrapporteret målopfyldelse i 2012. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

4.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  149 157  

Resultat 142 165 191 Opfyldt 

 

 

 

5. Øget forskningsaktivitet 

 

5.1.  Publiceringsaktivitet 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker at øge universitetets i forvejen store publiceringsaktivitet. Syddansk 

Universitets publiceringsaktivitet var i 2011 ifølge nøgletal fra Styrelsen for Forskning og Innovation i alt 

2.084 publikationspoint.  

 

Syddansk Universitet har som mål at øge antallet af publikationspoint med 2 % per år. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

5.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  2.126 2.168  

Resultat 2.084 2.114 2.394 Opfyldt 

 

 

 

5.2.  Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed var i 2011 på 479 mio. kr. 

 

Det er Syddansk Universitets mål at øge den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed med 5 % per år. 
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Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

5.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  503 528  

Resultat 479 521 580 Opfyldt 

 

 

 

6. Øget tiltrækning af studerende 

 

6.1.  1.-prioritetsansøgninger  
 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet har de seneste år øget optaget af studerende markant, og ligeledes er antallet af 1. 

prioritetsansøgninger steget. Universitetet vurderer, at mulighederne for at undgå frafald og at opnå hurtig 

gennemførelse er bedst for studerende, der tager deres uddannelse på det universitet, man har ønsket som 

1. prioritet. Syddansk Universitet har derfor som mål at øge antal 1. prioritetsansøgninger til universitetet. 

 

I 2011 havde 4.844 ansøgere til bachelorudddannelserne (pr. 5. juli via KOT) Syddansk Universitet som 

1. prioritet.  

 

Syddansk Universitet har som mål, at antallet af 1. prioritetsansøgere på bacheloruddannelse skal øges 

med 4 % per år i kontraktperioden.  

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

6.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  5.038 5.239  

Resultat 4.844 5.384 5.727 Opfyldt 

 

 

 

7. Øget internationalisering 

 

7.1.  Tiltrække internationale studerende 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker at være et internationalt attraktivt universitet og udbyder derfor en lang ræk-

ke uddannelser med undervisning udelukkende på engelsk. Syddansk Universitet ønsker yderligere at øge 

bestanden af internationale studerende på hele uddannelser. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel H 3.1 fremgår det, at Syddansk Universitet i 2011 havde en be-

stand på 2.964 internationale studerende på hele uddannelser.  

 

Syddansk Universitet ønsker at øge denne bestand med 5 % per år. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

7.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  3.112 3.268  

Resultat 2.964 3.236 3.544 Opfyldt 
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7.2.  Meritgivende udlandsophold 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Som led i Syddansk Universitets strategi om øget internationalisering er det væsentligt, at også universite-

tets studerende tager meritgivende udlandsophold. 

 

Af Danske Universiteters nøgletal tabel H 1.1 fremgår det, at 530 studerende ved Syddansk Universitet i 

2011 havde indlagt et meritgivende udlandsophold.  

 

Syddansk Universitet har som mål, at antallet af studerende, der som led i uddannelsen har indlagt et ud-

landsophold (udgående studerende), som vil være meritgivende ved hjemkomsten, forøges med 5 % per 

år. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

7.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  557 584  

Resultat 530 577 685 Opfyldt 

 

 

 

8. Øget ligestilling 

 

8.1.  Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte, videnskabelige personale 

 

Oprindelig tekst fra Udviklingskontrakt 2012-14 

Syddansk Universitet ønsker, at den kønsmæssige sammensætning af det videnskabelige personale i høje-

re grad afspejler den kønsmæssige sammensætning af de studerende og i samfundet i det hele taget. I 

2011 var Syddansk Universitets samlede andel af kvinder i videnskabelige stillinger 26,3 %.  

 

Syddansk Universitet har en målsætning om at øge andelen med 1 %-point per år.  Der måles på i alt for 

det fastansatte, videnskabelige personale. 

