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Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2022 
 
 
Bilag: 
 
Økonomistatus 4, 2022 til bestyrelsen, 9. december 2022 
 
 
Sagsindhold: 
 
På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en aktuel status på økonomien på SDU. 
 
Økonomistatus 4 for 2022 er udarbejdet på baggrund af registreret lønforbrug til og med september måned og øvrigt 
forbrug til og med oktober måned. 
 
Bestyrelsen godkendte den 10. december 2021 budget 2022 med et planlagt driftsmæssigt underskud på -79,2 mio. 
kr. Forventningen efter Økonomistatus 4 er, at driftsresultatet for 2022 kommer til at ende på -137,8 mio. kr. 
Forværringen af driftsresultatet med -58,7 mio. kr. i 2022 skyldes primært negativt afkast på værdipapirer samt 
reducerede uddannelsesindtægter. Ordinære indtægter forventes at ligge -49,4 mio. kr. under budget, mens 
ordinære omkostninger forventes at ligge 9,3 mio. kr. over det budgetterede. 
 
SDU har fri egenkapital til at finansiere det øgede underskud i 2022. Rektoratet vil foretage en kontrolleret opbrems-
ning af en række driftsomkostninger ud fra antagelsen om en bedring på de finansielle markeder i den kommende 
tid, men også i en forventning om et fortsat pres på uddannelsesindtægterne i forhold til tidligere. SDU’s frie egen-
kapital kan i en periode håndtere negative udsving i resultatet, idet SDU i 2020 øgede beholdningsmålet for den frie 
egenkapital til 200 mio.kr. En periode med brug af den frie egenkapital bør følges af en periode med konsolidering 
af den frie egenkapital.  
 
Der er fortsat en del usikkerhed forbundet med vurderingen, og resultatet skønnes at kunne variere i et spænd på  
-103 mio. kr. til -172 mio. kr. Den fortsat store usikkerhed skyldes situationen i den nationale og internationale øko-
nomi med stor ustabilitet i markederne, stigende inflation og usikker forsyningssituation.  
 
Sammen med Økonomistatus 4 fremlægger SDU udkast til Budget 2023-2026. Økonomistatus 4 ligger meget tæt 
på det forventede driftsresultat (Økonomirapport 2) som indgår i Budget 2023.  
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Økonomistatus 4 til bestyrelsen, 9. december 2022
På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en afrapportering på indeværende års økonomiske status for SDU. 

Økonomistatus 4 er udarbejdet på baggrund af registreret lønforbrug til og med september måned, driftsforbrug 
til og med oktober måned 2022, og regnskabsopgørelse for uddannelsesindtægter i oktober 2022.  

Der er afholdt budgetmøder mellem rektor og dekanerne primo november 2022. 

Økonomistatus SDU 
Bestyrelsen godkendte den 10. december 2021 budget 2022 med et driftsmæssigt underskud på -79,1 mio. 
kr. Forventningen efter Økonomistatus 4 er, at driftsresultatet for 2022 kommer til at ende på -137,8 mio. kr. 
Se Tabel 1. Forværringen af driftsresultatet med -58,7 mio. kr. i 2022 skyldes primært negativt afkast af vær-
dipapirer samt reducerede uddannelsesindtægter. Ordinære indtægter forventes at ligge -49,4 mio. kr. under 
budget, mens ordinære omkostninger forventes at ligge 9,3 mio. kr. over det budgetterede. 

I forhold til Økonomistatus 3, som var udarbejdet efter 7 måneders drift, er der tale om en lille forværring af 
resultatet på -7,1 mio. kr., beroende på yderligere faldende indtægter, dog også med faldende omkostninger. 
Økonomistatus 4 lægger sig meget tæt op ad den forventning til driftsresultatet for 2022, som indgår i Budget 
2023. I Budget 2023, som præsenteres på bestyrelsesmødet 9. december 2022, er der indarbejdet et forventet 
regnskab 2022 på -132,2 mio. kr. (138,3 mio. i 2023-PL) 

Driftsresultatet skønnes på baggrund af de indeholdte usikkerheder at kunne ligge inden for et resultatspænd 
fra -103 mio. kr. til -172 mio. kr. Det svarer til, at omkostningerne på ordinær virksomhed bliver hhv. 1,0 procent 
mindre eller 1,0 procent større end budgetteret, eller modsat, at indtægterne bliver hhv. 1,0 procent større eller 
1,0 procent mindre. 

1. Indtægter (ordinær virksomhed)
1.1 Uddannelse
Uddannelsesindtægterne i 2022 viser et fald på -38,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Tidligere på året er der 
redegjort for en fejl i det datagrundlag, som blev anvendt til beregning af oktober-prognosen i 2021. Fejlen 
betyder, at indtægtsskønnet var godt 13 mio. kr. for højt i oprindeligt budget. Denne fejl blev rettet ved genbe-
regningen i maj måned, hvor der yderligere blev reduceret i fakulteternes forventninger med ca. -5 mio. kr. og 
med -7 mio. kr. med baggrund i ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ (finansiering via 
konsulentbesparelser). Forud for Økonomistatus 4 er der foretaget endelig opgørelse af uddannelsesindtæg-
terne for 2022, hvilket har resulteret i en yderligere nedskrivning på -10,3 mio. kr. på grund af ubalance imellem 
indgående og udgående studerende (mobilitetstilskuddet). Med andre ord mister SDU STÅ-indtægter sva-
rende til det ’overskud’ af udenlandske studerende, som har studeret på SDU i forhold til antallet af SDU-
studerende, som  har studeret på et udenlandsk universitet.  

1.2 Forskning 

Forskningsindtægterne viser en stigning – til forventet 961,6 mio. kr. – da Finanslov 2022 indeholdt en tilførsel 
af ekstra basisforskningsmidler til SDU på 20 mio. kr., som et varigt løft fra 2022 og frem. Rektor har besluttet 
en intern fordeling af de ekstra basisforskningsmidler i 2022 og 2023, hvorefter den kommende revision af 
SDU’s budgetmodel fra 2024 vil håndtere en varig fordeling af disse midler på SDU. 

1.3 Øvrige indtægter og andre indtægter 

Øvrige indtægter og andre indtægter forventes at falde med i alt -31,1 mio. kr. til samlet 258,7 mio. kr. Stignin-
gen dækker imidlertid over nogle større interne forskydninger. 

De finansielle indtægter udviser fortsat et stort fald i forhold til det budgetterede. Nyeste status fra SDU’s 
kapitalforvaltere peger på et samlet nettotab på de finansielle indtægter på -40,0 mio. kr.. Der forventes såle-
des et tab i forhold til det oprindeligt budgetterede på -46,0 mio. kr. I Økonomistatus 3 var forventningen til 
afkast på de finansielle poster indarbejdet med et skøn på -30,0 mio. kr. Det lavere afkast er pt i høj grad 
placeret på urealiserede tab. Usikkerheden på de finansielle indtægter er fortsat høj. Markedet er fortsat stærkt 
præget af krigen i Ukraine, energikrise, inflation og rentestigninger. Dog er den seneste måneds udvikling 
marginalt bedre end de foregående. SDU er i løbende dialog med kapitalforvalterne om at fastholde værdipa-
pirerne, hvor det ikke er nødvendigt at sælge. I regi af Danske Universiteter er der gennemført en kortlægning 
af de otte universiteters afkast i 2022. Alle universiteter ligger med ca. samme procentvise nedgang i afkastet. 

I nettoresultatet på finansielle poster indgår en realiseret værditilskrivning vedr. Science Ventures Denmark 
på 3,3 mio. kr. 
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Andre indtægter er forøget med 11,6 mio. kr. på grund af regnskabsmæssig omlægning af ét specifikt projekt, 
som er flyttet fra Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (UK97) til ordinær virksomhed (UK10). 

Forud for Økonomistatus 4 er der foretaget en revurdering af volumen af den eksternt finansierede forskning. 
Som følge heraf er også niveauet for indtægter fra overhead og eksterne ph.d.-taxametre blevet revurderet, 
og ligger nu stort helt på niveau med det oprindelige budget for 2022.  

2. Omkostninger (ordinær virksomhed)
De samlede ordinære omkostninger forventes at udgøre 2.624,4 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. over det oprin-
delige budget, og 3,5 procent over niveauet fra 2021. 

Lønomkostningerne på ordinær virksomhed forventes at udgøre 1.735,5 mio. kr., hvilket er en stigning med 
32,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf udgør 5 mio. kr. midler afsat fra SDU Reserve til understøttelse af 
fakulteternes ansættelse af forfulgte forskere. Endvidere er der budgetteret lønudgifter til SDU Climate Cluster, 
samt en række stigninger på fakulteterne, som udtryk for stigende aktivitet. Der er fortsat nogen usikkerhed 
på de skønnede lønomkostninger, da flere fakulteter giver udtryk for, at der fortsat mangler at blive omkonteret 
en del løn til de eksternt finansierede projekter, hvilket vil reducere lønomkostningen på den ordinære drift. 

Omkostningerne til øvrig drift på ordinær virksomhed forventes reduceret med -20,8 mio. kr. i forhold til bud-
gettet, og udgør 846,1 mio. kr.  

