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 2. september 2014  
 SKC 
 
 
Bestyrelsesmødet den 15. september 2014  
Indstilling. Dagsordenens punkt 5 
 
 
Sag: 
 
Status på SDU’s udviklingskontrakt 2015-17. 
 
 
Bilag:  
 
1. Udkast til udviklingskontrakt 2015-17 (eftersendes)  
2. Udmeldebrev fra Uddannelsesministeren, dateret 18. juni 2014  
3. Bilag til udmeldebrev, dateret 18. juni 2014 
4. SDU’s udviklingskontrakt 2012-14 
 
 
Sagsindhold: 
 
Senest den 23. september 2014 skal SDU indsende forslag til udmøntning af pligtige og selvvalgte mål i 
SDU’s udviklingskontrakt 2015-2017 til ministeriet. Den 29. oktober 2014 afholdes møde med ministeriet 
om fastlæggelse af kontrakten. 
 
Ministeren har udpeget følgende 5 pligtige mål. De pligtige mål suppleres af 3-5 selvvalgte mål, som SDU 
kan foreslå som en del af udviklingskontrakten. For hvert mål - både pligtigt og selvvalgt - forventes SDU at 
foreslå 1-5 indikatorer.  
 
På baggrund af ministerens udmelding, SDU’s strategi og den aktuelle udviklingskontrakt 2012-14 er der 
udarbejdet forslag til mål og målepunkter til udviklingskontrakt 2015-17. Ved udformningen af kontrakten 
er der taget udgangspunkt i SDU strategi og de handlinger, der er blevet iværksat i forbindelse med den 
aktuelle udviklingskontrakt. Koblingen mellem strategi og udviklingskontrakt har ved udformningen af 
kontrakten været helt central for, at der ikke som følge af kontrakten kommer nye strategiske tiltag, der 
skal arbejdes med sideløbende med SDU strategi, men at kontraktens indsatsområder i stedet fokuseres 
inden for rammerne af den strategi, SDU allerede har vedtaget og skal implementere i de kommende år. 
 
Udviklingskontrakten er udarbejdet med kort tidsfrist. De danske universiteter har i fællesskab forsøgt at få 
ministeriet til at udskyde fristen den 23. september med ca. 1 måned. Dette ønske har ministeriet desværre 
ikke kunnet efterkomme.  
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I forlængelse af direktionens drøftelser den 28. august 2014 vedr. strategisekvensering arbejdes pt. med 
udviklingskontraktens 10 mål og 13 målepunkter: 
 

Mål Foreslåede målepunkter 

Pligtige mål   

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 1.1. Større andel af optagne, der har SDU som 1. prioritet  

 1.2. Frafald på bachelorniveau 

2. Større relevans og øget gennemsigtighed 2.1. Entreprenørskab 

 2.2. Ledighedsgrad for færdiguddannede 

3. Bedre sammenhæng og samarbejde 3.1. Sammenhængende uddannelsessystem 

4. Styrket internationalisering 4.1. Meritgivende udlandsophold 

 4.2. Tiltrække internationale studerende 

5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil  5.1. Rekrutterings- og brobygningsindsats 

  

Selvvalgte mål  

6. Større mangfoldighed blandt SDU 
studerende 

6.1. Flere talentprogrammer 

7. Tiltrækning af de bedste forskere  7.1. Flere ansøgere til videnskabelige stillinger 

8. Styrkelse af det teknisk-administrative 
personale 

8.1. Bedre interne karriereveje 

9. Øget ekstern finansiering 9.1. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 

10.   Øget ligestilling 10.1. Kønsmæssig sammensætning af det fastansatte, 
videnskabelige personale 

 
Direktionens foreløbige udkast til udviklingskontrakt er den 1. september 2014 sendt til kommentering hos 
følgende råd og udvalg med svarfrist den 9. september 2014: 

 Universitetsrådet 

 Uddannelsesrådet 

 Ligestillingsrådet 

 HSU 

 Syddanske Studerende 
 
På institutledermødet den 8. september 2014 er der endvidere afsat tid til at drøfte udviklingskontrakten. 
 
For at have mulighed for at indarbejde disse kommentarer eftersendes udviklingskontrakten til bestyrelsen, 
så bestyrelsen har mulighed for at drøfte en opdateret version af udviklingskontrakten. Her efter vil der ske 
tilpasninger, inden forslag fremsendes til ministeriet den 23. september 2014, og der foregår forhandling 
om den endelige kontrakt den 29. oktober 2014. 
 
Ultimo 2014 planlægges, at Uddannelsesministeren og SDU’s bestyrelsesformand underskriver 
udviklingskontrakten. 
 
 
 
 



 

 

3 

 

Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udviklingskontrakt 2015-2017 og bemyndiger bestyrelsesformanden og 
rektor til på SDU’s vegne at forhandle og give den endelige accept af udviklingskontrakt 2015-2017. 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Steen Kærn Christiansen 
Chefkonsulent 
Ledelsessekretariatet 