 

Løbende opgørelse af målopfyldelse 

 

8.1. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  27,3 % 28,3 %  

Resultat 26,3 % 27,8 % 29,4 % Opfyldt 

 

 

Uddybning af ikke-opfyldte målepunkter 
 

Der er følgende ikke-opfyldte målepunkter: 

 1.3 Frafald, kandidat 

 2. 2 Optag af kandidatstuderende med professionsbachelor som adgangsgrundlag 

 3.2 Gennemførelsestid, kandidat 

 

De ikke-opfyldte målepunkter kommenteres nedenfor mht. 

 Årsag til manglende målopfyldelse: 

 Fremadrettede initiativer:  

 Forventet målopfyldelse: 

 

1.3 Frafald, kandidat 

 

1.3. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål   12% 10%  

Resultat 14% 12% 14% Ej opfyldt 
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Årsag til manglende målopfyldelse: 

Årsagen til det øgede frafald på kandidatuddannelsen skal først og fremmest findes i, at flere fakulteter har øget sit 

fokus på via forsinkelsestræk at få kontakt til studerende, der ikke lever op til studieaktivitetsreglerne mhp. enten 

udarbejdelse af en handlingsplan eller administrativ udskrivning. Dette fokus har medført, at antallet af administra-

tive udskrivninger er øget i 2013.  

 

Endvidere nævner ét fakultet som årsag, at fakultetet modtager et stigende antal internationale studerende på kan-

didatuddannelserne, og at man oplever at modtage studerende på forskellige niveauer, hvor flere ikke har det på-

krævede niveau og må opgive at gennemføre studiet samt at indskrevne internationale studerende ikke møder op 

på studierne.   

 

Fremadrettede initiativer:  

Der er øget opmærksomhed på studerende, der ikke er studieaktive. Der indgås aftale om det fremtidige studiefor-

løb med løbende opfølgning på, om aftalerne om det fremtidige studieforløb efterleves. 

 

Blandt andre initiativer nævnes: 

 Mere fastlagte forløb, hvori skal indgå 20 ECTS fælleskurser med tværfagligt samarbejde, herunder er-

hvervsparathedsfremmende kurser  

 Flere timer på mange af de humanistiske kandidatuddannelser (8 timers regel fra 2015) 

 Skærpet praksis for specialeforløbet med henblik på at sikre, at de studerende gennemfører dette på nor-

meret tid 

 

Fakultetet med særlig opmærksomhed på de internationale studerende vil screenet de internationale studerende 

bedre, så det påkrævede faglige niveau bedst muligst sikres, og man vil analysere, i hvor stort omfang indskrevne 

ikke møder op. 

 

Forventet målopfyldelse: 

Det er SDU’s forventning, at der rettes op på den manglende opfyldelse af målet. 

 

 

2. 2 Optag af kandidatstuderende med professionsbachelor som adgangsgrundlag 

 

2.2. 2011 2012 2013 Vurdering 

Mål  220 242  

Resultat 276 227 210 Ej opfyldt 

 

 

Årsag til manglende målopfyldelse:  

SDU har i 2013 optaget 413 professionsbachelorer på en kandidatuddannelse. SDU optag er derfor klart over må-

let, men forventningen om, at supplering ikke er en mulighed, blev ikke realiseret. I alt 203 personer af de 413 har 

således været nødt til at supplere. Det betyder, at kun 210 professionsbachelorer er optaget uden supplering. Den 

manglende målopfyldelse skyldes således ændrede forudsætninger i forhold til målepunktet. 

 

Endvidere er der et særligt forhold på kandidatuddannelsen i idræt & sundhed: I 2012 var der et uforholdsmæssigt 

stort optag af professionsbachelorer (uden supplering) på kandidatuddannelsen, idet en midlertidig specialeretning 

på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (retning: ernæring og fysisk aktivitet) blev direkte ad-

gangsgivende til kandidatuddannelsen i idræt&sundhed. Retningen er nu udfaset. 

 

Fremadrettede initiativer:  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder fra september 2014 tre nye kandidatuddannelser, hvor en relevant 

professionsbacheloruddannelse er direkte adgangsgivende. De tre nye kandidatuddannelser er: 

 Kandidatuddannelsen i ergoterapi 

 Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje 

 Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab. 