SDU er i den gunstige situation, at universitetet har indgået en fastprisaftale for el frem til ultimo 2023. Desuden 
er SDU’s varmeforsyning overvejende (90%) baseret på fjernvarme, hvor der pt. ikke er varslet prisstigninger. 

Inflation og forsyningsproblemer mærkes for en række varer, men er endnu ikke slået igennem for fuld styrke. 
Via udviklingen i nettoprisindekset står SDU overfor potentielle merudgifter alene for de eksisterende vare-
købskontrakter på omkring 15 mio. kr. årligt. SDU’s indkøbere søger løbende at finde billigere erstatningspro-
dukter, hvor det er muligt. For de finanslovsfinansierede dele af SDU’s aktivitet gælder, at universitetet bliver 
kompenseret via den årlige pris- og lønregulering på Finansloven. Dog sker dette med op til et års forsinkelse. 

Fra de eksternt finansierede aktiviteter vil der kunne komme et pres på SDU’s ordinære driftsmidler i form af 
ansøgninger om øget medfinansiering, da projektmidler som udgangspunkt ikke bliver inflationsreguleret. 

Efter aftale med institutionsrevisor bliver der i efteråret 2022 gennemført en validering af størrelsen af SDU’s 
hensættelse til feriepengeforpligtelsen, da det efter vurdering fra universitetets revisor antages, at hensættel-
sen fra 2021 formentlig er for høj. Endelig beregning sker pr. 31. december 2022, og en eventuel for høj 
hensættelse vil blive tilbageført som en driftsindtægt i 2022-regnskabet. 

3. Ekstern virksomhed
Den eksternt finansierede virksomhed forventes ved Økonomistatus 4 at udgøre i alt 968,9 mio. kr., hvilket 
svarer til en stigning på 8,8 mio. kr. i forhold til budgetteret niveau. Der er dermed tale om et løft på 7,9 % 
procent fra 2021 til 2022.  

Eksternt finansieret forskning udgør langt den største del af den eksterne virksomhed. Den eksternt finansie-
rede forskning forventes at udgøre 859,5 mio. kr., hvilket er 10,7 mio. kr. over budget, og svarer til en stigning 
i forhold til niveauet fra 2021 på 9,6%. Det er særligt Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab, der står for 
stigningerne. Siden Økonomistatus 3 er der sket en opskrivning af den eksternt finansierede forskning på 9,9 
mio. kr. 

Også den eksterne virksomhed er udsat for risiko via påvirkninger af inflation og forsyningssvigt på varer. For 
en række af de allerede bevilligede projekter vil der kunne opstå både forsinkelser og forøgede omkostninger, 
som vil presse projekterne. Det opleves ligeledes tiltagende vanskeligt at rekruttere og fastholde kvalificerede 
medarbejdere til de bevilligede projekter. Det skønnede omfang af den eksterne aktivitet er således selv så 
sent i driftsåret fortsat behæftet med en del usikkerhed. 

På bestyrelsesmødet i juni 2022 præsenterede rektoratet en plan for en fundingstrategi, som adresserer, hvor-
dan SDU kan tilpasse sig de store ændringer, der finder sted i det danske fundinglandskab. Hensigten er at 
øge andelen af eksterne finansieret forskning på SDU markant (30% i 2023), og dermed yderligere understøtte 
den udvikling i volumen, som er i gang.  
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2. Økonomirapport ‐ 2022 og forventet regnskab 2022

Mio. kr. Alle tal i 2022 prisniveau ØS3 ØS2 ØS1

Universitet Jan‐Sep 

2021

Regnskab 

2021

Jan‐Sep / 

regnskab 

2021

Jan‐Sep 

2022

Forventet 

regnskab 

2022

Budget 

2022

Jan‐Sep  / 

forventet 

regnskab

Forventet 

regnskab 

2022

Forventet 

regnskab 

2022

Forventet 

regnskab 

2022

Indtægter

Ordinær virksomhed

Uddannelse 1.108,4 1.341,0 83% 1.055,3 1.266,4 1.304,7 83% 1.279,4 1.297,7 1.304,7

Forskning 814,4 957,7 85% 801,3 961,6 941,6 83% 961,6 961,6 941,6

Øvrige indtægter (på finansloven) 52,2 68,0 77% 55,6 64,4 67,7 86% 66,6 68,0 67,7

Andre indtægter (ikke på finanslov) 160,7 242,3 66% 108,0 194,4 222,1 56% 208,0 231,1 222,1

Ordinær virksomhed i alt 2.135,7 2.608,9 82% 2.020,3 2.486,7 2.536,1 81% 2.515,6 2558,4 2536,1

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 9,9 19,5 51% 11,5 20,0 23,0 57% 23,2 25,5 23,0

Retsmedicinske undersøgelser 21,5 28,2 76% 20,8 28,2 27,0 74% 27,0 27,0 27,0

Tilskudsfinansieret forskning 604,0 783,9 77% 624,1 859,5 848,8 73% 849,6 888,8 848,8

Andre tilskud 46,7 66,1 71% 62,2 61,2 61,2 102% 63,7 61,2 61,2

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 682,1 897,6 76% 718,6 968,9 960,0 74% 963,5 1002,5 960,0

Indtægter i alt 2.817,8 3.506,5 80% 2.738,9 3.455,5 3.496,1 79% 3.479,1 3560,9 3496,1

Omkostninger

Ordinær virksomhed

Løn  1.461,5 1.749,0 84% 1.479,3 1.735,5 1.702,7 85% 1.744,2 1.716,1 1.702,7

Øvrig drift 637,2 750,1 85% 678,0 846,1 866,9 80% 858,8 878,4 866,9

Afskrivninger 30,5 37,8 81% 33,5 42,8 45,6 78% 43,3 45,7 45,6

Ordinær virksomhed i alt 2.129,1 2.536,9 84% 2.190,8 2.624,4 2.615,1 83% 2.646,3 2640,1 2615,1

Ekstern virksomhed og særlige tilskud

Løn  448,8 555,4 81% 458,6 605,8 588,4 76% 581,7 587,2 588,4

Øvrig drift 232,3 344,0 68% 263,7 363,0 371,6 73% 381,8 415,4 371,6

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt 681,1 899,4 76% 722,2 968,9 960,0 75% 963,5 1002,6 960,0

Omkostninger i alt 2.810,2 3.436,3 82% 2.913,0 3.593,3 3.575,2 81% 3.609,8 3642,7 3575,2

Driftsresultat

Ordinær virksomhed 6,5 72,0 ‐170,5 ‐137,8 ‐79,0 ‐130,7 ‐81,7 ‐79,0

Ekstern virksomhed og særlige tilskud 1,0 ‐1,8 ‐3,6 0,0 ‐0,0 0,0 0,0 0,0

Driftsresultat i alt 7,6 70,2 ‐174,1 ‐137,8 ‐79,1 ‐130,7 ‐81,7 ‐79,1

Primo reservation ordinær virksomhed 919,9 991,1 900,1 991,1 991,1 991,1

Primo reservation ekstern virksomhed 8,6 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8

Ultimo reservation ordinær virksomhed 991,1 853,3 821,1 860,4 909,4 912,1

Ultimo reservation ekstern virksomhed 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Alle tal er i 2022 prisniveau ‐ undtaget egenkapitalen der ikke pristalsreguleres.

R21 ØS4
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Bilag: 
  
1. Budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, inkl. følsomhedsanalyse og likviditetsbudget 2023 
 
 
Sagsindhold: 

Rammerne omkring udarbejdelse af budget 2023-2026 
SDU’s økonomiske rammevilkår er i 2022 blevet væsentligt mere usikre end tidligere vurderet. På globalt niveau har 
post-pandemien og krig i Ukraine medført stærkt ustabile markeder, usikre forsyningskæder, øget inflation og sti-
gende renteniveau. For universitetet har det i 2022 betydet et stort fald i afkastet på værdipapirer, og dermed et 
forværret driftsregnskab i 2022. Prisstigningerne er endnu ikke slået fuldt igennem i omkostningsniveauet, men der 
må forventes et pres på omkostningerne i 2023 og frem – bl.a. på energi- og byggeomkostninger/afledt husleje. På 
det nationale/lokale niveau har SDU oplevet en vigende søgning til universitetets uddannelser, som vil påvirke ud-
dannelsesindtægterne negativt i de kommende år. Regeringen har desuden lagt op til nye reformer af uddannelses-
strukturen (Danmark kan mere III), som vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser for SDU. På omkost-
ningssiden vil bl.a. et nyt Studieadministrativt system (Nyt SIS) og øget husleje komme til at veje tungt i budgetperi-
oden. 
 
Direktionen ser med alvor på den økonomiske situation, hvor presset kommer fra flere sider på samme tid. Univer-
sitetets økonomi er grundlæggende sund med god likviditet og positiv egenkapital. Men som tallene i budget 2023-
2026 afspejler, vil det i budgetperioden være en væsentlig opgave at balancere hensynet til en økonomisk balance 
og genopbygning af beholdning med en fortsat dynamisk udvikling af universitetets aktiviteter og faglighed. Der vil 
fortsat være behov for at investere i omstilling på universitetet, så den fremtidige sammensætning af universitetets 
indtægter er balanceret og robust. 
 
