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 1. december 2015  
 JAC 
 
 
Bestyrelsesmødet den 14. december 2015  
Indstilling. Dagsordenens punkt 9 
 
 
Sag: 
 
Justering af SDU’s udviklingskontrakt 2015-17. 
 
 
Bilag:  
 
1. UFM Notat om justering af udviklingskontrakten, dateret 23.11.2015 
2. UFM Skabelon til tillæg til udviklingskontrakt 2015-2017 

 
 

Sagsindhold: 
 
UFM ophæver i udviklingskontrakten 2015-2017 for SDU det nuværende pligtige mål ”Øget social mobilitet 
– flere talenter i spil” for at erstatte med et nyt pligtigt mål ”Øget regionalt vidensamarbejde”.  
 
Det betyder, at følgende målepunkter udgår af SDU’s udviklingskontrakt og ikke skal afrapporteres i 
årsrapporten: 
 

5.1. Større rekrutterings- og brobygningsindsats 
5.2. Mindre frafald blandt studerende fra uddannelsesfremmede hjem 

 
Senest den 1. februar 2016 skal SDU indsende forslag til udmøntning af det nye pligtige mål ”Øget regionalt 
vidensamarbejde” med begrundelse for valg af operationelt målepunkt, teknisk opgørelsesmetode, 
angivelse af baseline, måltal for 2016 og måltal for 2017. Der må gerne stilles forslag om mere end et 
målepunkt. 
 
UFM forventer i februar/marts at forhandle forslag til målepunkt(er) på plads til forventet underskrivelse af 
ministeren og bestyrelsesformanden i marts med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016. 
  
Der er på SDU igangsat en proces med at udarbejde forslag til hensigtsmæssige målepunkter, der kobler til 
SDU’s strategiske udviklingsønsker i Strategi2020. Paletten af udkast kan i udgangspunktet være ganske 
forskellige typer af målepunkter: inputmål (fx allokerede ressourcer/planlagte aktiviteter), procesmål (fx 
progressionsmål for udvalgte projekter), outputmål (præstationer) eller outcomemål (effekter af indsatser).      
 
Der er en stram tidsplan: I december 2015 sendes de foreløbige udkast til nye målepunkter til 
kommentering i SDU’s råd og udvalg med svarfrist medio januar 2016, således at SDU kan have et 
kvalificeret udkast klar til UFM til fristen 1. februar 2016.  
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Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og rektor til på SDU’s vegne at forhandle og 
give den endelige accept af justeringen til udviklingskontrakt 2015-2017 med det nye mål for øget regionalt 
vidensamarbede. 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Jacob Jensen 
Chefkonsulent 
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