 

De tre kandidatuddannelser er alle normeret til at optage 25 studerende pr. år. Fra september 2014 vil Det Sund-

hedsvidenskabelige Fakultet således årligt optage 75 studerende ekstra med en professionsbachelor som adgangs-

grundlag på en kandidatuddannelse. 
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Forventet målopfyldelse: 

Det er SDU’s forventning, at der rettes op på den manglende opfyldelse af målet. 

 

 

3.2 Gennemførelsestid, kandidat 

 

3.2. 2011 2012  Vurdering 

Mål  26 % 28 %  

Resultat 24 % 25 % 26 % Ej opfyldt 

 

 

Årsag til manglende målopfyldelse:   

Gennemførelse på normeret tid er stærkt påvirket af konjunktur og beskæftigelsesmuligheder, hvilket kan påvirke 

mulighederne for at leve op til de forventede mål i kontraktperioden. 

Det betyder, at studerende pga. dårlige konjunkturer afventer færdiggørelse, bl.a. ved at lade erhvervsarbejdet 

indtræde som en forsinkende faktor for studierne. 

 

Fremadrettede initiativer:  

SDU bemærker for det første, at studiefremdriften i perioden er blevet forbedret på trods af konjunkturerne, men 

ikke i tilstrækkelig grad til, at målet er blevet opfyldt i 2013.  

 

SDU forventer for det andet, at de med studiefremdriftsreformen følgende stramninger vil have en positiv indfly-

delse på dette måltal, ligesom SDUs satsning ”De studerende i centrum” fortsat forventes at give en positiv effekt 

på målopyldelsen. 

 

Fra studieåret 2014/15 vil ét fakultet for det tredje indføre en fagperspektiverende aktivitet på i alt 30 ECTS dvs. et 

semester, der friholdes til fx udlandsrejser, entreprenørskabsaktiviteter, praksisforløb eller virksomhedssamarbej-

de.  Hensigten med indførelsen af et fagperspektiverende semester er at nedbringe forsinkelser i kandidatstudierne 

grundet manglende merit for udlandsophold, praksisforløb og virksomhedsophold og deraf følgende udfordringer 

med at få alle uddannelseselementer til at passe inden for to år.  

 

Forventet målopfyldelse: 

Det er SDU’s forventning, at der rettes op på den manglende opfyldelse af målet. 
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 Bilag 2 - Målrapportering – Forskningsbaseret myn-

dighedsbetjening ved Statens Institut for Folkesund-

hed (SIF)  
 

Rammeaftale 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Syddansk Universitet har i 2013 
indgået en rammeaftale vedrørende myndighedsbetjening leveret af Statens 
Institut for Folkesundhed (SIF). Aftalen løber til udgangen af 2016. Som et led 
i rammeaftalen laves også en årlig aftale om mål og resultatkrav med ministe-
riet, der beskriver opgaver, som SIF skal løse det pågældende år.  
 
Rammeaftale 2013-2016 blev formelt underskrevet af rektor og dekan fra 
Syddansk Universitet og afdelingschef fra Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse i november/december 2013. I den forbindelse blev også Mål og re-
sultatkrav 2013 godkendt. 
 
Rammeaftalen angiver rammerne for et samarbejde mellem parterne om 
forskningsbaseret myndighedsbetjening og beredskab indenfor nærmere an-
givne faglige områder og opgaver. 
 
Myndighedsbetjeningsopgaver 
Myndighedsbetjeningsopgaver består i forskning, monitorering, analyser og 
rådgivning på folkesundhedsområdet samt deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg 
m.m.  
  
Monitoreringen omfatter: 

 Monitorering og analyse af såvel børn som voksnes sundhedsadfærd og 
sundhedstilstand med dataindsamling og afrapportering 

 Metodeudvikling på monitoreringsområdet 
 
Analyser og rådgivning omfatter:  

 Videnssynteser på baggrund af kendt viden og litteratur indenfor folke-
sundhedsområdet 

 Rekvirerede forskningsopgaver  

 Mindre rådgivningsrapporter / notater  

 Kortfristede svar på forespørgsler pr. telefon, mail eller brev om eksistere-
de viden indenfor folkesundhedsområdet f.eks. til brug for besvarelse af § 
20 spørgsmål mv. 