For at håndtere både det kort- og langsigtede pres på SDU’s økonomi iværksættes i 2023 en kontrolleret opbrems-
ning af universitetets aktiviteter og omkostningsniveau. Den kontrollerede opbremsning består af følgende tre trin: 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 3 
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1) Reduktion af husleje og bygningsdriftsomkostninger.  
Direktionen besluttede i september at iværksætte en plan for at opsige en række lejemål, med den hensigt 
at reducere universitetets huslejeomkostninger. Opsigelsen vil primært rette sig mod ikke-statslige lejemål 
i og omkring Odense. Samtidig er en række energibesparende tiltag iværksat, som også vil være omkost-
ningsbesparende på SDU. Det er forventningen, at planen kan spare omkostninger på SDU for +20 mio. 
kr. årligt ved fuld implementering om 3-4 år.  
 

2) Dispositionsbegrænsning på 1% af SDU’s finanslovstilskud i 2023.  
Dispositionsbegrænsningen har til formål at sænke universitetets forbrug og reducere omkostninger for at 
tilpasse omkostningerne til de manglende indtægter i 2022, bl.a. som følge af lavere afkast på SDU’s vær-
dipapirer. Begrænsningen betyder, at fakulteter og Fællesadministrationen får reduceret de tildelte finans-
lovstilskud med 1% (svarende til ca. 24 mio. kr.). Dekanerne og universitetsdirektøren har ansvar for at 
omsætte dispositionsbegrænsningen til en dæmpning af hovedområdernes omkostninger i 2023.  
Dæmpningen kan ske ved lokalt at iværksætte tiltag, eksempelvis: 
 
• Reducere lønomkostninger: udskyde genbesættelse af stillinger (’karensperiode’) på fx 3 måneder, 

begrænse overarbejde eller lignende. 

• Reducere driftsomkostninger: reducere rejseaktivitet og repræsentation, reducere brug af eksterne 
konsulenter, tilbageholdenhed med indkøb (udskydelse af indkøb, konvertering til billigere alternativer 
og/eller generel forbrugstilbageholdenhed på alle typer af indkøb) eller lignende. 

3) Rammebetingelser.  
I løbet af 1. kvartal forventes der større klarhed om universitetets økonomiske rammebetingelser på FL23, 
når en ny regering har fremsat forslag til finanslov og Folketinget har vedtaget FL23. Efter den 15. marts, 
som er deadline for kvote 2-ansøgninger, udarbejdes en prognose for SDU’s forventede optag i 2023. Di-
rektionen vil på baggrund af FL23 og prognosen vurdere universitetets økonomiske rammebetingelser og 
træffe beslutning om at iværksætte yderligere mere langsigtede tiltag til opbremsning af aktiviteter og om-
kostninger.  

Budget 2023-2026 
SDU’s samlede Budget 2023 viser et forventet driftsresultat på -179,5 mio. kr. Også i 2024 forventes et markant 
træk på egenkapitalen, da der forventes et driftsunderskud på -75,4 mio. kr. De primære forklaringer på underskud-
dene skal findes i de reducerede forventninger til uddannelsesindtægterne samt høje omkostninger til Nyt SUND i 
2023. Fra 2025 forventes en konsolidering og tilbagevenden til en situation med budgetteret balance, og i 2026 
forventes der atter et positivt driftsresultat på 79,9 mio. kr.  
 
SDU’s egenkapital forventes ultimo 2026 at udgøre 701,2 mio. kr. Heraf vedrører 492,4 mio. kr. bunden egenkapital 
i form af gældsbreve i SEA-ejendomme, mens den fri egenkapital forventes at udgøre 208,8 mio. kr. Bestyrelsen 
har fastlagt minimumsmålet for den fri egenkapital til 200 mio. kr. 
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Tabel 1: Driftsresultat for 2023-2026 fordelt på budgetområder 
(alle tal i mio. kr.) SDU SUND NAT TEK SAMF HUM ADM FÆL SATS RES 
Resultat 2023 -179,5 -76,6 -20,0 -19,0 -32,0 -31,3 -3,5 -10,3 -3,0 16,3 
Resultat 2024 -75,4 -24,0 -6,0 -12,4 -12,8 -18,3 6,9 -10,1 -8,2 9,6 
Resultat 2025 11,3 -0,9 4,5 9,8 0,3 1,4 7,9 0,3 -11,2 -0,8 
Resultat 2026 79,9 32,8 13,7 14,9 15,3 10,5 7,8 0,2 -17,0 1,8 
Resultat for 2023-2026 -163,6 -68,7 -7,8 -6,7 -29,4 -37,8 19,1 -20,0 -39,4 27,0 
Ultimo beholdning 2026 701,2 28,5 19,2 9,0 19,9 13,0 35,3 12,5 11,0 552,8 
Bunden beholdning 2026 492,4          492,4 
Fri beholdning 2026 208,8 28,5 19,2 9,0 19,9 13,0 35,3 12,5 11,0 60,4 
Krav til minimumsbeholdning 200,0 23,0 11,0 9,0 19,0 13,0 125,0 

 
Sammenholdt med Budget 2022-2025 er der tale om en forøgelse af de planlagte årlige driftsunderskud i 2023 og 
2024, mens forventningen om, at der fra 2025 ville være genetableret driftsmæssig balance, er fastholdt. 
 
De samlede indtægter i 2023 er 3.693,3 mio. kr., svarende til en stigning på 92,8 mio. kr. sammenholdt med forventet 
regnskab for 2022. De samlede omkostninger udgør 3.872,8 mio. kr. I forhold til forventet regnskab for 2022 svarer 
dette til en stigning på 134,0 mio. kr. Der forventes en stigning på ordinære omkostninger på 67,1 mio. kr. og der er 
en forventet stigning i omsætningen på ekstern virksomhed på 66,9 mio. kr. Stigningen på ordinære omkostninger 
er i høj grad forklaret ved byggesagen og de dobbelte huslejeomkostninger relateret til Nyt SUND-byggeriet. 
 
SDU’s indtægter på både ordinær og ekstern virksomhed vokser i hele budgetperioden, hvilket er illustreret i neden-
stående figur. Forventningen er dog baseret på en endnu usikker vurdering af uddannelsesindtægterne. Omkost-
ningerne ligger over indtægterne frem til 2025. Herefter skifter balancen ved hjælp af de indarbejdede tilpasninger, 
så der i de sidste budgetoverslagsår igen er driftsmæssig balance. 
 

 

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2022 2023 2024 2025 2026

1.
00

0 
kr

.

SDU Indtægter og omkostninger 2022-2026

Indtægter Omkostninger Indtægter ordinær Omkostninger ordinær



 

4 
 

Øvrige væsentlige forudsætninger for Budget 2023-2026 
Forslag til budget for 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 er udarbejdet på baggrund af Forslag til Finanslov 
2023 (FFL23) samt efterfølgende interne beslutninger på SDU. Forslaget indeholder overvejende en videreførsel af 
kendt bevillingsniveau fra FL22. På grund af folketingsvalget afholdt 1. november 2022 og den efterfølgende rege-
ringsdannelse er det sandsynligt, at FL23 bliver vedtaget i første kvartal 2023.  
SDU anmoder bestyrelsen om bemyndigelse til, at eventuelle budgetmæssigt betydende konsekvenser af vedtagel-
sen af FL23 indarbejdes efter en vedtagelse i Folketinget.  
 
Uddannelsesindtægterne forventes stigende hen over budgetperioden, men på et niveau, der ligger betydeligt under 
tidligere budgetteret. Ændringen til 2023 fra forventet uddannelsesindtægt i 2022 udgør -36,3 mio. kr., og over hele 
budgetperioden 2023-2026 er der sket et fald på i alt -242,3 mio. kr. i forhold til det, der var forudsat i Budget 2022.  
 
Den midlertidige forhøjelse af Takst 1 er ikke medtaget på FFL23 efter 2022. Der forudsættes den fulde takst – 
svarende til godt 36-38 mio. kr. årligt – i hvert af budgetårene 2023-2026, da der er indgået politisk forlig om at 
fastholde takstforhøjelsen. 
 
Forhøjelse af basisforskningsmidlerne er på FFL23 ikke videreført efter 2025. På baggrund af sædvanlig praksis har 
SDU i budgetoverslagsåret 2026 forudsat en videreførelse af forhøjelsen af basisforskningsmidlerne på niveauet for 
2026, svarende til 88,4 mio. kr.  
 
Der budgetteres med indtægter på finansielle poster i 2023 på 7 mio. kr. Tabet i 2022 har været på ca. 45 mio. kr. 
og det er meget usikkert, i hvilket omfang tabet kan genvindes allerede i 2023. 
 
Der er på SDU Fælles afsat en pulje på 30 mio. kr. årligt fra 2024 til genforhandling af SDU’s el-aftale. 
 