 
Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg m.m. omfatter: 

 Deltagelse efter aftale i myndigheders egne stående og ad hoc nationale 
og internationale udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper mv. indenfor folke-
sundhedsområdet 

 Deltagelse efter aftale på vegne af eller udpeget af myndigheder i nationa-
le og internationale udvalg, arbejdsgrupper, baggrundsgrupper, følgegrup-
per mv. indenfor folkesundhedsområdet 
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Aftale om mål og resultater 
Rammeaftalen udmøntes som nævnt årligt i en aftale mellem Syddansk Uni-
versitet/SIF og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse benævnt Mål og re-
sultatkrav 2013 for den forskningsbaserede myndigheds-betjening.  
 
Mål og resultatkrav 2013 tager udgangspunkt i fire grundlæggende opgaver: 
 
1. Gennemføre strategisk og anvendelsesorienteret myndighedsbetjening 
2. Afgive relevant og anvendelig rådgivning 
3. Formidle viden og resultater til myndigheder og offentlighed 
4. Repræsentation i international public health forskning 

 
Årsrapport 2013 
Nedenfor redegøres for aktiviteter i 2013 ved SIF i henhold til aftalen Mål og 
resultatkrav 2013 for den forskningsbaserede myndighedsbetjening (gennem-
gangen følger de i aftalen opstillede resultatkrav).  
   
 
1. Gennemføre strategisk og anvendelsesorienteret myndighedsbetje-

ning 
 
Resultatkrav 1.1: Gennemførelse af sundhedsprofil 2013 og SUSY samt af-
rapportering 
SIF har i løbet af 2013 sammen med de fem regioner forestået en stor repræ-
sentativ undersøgelse af den danske befolknings sundhedstilstand og deter-
minanter for sundhed og sygdom. Hovedresultaterne fra sundhedsprofil 2013 
vil bliver offentliggjort i marts 2014.    
 
Resultatkrav 1.2: Undersøgelse af handicappedes sundhedsadfærd og sund-
hedstilstand 
Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en folketingsvedtagelse, V 77, og 
den belyser helbredstilstanden blandt personer med funktionsnedsættelse, 
baseret på data fra sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2010 og 2013. 
Undersøgelsen forventes færdig pr. 1. april 2014.       
 
Resultatkrav 1.3: Register over mentalt retarderede, herunder undersøgelse af 
sundhedstilstand 
Baggrunden for projektet er ligesom for resultatkrav 1.2 folketingsvedtagelse, 
V 77. SIF opbygger registret med udgangspunkt i diverse sundheds- og social-
registre. Herfra sammensættes en kohorte af udviklingshæmmende, der gør 
det muligt at belyse en række sundhedsforhold. Det meste af arbejdet med re-
gistret er gennemført i 2013, og det forventes færdigt primo 2014. 
 
Resultatkrav 1.4: Evaluering af retningslinjer for kommunal godkendelse af al-
koholbehandlingssteder    
SIF har med udgangspunkt i ”Retningslinjer for kommunal alkoholbehandling” 
(december 2010) fra Sundhedsstyrelsen gennemført en evaluering af retnings-
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linjerne og deres betydning for kvaliteten i alkoholbehandlingen. Evaluerings-
rapporten forventes offentliggjort i foråret 2014.  
 
 
 
Resultatkrav 1.5: Fremskrivning af større folkesygdomme 
SIF har arbejdet med en registerbaseret identifikation af personer med kronisk 
sygdom med henblik på at tilvejebringe en opdateret viden om udviklingen i 
kroniske sygdomsgruppe. Undersøgelsen vil blive færdiggjort i 2014.  
 
Resultatkrav 1.6: Betjening af Sundhedsstyrelsen Hjertefølgegruppe 
SIF har bidraget med analyser og data til Sundhedsstyrelsen Hjertefølgegrup-
pe og deltaget i følgegruppens møder. 
 