På omkostningssiden er der fra hovedområderne indarbejdet tekniske korrektionspuljer på løn, øvrig drift og afskriv-
ninger, som tilsammen forbedrer resultatet i 2023 med netto 53 mio. kr. Korrektionen af forbruget på ordinær virk-
somhed via puljer i 2023 er således en del højere end normalt i det første budgetår, hvilket bl.a. skyldes de faldende 
uddannelsesindtægter og den besluttede dispositionsbegrænsning på 1 % af finanslovsbevillingen, der endnu 
mangler konkret udmøntning. I de efterfølgende budgetoverslagsår vokser omfanget af korrektionspuljer yderligere, 
og der er således indlejret betydelige usikkerheder i omkostningsbudgettet. 
 
I budgetudkastet indgår forventet regnskab 2022 svarende til 2. økonomirapportering for SDU. Når budgettet fore-
lægges bestyrelsen d. 9. december 2022, vil der samtidig blive fremlagt en Økonomistatus 4, som indeholder et 
opdateret bud på forventet regnskab 2022. Der er dog stor overensstemmelse imellem de to vurderinger.  
 
Budgetudkastet er udarbejdet i 2023-priser og lønninger. Der er sket opskrivning med 3,9 % fra 2022-niveau. 
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 
• godkender budget 2023 og overslagsår 2024-2026 
• tager følsomhedsanalysen vedr. budget 2023 til efterretning  
• godkender likviditetsbudget 2023 
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• bemyndiger rektoratet til at indarbejde konsekvenserne af FL23, når denne er vedtaget af Folketinget 
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Budget 2023 SDU 
Forslag til budget for 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 er udarbejdet på baggrund af Forslag til Fi-
nanslov 2023 samt efterfølgende interne beslutninger på SDU.  

Forslag til Finanslov 2023 (FFL23) blev fremlagt 31. august 2022. Forslaget indeholder overvejende en vide-
reførsel af kendt bevillingsniveau fra Finanslov 2022 (FL22). På grund af folketingsvalget, som blev afholdt 1. 
november 2022, er det ikke sandsynligt, at Folketinget vedtager Finanslov 2023 (FL23) inden bestyrelsen 
godkender budgettet. Konsekvenser af FL23 vil derfor blive indarbejdet i Budget 2023, så snart den er vedta-
get. 

Forventningen til øvrige indtægter samt omkostningsbudgettet baserer sig på bidrag fra hvert enkelt hoved-
område og er godkendt af dekanerne og universitetsdirektøren. 

I Budget 2023 indgår forventet regnskab 2022 baseret på lønopfølgningen efter juli måned og øvrig drift 
forbrug efter september måned. Dette forventede regnskab svarer til forventningerne, som blev præsenteret 
for bestyrelsen i Økonomistatus 3 for 2022. Når budgettet forelægges bestyrelsen den 9. december 2022, vil 
der samtidig blive fremlagt en Økonomistatus 4, som indeholder et opdateret bud på forventet regnskab 
2022. 

Budgetforslaget er udarbejdet i løn- og prisniveau for 2023. Der er sket en opskrivning med 3,9 % fra 2022. 

Rammevilkår og kontrolleret opbremsning 
SDU’s økonomiske rammevilkår er i 2022 blevet væsentligt mere usikre end tidligere vurderet. På globalt 
niveau har post-pandemien og krig i Ukraine medført stærkt ustabile markeder, usikre forsyningskæder, øget 
inflation og stigende renteniveau. For universitetet har det i 2022 betydet et stort fald i afkastet på værdipa-
pirer, og dermed et forværret driftsregnskab i 2022. Prisstigningerne er endnu ikke slået fuldt igennem i om-
kostningsniveauet, men der må forventes et pres på omkostningerne i 2023 og frem – bl.a. på energi og 
byggeomkostninger/afledt husleje. På det nationale/lokale niveau har SDU oplevet en vigende søgning til 
universitetets uddannelser, som vil påvirke uddannelsesindtægterne negativt i de kommende år. Regeringen 
har desuden lagt op til nye reformer af uddannelsesstrukturen (Danmark kan mere III), som vil kunne få be-
tydelige økonomiske konsekvenser for SDU. På omkostningssiden vil bl.a. et nyt Studieadministrativt system 
(Nyt SIS) og øget husleje komme til at veje tungt i budgetperioden. 

Direktionen ser med alvor på den økonomiske situation, hvor presset kommer fra flere sider samtidig. Uni-
versitetets økonomi er grundlæggende sund med god likviditet og positiv egenkapital. Men som tallene i 
budget 2023-2026 afspejler, vil det i budgetperioden være en væsentlig opgave at balancere hensynet til en 
økonomisk balance og genopbygning af beholdning med en fortsat dynamisk udvikling af universitetets akti-
viteter og faglighed. Der vil fortsat være behov for at investere i omstilling på universitetet, så den fremtidige 
sammensætning af universitetets indtægter er balanceret og robust. 

For at håndtere både det kort- og langsigtede pres på SDU’s økonomi iværksættes i 2023 en kontrolleret 
opbremsning af universitetets aktiviteter og omkostningsniveau. Den kontrollerede opbremsning består føl-
gende tre trin: 

1) Reduktion af husleje og bygningsdriftsomkostninger.  
Direktionen besluttede i september at iværksætte en plan for at opsige en række lejemål, med den 
hensigt at reducere universitetets huslejeomkostninger. Opsigelsen vil primært rette sig mod ikke-
statslige lejemål i og omkring Odense. Samtidig er en række energibesparende tiltag iværksat, som 
også vil være omkostningsbesparende på SDU. Det er forventningen, at planen kan spare omkost-
ninger på SDU for +20 mio. kr. årligt ved fuld implementering om 3-4 år.  

2) Dispositionsbegrænsning på 1% af SDU’s finanslovstilskud i 2023.  
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Dispositionsbegrænsningen har til formål at sænke universitetets forbrug og reducere omkostnin-
ger for at tilpasse omkostningerne til de manglende indtægter i 2022, bl.a. som følge af lavere af-
kast på SDU’s værdipapirer. Begrænsningen betyder, at fakulteter og Fællesadministrationen får 
reduceret de tildelte finanslovstilskud med 1% (svarende til ca. 24 mio. kr.), Dekaner og universi-
tetsdirektøren har ansvar for at omsætte dispositionsbegrænsningen til en dæmpning af hovedom-
rådernes omkostninger i 2023.  

Dæmpningen kan ske ved lokalt at iværksætte tiltag, eksempelvis: 

• Reducere lønomkostninger: udskyde genbesættelse af stillinger (’karensperiode’) på fx 3 måne-
der, begrænse overarbejde eller lignende. 

• Reducere driftsomkostninger: reducere rejseaktivitet og repræsentation, reducere brug af eks-
terne konsulenter, tilbageholdenhed med indkøb (udskydelse af indkøb, konvertering til billi-
gere alternativer og/eller generel forbrugstilbageholdenhed på alle typer af indkøb) eller lig-
nende. 

Dispositionsbegrænsningen er i 2023 fordelt på de enkelte hovedområder: 

Hovedområde Mio.kr. 
SUND   -3.614,9 
NAT   -1.720,1 
TEK   -2.428,4 
SAMF   -2.619,3 
HUM   -1.820,0 
SDU Fælles   -4.635,0 
FA   -7.096,0 
Hovedtotal -23.933,8 

 

3) Rammebetingelser 
I løbet af 1. kvartal forventes der større klarhed om universitetets økonomiske rammebetingelser 
på FL23, når en ny regering har fremsat forslag til finanslov og Folketinget har vedtaget FL23. Efter 
den 15. marts, som er deadline for kvote 2-ansøgninger, udarbejdes en prognose for SDU’s forven-
tede optag i 2023. Direktionen vil på baggrund af FL23 og prognosen vurdere universitetets økono-
miske rammebetingelser og træffe beslutning om at iværksætte yderligere mere langsigtede tiltag 
til opbremsning af aktiviteter og omkostninger.  

Hovedtal i Budget 2023 
SDU’s samlede Budget 2023 viser et forventet driftsresultat på -179,5,0 mio. kr. I 2024 forventes et driftsun-
derskud på -75,4 mio. kr., hvorefter både 2025 og 2026 viser overskud på i alt godt 90 mio. kr.   

Tabel 1: Driftsresultat for 2023-2026 fordelt på budgetområder, ny fordeling af beholdningsmål 
(alle tal i mio. kr.) SDU SUND NAT TEK SAMF HUM ADM FÆL SATS RES 
Resultat 2023 -179,5 -76,6 -20,0 -19,0 -32,0 -31,3 -3,5 -10,3 -3,0 16,3 
Resultat 2024 -75,4 -24,0 -6,0 -12,4 -12,8 -18,3 6,9 -10,1 -8,2 9,6 
Resultat 2025 11,3 -0,9 4,5 9,8 0,3 1,4 7,9 0,3 -11,2 -0,8 
Resultat 2026 79,9 32,8 13,7 14,9 15,3 10,5 7,8 0,2 -17,0 1,8 
Resultat for 2023-2026 -163,6 -68,7 -7,8 -6,7 -29,4 -37,8 19,1 -20,0 -39,4 27,0 
Ultimo beholdning 2026 701,2 28,5 19,2 9,0 19,9 13,0 35,3 12,5 11,0 552,8 
Bunden beholdning 2026 492,4          492,4 
Fri beholdning 2026 208,8 28,5 19,2 9,0 19,9 13,0 35,3 12,5 11,0 60,4 
Krav til minimumsbeholdning 200,0 23,0 11,0 9,0 19,0 13,0 125,0 
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Underskuddene i 2023 og 2024 skyldes især planlagte investeringer og omkostninger til ibrugtagningen af 
Nyt SUND samt de reducerede forventninger til uddannelsesomkostningerne. Fra 2025 og frem er der indar-
bejdet store driftsmæssige tilpasningspuljer på fakulteterne for at genetablere den økonomiske balance.  

Fra 2025 forventes en langsom konsolidering og tilbagevenden til en situation med budgetteret balance, og 
i 2026 forventes et positivt driftsresultat på 79,9 mio. kr. Denne udvikling forudsætter en række betydelige 
driftsmæssige tilpasninger og at de økonomiske rammevilkår, som er beskrevet ovenfor, ikke forværres væ-
sentligt. 

SDU’s samlede egenkapital forventes ultimo 2026 at være 701,2 mio. kr. Heraf udgør den frie egenkapital 
208,8 mio. kr., mens den bundne egenkapital vedr. gældsbreve i SEA-ejendomme udgør 492,4 mio. kr. SDU 
har som mål at have minimum 200 mio. kr. i fri egenkapital. Den forventede frie egenkapital i 2026 ligger 
således marginalt over det fastsatte minimumskrav. Fakulteternes beholdninger forventes i alt at udgøre 89,7 
mio. kr. og beholdningen på SDU’s fællesområder forventes at udgøre 119,1 mio. kr., heraf 60,4 mio. kr. i 
SDU Reserve.

Uddannelse 
Uddannelsesindtægterne i budget 2023-2026 er baseret på uddannelsesindtægtsprognosen udarbejdet i ok-
tober 2022. Prognosen indeholder resultatet af afholdte eksaminer i 2022, det realiserede optag i 2022 samt 
de nyeste forventninger til optag, frafald og beståelsesfrekvenser i 2023 og frem.  

Den genberegnede prognose for uddannelsesindtægterne viser, at fakulteterne fortsat forventer stigende 
indtægter i den kommende budgetperiode. Dette sker på baggrund af et realiseret 2022-studenteroptag, 
som har udvist et fald i forhold til forventet niveau.  

På trods af stigningen i budgetperioden er der tale om en betydelig nedskrivning af de forventninger, der 
tidligere har ligget i budgettet. Ændringen til 2023 fra niveauet i 2022 udgør -36,3 mio. kr. og over hele bud-
getperioden 2023-2026 er der sket et fald på i alt -242,3 mio. kr. i forhold til det, der var forudsat i Budget 
2022.  

Den 25. juni 2021 blev der indgået en bred politisk rammeaftale om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder 
i hele Danmark’.  Efterfølgende har SDU fået godkendt sin plan for realisering af reduktioner og udflytninger, 
herunder en ca. 5 procents reduktion af optaget i Odense i forhold til niveauet i 2019. SDU har nedsat en 
projektorganisation, som skal arbejde med en styret implementering af SDU’s 2030-plan i de kommende år. 

Aftalen indeholder både indtægts- og finansieringselementer, hvoraf følgende er indarbejdet i budget 2023-
2026: a) Forhøjelse af STÅ-taksten i de decentrale campusbyer med 5% i 2023 og 2024, 6 % i 2025 og 2026 
og 7 % i 2027 og frem; b) Forhøjelse af det decentrale grundtilskud med i alt 8 mio. kr. Det forhøjede tilskud 
er i budget 2023-2026 placeret på SDU Fælles, med henblik på senere udmøntning til campusspecifikke for-
mål; c) Fjernelse af kvalitetstilskuddet i 2025; d) Reduktion på 7 mio. kr. årligt i SDU’s grundtilskud på bag-
grund af beslutning om konsulent- og agentbesparelser, som skal medvirke til finansiering af rammeaftalen. 

Følgende elementer er fortsat ikke indarbejdet, da SDU endnu ikke har modtaget finanslovsbevillingen: e) 
Etableringstilskud til jura i Esbjerg på 10,1 mio. kr.; f) Etablerings- og investeringstilskud på 10 mio. kr. til de 
eksisterende campusbyer. SDU forventer at modtage midlerne på Tillægsbevillingsloven 2023 (TB23). 

Den 25. juni 2021 blev der indgået politisk aftale om, at SU-udgifterne til vandrende arbejdstagere skal ned-
bringes ved at reducere tilgangen til engelsksprogede uddannelser. De økonomiske konsekvenser for SDU er 
indeholdt i prognosen for forventede uddannelsesindtægter, som ligger til grund for budgettet.  

Taxameterforhøjelsen af den lave uddannelsestakst, som primært vedrører Humaniora og Samfundsviden-
skab, blev i ’En ny reformpakke for dansk økonomi’ af 22. januar 2022 prioriteret til permanentgørelse, idet 
prioriteringen dog blev betinget af, at der findes finansiering ifm. sanering af erhvervsstøtteordningerne. På 
FFL23 er forhøjelsen imod forventning ikke videreført efter 2022, og der er risiko for, at den forhøjelse af 
taksten, som har været gældende siden 2010, vil bortfalde fra 2023. Til trods for at FL23 endnu ikke foreligger, 
har SDU i budget 2023-2026 valgt at fastholde uddannelsesindtægterne med fuld effekt af den forhøjede 
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Takst 1, svarende til ca. 36 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, da der er indgået politisk forlig om at fastholde 
takstforhøjelsen. 
 
Forskning 
Basisforskningstilskuddet forudsættes som ved tidligere års budgetlægning reduceret med 2,0 % årligt. Mid-
lerne tilbageføres til universiteterne via 45-20-25-10-modellen, som derved over tid kommer til at fordele en 
voksende andel af forskningsmidlerne. Den årlige omfordeling har de seneste år tilført et beskedent merpro-
venu til SDU, hvilket indikerer, at SDU præsterer relativt bedre på de valgte indikatorer end de øvrige univer-
siteter. Dog er en af indikatorerne – BFI-point – sat ud af kraft, og SDU mister dermed et beskedent potenti-
ale. 

Forslag til Finanslov 2023 hæver universiteternes forskningsmidler med et beløb i BO2, således at der er en 
3-årig budgetsikkerhed. SDU’s budgetpraksis er at forlænge forskningsbevillingen også til det sidste budget-
overslagsår. I budget 2023-2026 er derfor indregnet en forventning på 88,4 mio. kr. i 2025 og 2026. Dette 
svarer til en videreførsel af niveauet for 2023 og 2024.  

Regeringen har sat som mål, at Danmark skal anvende mindst 1 % af BNP på forskning. FFL23 indeholder 
forslag om, at der tilføres ca. 900 mio. kr. til forskning, så den samlede ramme udgør 27,1 mia. kr. Heraf er 
2,6 mia. kr. afsat til forskningsreserven.  

Forskningsreserven udmøntes årligt, traditionelt via en bred politisk aftale. Primært sker udmøntning til kon-
kurrenceudsatte puljer (Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond), men også til en række 
mere konkrete forskningsformål.  

SDU’s eksterne virksomhed forventes i 2023 at nå et niveau over 1 mia. kr. Heraf forventes den eksternt 
finansierede forskning at udgøre 965,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 71,6 mio. kr. – eller 8,1 % – i forhold 
til det forventede regnskab for 2022. SDU har vedtaget en fundingstrategi, som skal medvirke til, at volumen 
af den eksternt finansierede forskning øges markant frem imod 2030, og den eksternt finansierede forskning 
ses at være stigende over hele budgetperioden. 

Investeringsrammer 
SDU har den 1. september 2022 indmeldt revideret investeringsbudget for 2022-2026. Det samlede investe-
ringsniveau, ekskl. donationer, budgetteres til 83 mio. kr. i 2023, mens det forventede niveau falder til ca. 45 
mio. kr. årligt i de efterfølgende budgetoverslagsår. Det høje niveau af ordinære investeringer i 2023 kan 
primært henføres til udstyr til Nyt SUND. 
 
Universiteterne har ultimo oktober 2022 modtaget tilbagemelding på de indmeldte investeringsbudgetter.  
Umiddelbart ser sektorens planlagte investeringer i 2023 og 2024 ud til netop at holde sig inden for rammen. 
Såfremt der sker forskydninger, og investeringsrammen for sektoren overskrides, vil det kunne få betydning 
for planlagte investeringer på SDU i budgetperioden.  

Budgettet generelt 
De samlede indtægter budgetteres i 2023 til 3.693,3 mio. kr., svarende til en stigning på 92,8 mio. kr. sam-
menholdt med forventet regnskab for 2022. Der forventes en stigning i de ordinære indtægter på 25,9 mio. 
kr., og der forventes en fortsat stigning på ekstern virksomhed. Ekstern virksomhed forventes at stige med 
66,9 mio. kr., heraf 71,6 mio. kr. vedrørende den eksternt finansierede forskning. På de øvrige eksterne om-
råder forventes mindre indtægtsfald. På den ordinære virksomhed forventes stigningen i forhold til forventet 
regnskab 2022 sammensat af et forventet fald på uddannelsesindtægter på -36,3 mio. kr., og en større stig-
ning primært på andre indtægter (ikke på finansloven), da de finansielle poster forudsættes at rette sig op. 
Der budgetteres med nettoindtægter på 7 mio. kr., hvor 2022 forventet ender med et minus på 45 mio. kr. 