Resultatkrav 1.7: Risikofaktorrapport/Sygdomsbyrderapport 
SIF har sammen med Sundhedsstyrelsen i 2013 igangsat et omfattende ar-
bejde, der skal munde ud i en ny risikofaktorrapport, hvor DALY opgøres på 
sygdomme og risikofaktorer. Arbejde kan til dels ses som en opdatering af den 
tidligere rapport ”Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark” fra juni 2016. 
Rapporten forventes at blive færdig primo 2016. 
 
2. Afgive relevant og anvendelig rådgivning 
 
Resultatkrav 1.8: Løbende rådgivning  
SIF har i 2013 leveret rådgivning til særligt Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse samt Sundhedsstyrelsen på et fagligt højt niveau. Der har i 2013 væ-
ret særlig stor aktivitet inden for den løbende rådgivning, da SIF i mange til-
fælde har ydet rådgivning i forbindelse med ministeriets udformning af nationa-
le mål for folkesundheden. De nationale mål blev offentliggjort i publikationen 
”Sundere liv for alle. Nationale mål for danskerenes sundhed de næste 10 år”, 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, januar 2014.      
 
3. Formidle viden og resultater til myndigheder og offentlighed 
 
Resultatkrav 3.1: Udsende Ugens tal for folkesundhed 
SIF har i 2013 udsendt Ugens tal for folkesund 43 gange til cirka 4.000 abon-
nenter.     
 
SIF har endvidere løbende gennem 2013 formidlet resultater fra forskning, 
analyser og monitorering af folkesundheden via SIFs hjemmeside, møder med 
myndigheder/interessenter og gennem afholdelse af seminarer, konferencer 
mv.  
 
4. Repræsentation i international public health forskning 
 
Resultatkrav 4.1: Deltagelse i internationale permanente og ad hoc sammen-
hænge vedrørende folkesundhed 
SIF har i 2013 deltaget i en lang række internationale forskningssammenhæn-
ge på folkesundhedsområdet både permanent og ad hoc: 
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 ”Joint Action on Monitoring Injuries in Europe (JAMIE)” 

 European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU) og European 
Health and Life expectancy Information System (EHLEIS)  

 Task Force on Health Expectancies under EHLEIS 

 Expert meeting on the EMCDDA Indicator 

 European Policy Action Center on Violence against Women 

 Arctic Monitoring and Assessment Programme under Arktisk Råd  

 Core Group Health Interview Surveys 

 Technical Group on Health and Health Interview Survey Statistics (HIS) 

 Globalt netværk for ”National Public Health Institutes”  
 
Resultatkrav 4.2: Joint action on alcohol in EU 
SIF har i 2013 på vegne af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse deltaget i 
forberedelsen af EUs opstart af Joint action on alcohol. Initiativet, der formelt 
er startet op ved et Kick-off møde i Lissabon i januar 2014, løber frem mod 
udgangen af 2016.     
 
Økonomiske rammer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening 
SIF har i 2013, jf. finanslovens § 16.33.01, modtaget 12,6 mio. kr. til finansie-
ring af grundlagsforskning og forskningsbaserede myndighedsbetjeningsop-
gaver, der løses for primært Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Efter af-
tale mellem SIF og ministeriet fordeles bevillingen med 45 procent til grund-
lagsforskning, 45 procent til myndighedsbetjening og 10 procent til administra-
tion. Ledelsen bekræfter, at bevillingen på finansloven er anvendt i overens-
stemmelse med den indgåede rammeaftale. 
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Bilag 3  Oversigt hoved- og nøgletal   
 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Indtægter: 
1)

      

Uddannelse    955.680 1.037.212 

Forskning    828.762 823.829 

Eksterne midler    660.027 722.283 

Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver 
   

12.700 12.600 

Basistilskud    106.926 87.484 

Øvrige indtægter    91.690 61.545 

       

Omkostninger opdelt på formål: 
1)

       

Uddannelse    962.766 996.422 

Forskning    1.126.070 1.255.506 

Formidling og vidensudvikling    156.145 163.252 

Forskningsbaseret myndighedsbetjening 
   

58.363 68.343 

Generel ledelse, administration og service    222.818 235.548 

       

Personale:       

VIP 1.504 1.580 1.662 1.713 1.903 

DVIP 219 222 230 284 261 

Øvrige årsværk 1.338 1.392 1.356 1.391 1.463 

 
      