De samlede omkostninger udgør 3.872,8 mio. kr. I forhold til forventet regnskab for 2022, svarer dette til en 
stigning på 134,0 mio. kr. Stigningen fordeler sig med 66,9 mio. kr. på ekstern virksomhed, samt en forventet 
øgning af det ordinære driftsforbrug med 67,1 mio. kr. Denne stigning dækker over et fald i de forventede 
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lønomkostninger på -58,3 mio. kr., men til gengæld en forventet stigning på 116,9 mio. kr. på øvrig drift. Af 
denne stigning udgør husleje 41,0 mio. kr. – særligt forklaret ved meromkostninger til dobbelt husleje rela-
teret til Nyt SUND, samt generelt øget husleje. Desuden forventes omkostninger til selve byggesagen vedr. 
Nyt SUND, samt til byggesagen vedr. MMMI II. 

På baggrund af drøftelser med revisionen efter implementering af den ny ferielov er SDU i gang med at vali-
dere, hvorvidt størrelsen af det hensatte beløb til skyldige feriepenge er retvisende. Skulle beregningen – 
som opgøres endeligt pr. 31. december 2022 – vise, at der er hensat for mange midler, vil disse blive tilskrevet 
som driftsindtægter i 2022, og dermed påvirke den beholdning, som SDU forventeligt går ind i budgetåret 
2023 med.  

Ny budgetmodel fra 2024 
SDU arbejder på en revision af budgetmodellen, som har været gældende siden 2019. Rektoratet forventer 
at forelægge den reviderede budgetmodel til godkendelse på bestyrelsesmødet i april 2023. Modellen vil 
herefter kunne få virkning fra og med Budget 2024. 

Det er hensigten, at den kommende budgetmodel skal være enklere, med få men stærke incitamenter, og at 
modellen skal modvirke nogle af de budgetmæssige udsving på især forskningsbevillingen, som har kende-
tegnet den nuværende model.
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Universitet 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  1.355,6 1.327,4   1.291,1 1.307,3 1.335,2 1.358,6 
Forskning  978,3 999,1   1.003,1 1.006,3 1.006,3 1.003,0 
Øvrige indtægter (på finansloven)  70,4 66,8   70,8 72,3 72,9 64,7 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  230,8 198,8   253,0 248,5 251,8 253,4 

Ordinær virksomhed i alt  2.635,0 2.592,0   2.617,9 2.634,4 2.666,2 2.679,6 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  23,9 21,6   19,8 22,1 23,5 24,5 
Retsmedicinske undersøgelser  28,1 29,3   28,2 28,2 28,2 28,2 
Tilskudsfinansieret forskning  881,9 894,0   965,6 962,7 988,0 1.006,9 
Andre tilskud  63,6 63,6   61,8 61,9 61,9 61,9 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  997,5 1.008,5   1.075,4 1.074,9 1.101,6 1.121,4 
Indtægter i alt  3.632,5 3.600,5  3.693,3 3.709,2 3.767,8 3.801,0 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   1.769,1 1.809,9   1.751,5 1.698,9 1.644,3 1.595,9 
Øvrig drift  900,7 875,1   992,0 957,3 957,9 949,6 
Afskrivninger  47,3 45,4   53,8 53,6 52,7 54,2 

Ordinær virksomhed i alt  2.717,1 2.730,3   2.797,4 2.709,7 2.654,9 2.599,7 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    611,4 617,6   658,6 676,8 704,5 720,0 
Øvrig drift  386,1 390,9   416,8 398,0 397,1 401,5 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  997,5 1.008,5   1.075,4 1.074,9 1.101,6 1.121,4 
Omkostninger i alt  3.714,6 3.738,8  3.872,8 3.784,6 3.756,5 3.721,1 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -82,1 -138,3  -179,5 -75,4 11,3 79,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  -0,0 -0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -82,1 -138,3  -179,5 -75,4 11,3 79,9 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  900,1 991,1   858,0 678,5 603,2 614,4 
Primo reservation ekstern virksomhed  6,9 6,8   6,8 6,8 6,8 6,8 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  821,1 858,0   678,5 603,2 614,4 694,4 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  6,9 6,8  6,8 6,8 6,8 6,8 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Risikoanalyse for SDU
Budgettet for 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026 er som altid behæftet med usikkerheder af forskellig 
karakter. De overordnede økonomiske rammevilkår, som beskrevet i indledningen, betyder at budgetperio-
den 2023-2026 er endnu mere usikker end tidligere. Endelig er FL23 endnu ikke færdigforhandlet, og ændrin-
ger i forhold til FFL23 vil kunne have betydning for SDU. 

Uddannelsesprognoser 
Usikkerheden på beregning af uddannelsesindtægtsprognosen er betydelig. 

Tallene for antallet af optagne studerende i sommeren 2022 udviser et markant fald på stort set alle områder 
af SDU. Samtidig ser SDU ind i en demografisk udvikling med små ungdomsårgange og et voksende pres på 
de unge om at søge fx erhvervs- og sundhedsuddannelser som et alternativ til de akademiske uddannelser. 
Det er også usikkert, hvilken påvirkning de genåbnede grænser efter Covid-19-pandemien har på de unges 
adfærd i forhold til sabbatår m.v. Udflytning af uddannelser og etablering af nye, decentrale tilbud medvirker 
også til at øge usikkerheden omkring det fremtidige optag og indtægtsgrundlag. 

Uddannelsesindtægterne i budget 2023-2026 er baseret på uddannelsesindtægtsprognosen udarbejdet i ok-
tober 2022. Prognosen indeholder resultatet af afholdte eksaminer i 2022, det realiserede optag i 2022 samt 
de nyeste forventninger til optag, frafald og beståelsesfrekvenser i 2023 og frem.  

Der er tale om en betydelig nedskrivning af de forventninger, der tidligere har ligget i budgettet. Ændringen 
til 2023 fra forventet uddannelsesindtægt i 2022 udgør -36,3 mio. kr., og over hele budgetperioden 2023-
2026 er der sket et fald på i alt -242,3 mio. kr. i forhold til det, der var forudsat i Budget 2022.  

At faldet over de 4 år ikke er højere skyldes alene, at der er tilført ekstra 8 mio. kr. årligt i decentrale grund-
tilskud ifm. regionaliseringsplanen og at taksten for de decentralt optjente STÅ er øget med 5 % i 2023 og 
2024 og med 6 % i 2025 og 2026.  

Forskellen på forventningerne til optaget i Budget 2022 og nuværende prognose illustreres af denne figur: 

 

Der kan tegnes forskellige scenarier for den fremtidige udvikling i uddannelsesindtægterne, med baggrund i 
varierende antagelser om optagelsestallene i de kommende år. Hvis optaget ikke retter sig op som forventet 
fra 2022 til 2023, kan det få meget alvorlige økonomiske konsekvenser for SDU. En vigtig indikator for optaget 
i 2023 kendes medio marts 2023, hvor ansøgningerne til kvote-2-optaget kendes. Direktionen vil på den bag-
grund vurdere situationen og træffe beslutning om at iværksætte de nødvendige tiltag til opbremsning. 
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Taxameterforhøjelsen af den lave takst på primært Humaniora og Samfundsvidenskab blev med FL22 per-
manentgjort, men under forudsætning om finansiering via sanering af erhvervsstøtteordningerne.  
 
Takstforhøjelsen har følgende værdi for SDU i budgetperioden: 
 
År 2023 2024 2025 2026 

Mio. kr.  36,8  36,4  37,7  38,9 
 
Trods usikkerheden og det forhold, at vedtagelsen af FL23 trækker ud på grund af det nyligt afholdte folke-
tingsvalg, har SDU valgt at indarbejde den fulde værdi af takstforhøjelsen i budget 2023-2026, da der er et 
politisk forlig om at fastholde takstforhøjelsen. 
 
Med udsigten til faldende optag og en stram dimensionering, bliver det ekstra vigtigt at fastholde de stude-
rende og dermed uddannelsesindtægterne. SDU arbejder målrettet med at tiltrække bedre kvalificerede stu-
derende. Herved forventes at frafaldet mindskes, samt at de studerende gennemfører flere eksaminer på 
kortere tid. Begge dele vil alt andet lige have en samlet positiv virkning på universitetets resultat.  

SDU har som et led i Fempunktsplanen intensiveret arbejdet med forbedring af de studerendes beskæftigel-
sesfrekvenser efter endt uddannelse. Dette påvirker beskæftigelsestilskuddet, som efter 2026 igen er varia-
belt i forhold til SDU’s målopfyldelse. 

Basisforskningsmidler  
SDU’s samlede bevilling til basisforskningsmidler udgør 1.003,1 mio. kr. i 2023. 