Balance:       

Egenkapital 440 439 670 753 742  

Balance 1.499 1.482 1.714 1.946 2.054  

 
      

Bygninger:       

Bygninger m
2
 i alt (brutto) 271.665 272.604 275.650 285.958 292.152 

 
      

Studerende:       

Antal optagne bacheloruddannelser pr. 1/10 3.216 3.728 4.541 4.969 5.190 

Antal optagne kandidatuddannelser pr. 1/10 1.703 2.095 2.125 2.483 2.970 

Antal studerende pr. 1/10 14.812 15.991 17.962 20.254 22.224 

Antal STÅ 1/10 til 30/9 9.371 9.687 10.551 11.732 13.286 

 
      

Færdiguddannede:       

Antal bachelorer 1.975 1.894 1.986 2.149 2.390 

Antal kandidater 1.259 1.314 1.393 1.396 1.555 

  
      

Åben og deltidsuddannelse:       

Antal årsstuderende 1.252 1.177 1.162 1.174 1.223 

Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 583 559 526 552 531 

  
      

Internationalisering:       

Udvekslingsstuderende ud 350 450 530 577 685 

Udvekslingsstuderende ind 651 712 781 761 712 

Antal udenlandske studerende på hele uddannelser 2.332 2.646 2.964 3.236 3.544 
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  2009 2010 2011 2012 2013 

Forskeruddannelse: 
2)

 

Antal forskeruddannelsesstuderende (indskrevne) 724 769 801 881 960 

Antal optagne Ph.D.er 220 249 223 246 270 

Antal godkendte afhandlinger 108 136 149 163 169 

        Forsknings og formidlingsresultater:      

Antal publikationer 
3)

 2.005 2.008 1.988 2.226 2.427 

Indgivet patentansøgninger 10 11 13 13 14 

Anmeldte opfindelser 20 11 21 63 34 

Antal projekter med erhvervslivet  787 874 898 884 937 

Antal eksterne projekter  1.597 1.720 1.747 1.703 1.827 

Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet (mio. kr.)
 4)

    194 171 196 226 

1) Disse nøgletal er nye i denne oversigt. De er første gang med i vejledningen for 2012.   

  
2) Definitionen for Danske Universiteters tabel I (forskeruddannelse) er fra 2010 ændret. Fra 2010 og frem er nøgletallene opgjort efter kalenderåret.

       

3) Faldet mellem 2010 og 2011 skyldes en ændring af nøgletallets definition, ph.d. afhandlinger er blandt andet taget ud.  
     

4) Kilden til fordeling af indtægter på bevillingsgivere er fra 2013 ændret. Nøgletallene fra 2010 og frem er revideret fra tidligere opgørelser. 

     

 

   227  

 

 

 

Økonomiske nøgletal for Syddansk Universitet  

            2013 2012 

    

 

      

Overskudsgrad Årets resultat = -11.992 -0,4 % 3,40 % 

  Indtægter i alt  

 

2.744.953    

    

 

    

Eksterne tilskud Eksterne tilskud (uk95,uk97)
1
 = 686.924 25,0% 23,8 % 

  Indtægter i alt 

 

2.744.953    

    

 

    

Soliditetsgrad  Egenkapital i alt  = 741.502 36,1% 38,7 % 

  Passiver i alt 

 

2.054.164    

 

Likviditetsgrad Omsætningsaktiver = 1.429.504 1,21 1,23 

  Kortfristede gældsforpligtelser 

 

1.185.151    

    

 

    

Afskrivningsrate Akk. af- og nedskrivninger = 234.433 39,6% 37,4 % 

  Anlægsaktivernes kostpris ultimo 

 

592.323    

    

 

    

Lønomkostningsandel Personaleomkostningerne i alt = 1.772.253 64,5% 62,2 % 

  Indtægter i alt 

 

2.744.953    

 

Årsværkspris Personaleomkostningerne i alt = 1.772.253 488 484 

(DKK 1.000) Årsværk 

 

3.626,6    

          
 
Ad 1) Baseret på note 1 