Forslag til Finanslov 2023 hæver universiteternes forskningsmidler med et beløb i BO2, således at der er en 
3-årig budgetsikkerhed. Men, som i tidligere års finanslovsforslag, er der ikke medtaget forhøjelse af basis-
forskningsmidlerne i BO3 (2026). Ministeriet oplyser, at regeringen har til hensigt at forlænge forhøjelsen til 
2026 som en del af ændringsforslaget til finansloven. 

SDU’s budgetpraksis er at forlænge forskningsbevillingen frem til det sidste budgetoverslagsår. I budget 
2023-2026 er derfor indregnet en forventning på 88,4 mio. kr. både i 2025 og 2026. Dette svarer til niveauet 
for 2025, som det foreløbigt er udmeldt på FFL23. 

SDU modtog i 2021 tillægsbevilling af basisforskningsmidler på 20 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. SDU vil i 
den kommende budgetperiode arbejde aktivt for at opnå yderligere forhøjelse af basisforskningsmidlerne. 

Genberegning af 45-20-25-10-modellen 
I forbindelse med FFL23 er der ikke foretaget genbegning af 45-20-25-10 modellen. Den årlige genberegning 
forventes at blive foretaget som en del af ændringsforslagene til finansloven. Genberegning på baggrund af 
de nyeste resultatindikatorer vil kunne medføre justeringer, positive som negative, af SDU’s forskningsbevil-
ling. Baseret på tidligere års erfaringer er der tale om mindre justeringer – typisk omkring 2 mio. kr. - som 
forekommer i de to sidste budgetoverslagsår. SDU’s tildeling via 45-20-25-10 modellen udgør ca. 12,2 % af 
universiteternes samlede tildeling. SDU’s andel af den resultatbaserede tildeling har været svagt stigende de 
seneste år, hvilket indikerer at SDU’s performance stiger mere end de øvrige universiteters. 

Fra 2022 er den relative fordeling imellem universiteterne af BFI-elementet (de 25 %) dog holdt konstant i 
modellen, hvilket sammenlignet med tidligere år betyder en marginal forringelse af SDU’s mulighed for at 
forbedre performance.  

Finansielle poster 
Der er medtaget finansielle indtægter på netto 7,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr./år i 2024-2026. Prognosen 
er udarbejdet på baggrund af en konkret vurdering af markedet via SDU’s kapitalforvaltere. Budgettering af 
finansielle poster er altid forbundet med stor usikkerhed, men den aktuelle påvirkning fra krigen i Ukraine er 
medvirkende til, at vurderingen er endnu mere usikker end normalt. SDU forventer således, at tabet på de 
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finansielle indtægter vil udgøre -45 mio. kr. i 2022, hvilket indgår i det forventede driftsresultat for 2022 og 
dermed den beholdning, der danner udgangspunkt for den kommende budgetperiode. 

Overhead 
Overhead på ekstern virksomhed er generelt behæftet med stor usikkerhed, da det på en række projekter 
ikke på forhånd er givet, hvor meget universitetet kan opnå i overhead på de enkelte projekter. Overhead er 
direkte afledt af omsætningen på den eksternt finansierede aktivitet, og derfor behæftet med den samme 
usikkerhed, som gælder for denne. SDU’s strategi for ekstern finansiering betyder, at der skal arbejdes på en 
væsentlig forøgelse af ekstern funding frem imod 2030. En sådan stigning vil alt andet lige afspejle sig i et 
øget volumen af overhead-indtægter til SDU. Samtidig foregår der en dialog imellem universiteterne og de 
store danske fonde om vilkår og beregningsmetoder for overhead fremover. Udkommet af denne dialog vil 
kunne ændre på mulighederne for at hjemtage overhead/bench fees og have stor betydning for universite-
tets økonomi. 

Det budgetterede niveau for overheadindtægter udgør 124,1 mio. kr. i 2023 og er jævnt stigende til 139,1 
mio. kr. i 2026, fordelt på fakulteterne. 

Feriepengeforpligtelse 
Efter implementering af den ny ferielov har SDU i regnskabet for 2021 genberegnet skønnet for feriepenge-
forpligtelsen. SDU budgetterer med et gennemsnitligt antal hensatte feriedage på 11,5. Værdien af én ferie-
dag udgør med det nuværende antal medarbejdere ca. 9,5 mio. kr.  

På baggrund af drøftelser med revisionen efter implementering af den ny ferielov har SDU til opgave at vali-
dere, hvorvidt størrelsen af det hensatte beløb til skyldige feriepenge er retvisende. Skulle den endelige be-
regning – som foretages pr. 31. december 2022 – vise at der er hensat for mange midler, vil disse blive til-
skrevet som driftsindtægter i 2022, og dermed påvirke den beholdning, som SDU forventeligt går ind i bud-
getåret 2023 med.  

Det bemærkes, at en ændring i lønudgifterne i forhold til prognosen i budgettet, vil medføre ændring i SDU’s 
omkostninger til feriepengeforpligtelse.  

Investeringsrammer 
Investeringsrammen for de statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner reguleres med anlægsin-
dekset, og udgør 2.943 mia. kr. årligt i 2023-2026. Fra 2022 blev den årlige ramme reduceret med 10 %, og 
som led i finansiering af aftale om ’Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ er der sket en 
yderligere reduktion af investeringsrammen med 115 mio. kr. årligt i 2023-2026 og med 70 mio. kr. årligt fra 
2027.  

Investeringsrammen vurderes samlet for hele sektoren, og SDU’s investeringsmuligheder kan derfor påvirkes 
af det samlede investeringsniveau. Rammen skal både rumme de SEA-finansierede investeringer og de egen-
finansierede investeringer, excl. private donationer. 

SDU har den 1. september 2022 indmeldt revideret investeringsbudget for 2022-2026. Det samlede investe-
ringsniveau, ekskl. donationer, budgetteres til 83 mio. kr. i 2023, mens det forventede niveau falder til ca. 45 
mio. kr. årligt i de efterfølgende budgetoverslagsår. Det høje niveau af ordinære investeringer i 2023 kan 
primært henføres til udstyr til Nyt SUND. 
 
Universiteterne har ultimo oktober 2022 modtaget tilbagemelding på de indmeldte investeringsbudgetter.  
Umiddelbart ser sektorens planlagte investeringer i 2023 og 2024 ud til netop at holde sig inden for rammen. 
Såfremt der sker forskydninger, og investeringsrammen for sektoren overskrides, vil det kunne få betydning 
for planlagte investeringer på SDU i budgetperioden.  
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Byggesager og husleje 
SDU er i budgetperioden 2023-2026 engageret i flere store bygge- og anlægsprojekter. Primært handler det 
om etablering af og indflytning i Nyt SUND, en ny bygning til MMMI og en ny bygning på Odense Havn til 
Large Structure Production (LSP), de to sidstnævnte via donation fra A. P. Møller-fonden. Hertil kommer øv-
rige, igangværende interne byggesager i lidt mindre skala. Endelig opstår der løbende en række mindre om-
bygnings- og flyttebehov på SDU’s forskellige lokationer.  

For alle disse projekter gælder, at de i høj grad er følsomme overfor de udsving i materialepriser og forsy-
ningsproblemer, som gør sig gældende på verdensplan.  

For det SEA-finansierede byggeri af Nyt SUND vil en forøget byggesum afspejle sig i en forøget husleje, som 
skal finansieres via SDU Reserve. SDU arbejder aktivt på at nedbringe de fremtidige huslejeomkostninger ved 
at kontantfinansiere dele af projektøkonomien og herved nedbringe det huslejebærende grundlag. Konkret 
er der i budgetperioden afsat en pulje på 50 mio. kr., som efter afklaring med Bygningsstyrelsen forudsættes 
at kunne tilføres som kontantfinansiering.  

I 2023 forventes der væsentlige omkostninger relateret til Nyt SUND. Dels vil der i indflytningsperioden, me-
dio 2023, være en længere periode med dobbelt husleje, idet de nuværende lokaler ikke kan fraflyttes fra 
dag til dag. På baggrund af den seneste procesplanlægning er der i budgettet regnet med 4 måneders overlap, 
svarende til ca. 44 mio. kr. Dette er 2 måneder kortere end tidligere forudsat. SDU’s huslejeudgifter forøges 
ved ibrugtagning af bygningen med et nettobeløb, der skønnes til ca. 60 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Den 
endelige huslejeomkostning kendes først, når byggesagen er endeligt afsluttet. 

Der udestår en beregning af de driftsmæssige forpligtelser for SDU, som følger med donation af en bygning 
på Odense Havn til LSP, som nævnt ovenfor. I budget 2023 er det forudsat, at disse driftsomkostninger af-
holdes inden for Fællesadministrationens ramme.  

Som følge af SDU’s rammemodel vil alle fakulteter opleve reduktion i forskningsrammen i 2023 og frem, som 
følge af det øgede omkostningsniveau til husleje. En ny budgetmodel, som skal virke fra og med Budget 2024, 
vil søge at afbøde sådanne udsving, bl.a. ved at lade uddannelsesindtægterne bære en større del af fælles-
omkostningerne. 

I Budget 2023 er huslejen reguleret med det generelle pris- og lønindeks (3,9 %). Normalt reguleres den 
statslige husleje med forbrugerprisindekset (5,5%). Hvis regulering med forbrugerprisindekset fastholdes, på 
trods af, at energiomkostninger vejer ret tungt i forbrugerprisindekset, vil SDU have et yderligere finansie-
ringsbehov på ca. 5 mio. kr. i 2023 og frem.  

SDU har fortsat dialog med Styrelsen for Institutioner og Uddannelse om reguleringen af huslejen ifm. SEA-
reformen, da en del af finansieringsgrundlaget for Nyt SUND er bundet op på sparede huslejeomkostninger i 
Winsløwparken. Med SEA-reformens nedskrivning af huslejegrundlaget er der derfor opstået en manko på 
ca. 9 mio. kr. årligt, som SDU søger dækket. 

Med henblik på at reducere SDU’s huslejeomkostninger på længere sigt, har direktionen igangsat et spor i 
sin strategiske fempunktsplan, som har optimering af arealanvendelse som et særligt indsatsområde. Målet 
er, at huslejeomkostningerne på SDU i 2024 og frem maksimalt må udgøre 8,5 % af SDU’s indtægter.  Bereg-
ningen med de tal, der er indeholdt i Budget 2023-2026, fremgår af tabellen side 24 og viser, at huslejeande-
len ligger mellem 9,0 % og 9,3 %, og at SDU’s årlige huslejeomkostninger dermed ligger 17-29 mio. kr. over 
det fastsatte mål. Som en del af den kontrollerede opbremsning har direktionen besluttet at opsige en række 
lejemål, som samlet set kan reducere husleje og bygningsomkostningerne med +20 mio. kr. årligt ved fuld 
implementering. 

Omkostninger 
Der knytter sig flere og store usikkerheder til det budgetterede forbrug, som er indeholdt i budgetperioden 
2023-2026. Underskuddene i 2023 og 2024 skyldes især planlagte investeringer og omkostninger til ibrugtag-
ningen af Nyt SUND kombineret med de reducerede forventninger til uddannelsesomkostningerne. Fra 2024 
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og frem er der indarbejdet store driftsmæssige tilpasningspuljer på fakulteterne, for at genetablere den øko-
nomiske balance.  

For 2023 indføres en budgetmæssig dispositionsbegrænsning på 1 % af finanslovsindtægten for alle hoved-
områder. Dispositionsbegrænsningen har til formål at sænke universitetets omkostninger. Reduktionen kan 
ske ved at nedbringe driftsomkostninger eller lønomkostninger. Dispositionsbegrænsningen er indarbejdet i 
Budget 2023 på alle hovedområder. Den konkrete udmøntning af omkostningsreduktionen vil variere fra 
hovedområde til hovedområde, typisk i form af vakante stillinger samt reduktioner på indkøb af varer og 
tjenesteydelser. Dispositionsbegrænsningen på 1 % svarer til en samlet reduktion af SDU’s omkostningsni-
veau på 23,9 mio. kr.  

Et af de største, enkeltstående usikkerhedselementer i vurderingen af omkostningerne i budgetperioden ud-
gøres af energibudgettet. SDU’s nuværende fastprisaftale på el udløber i 2023. Det er forhåbningen, at der 
kan genforhandles en gunstig aftale med virkning fra 2024, men det er usandsynligt, at prisen pr. kWh ikke 
vil stige mærkbart, hvilket vil have store omkostninger for SDU. SDU’s skønnede omkostninger til el udgør pt. 
ca. 32 mio. kr. årligt. SDU har i budgettet afsat ekstra 30 mio. kr. årligt fra 2024 og frem, men det er usikkert, 
om dette er tilstrækkeligt til at dække den kommende prisstigning. Direktionen har som del af den kontrol-
lerede opbremsning iværksat en række energibesparende tiltag, som vil medvirke til at dæmpe universitetets 
forbrug af kWh og dermed mindske en del af den forventede omkostningsstigning. 

Der forventes i 2023 betydelige omkostninger forbundet med Nyt Sund: indretning af lokaler, nyt udstyr samt 
omkostninger til selve flytningen. Der er i budgettet afsat midler særskilt til investeringer, indretning og flyt-
teomkostninger, både centralt og på fakultetsniveau. Endvidere er der som nævnt afsat en pulje til kontant-
finansiering med henblik på at begrænse huslejestigningen.  

SDU står sammen med de øvrige danske universiteter med en stor og kompleks opgave, når STADS senest i 
2027 forventes erstattet af et nyt studieinformationssystem (Nyt SIS). Den samlede økonomi er endnu ikke 
kendt, da udbuddet ikke er afsluttet. Det står dog allerede nu klart, at der bliver tale om betydelige omkost-
ninger – både til SDU’s andel af det nationale program, til SDU’s eget implementeringsprogram og til den 
efterfølgende drift af et nyt system. For 2023 vurderes der at være programudgifter for 12-19 mio. kr., som 
forudsættes finansieret via digitaliseringsmidler fra DSP og midler fra SDU Reserve. Når programmets øko-
nomi er nærmere afklaret, vil der ske budgettering af de konkrete beløb i årene fra 2024 og frem. 

Også for de øvrige dele af SDU’s drift, ses inflationen at slå igennem på priserne afgivet ved udbud og ved 
prisreguleringer på kontrakter. Mange af SDU’s varekøbskontrakter reguleres med nettoprisindekset, som er 
steget med 10,6 % fra september 2021 til september 2022. For andre, mere specielle varetyper, er der tale 
om helt exceptionelle prisstigninger – det gælder fx visse værnemidler, som post-pandemien er steget med 
over 100%. SDU’s indkøbs- og udbudsfunktion søger naturligvis til stadighed at finde billigere erstatningspro-
dukter, hvor det er muligt, men der er ingen tvivl om, at omkostningerne i den kommende tid bliver presset 
i vejret i et omfang, vi ikke har oplevet i en lang årrække.  

Generelt er forbruget på en række poster på vej tilbage til tidligere niveau efter COVID-19-nedlukninger af 
SDU i både 2020 og 2021. Det er dog endnu for tidligt at se, om der er sket permanente ændringer i forbrugs-
mønstre og adfærd, fx når det gælder rejse- og konferenceomkostninger samt andre personalerelaterede 
udgifter. 

SDU har vedtaget en klimaplan, som på sigt skal reducere forbruget og omlægge eksisterende forbrug til 
mindre klimabelastende løsninger. Sådan en omstilling tager tid, på trods af involvering bredt i organisatio-
nen, og på visse punkter vil det også betyde økonomiske meromkostninger at omstille til mere klimarigtige 
løsninger. Ændret adfærd i forhold til rejseaktivitet vil på den anden side kunne betyde omkostningsredukti-
oner. 

Lønomkostningerne på ordinær virksomhed forventes i 2023 at udgøre 1.751,5 mio. kr., hvilket er knap 22 
mio. kr. (ca. 1 %) højere end det niveau, der var forventningen til 2023 i budget 2022. Øvrig drift og afskriv-
ninger ligger på niveau med den forventning, der var indeholdt i budget 2022. De ordinære lønomkostninger 
forventes at ligge 58,3 mio. kr. lavere end forventet regnskab for 2022. 
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På lønsiden opleves det i stigende grad vanskeligt at få kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Dermed kan 
usikkerhed knytte sig til planlagte ansættelser, hvor rekrutteringsprocessen strækker sig længere end forud-
sat, med mindreforbrug til følge. Til gengæld kan lønniveauet komme under pres i forhold til både rekrutte-
ring og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Tidsforskydninger i planlagte projekter kan også bidrage 
væsentligt til usikkerhed omkring det realiserede lønforbrug – både på den eksterne virksomhed og på mu-
ligheden for at overføre forbrugte lønomkostninger fra den ordinære virksomhed. Med den stigende inflation 
og dermed forskellige politiske tiltag for at begrænse denne, vil en begyndende recession kunne modvirke 
noget af de beskrevne rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. 

Der er i budgettet indarbejdet tekniske korrektioner på hovedområderne svarende til en positiv resultatpå-
virkning på ca. 53 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører ca. 49 mio. kr. reducerede lønomkostninger, ca. 12 mio. kr. 
reducerede øvrig drift-omkostninger og ca. 7,7 mio. kr. vedrører forventede øgede afskrivninger. Niveauet 
for indarbejdede korrektionspuljer er dermed en del højere end i de senest forudgående budgetår, hvilket 
afspejler den indlagte dispositionsbegrænsning, og det højere usikkerhedsniveau, der generelt er udgangs-
punktet for budgetteringen for 2023-2026.  

Beholdninger/egenkapital 
Driftsresultatet i 2023 forventes at blive -179,5 mio. kr. I Budget 2022 var forventningen til 2023 et driftsre-
sultat på -127,4 mio. kr. (2023-niveau) Den primære forklaring på det forværrede resultat i det forløbne år 
skal findes i faldet i uddannelsesindtægterne, hvor de vigende optagelsestal betyder en mindre indtægt end 
forudsat på -71,5 mio. kr. i 2023-niveau, samt i stigende omkostninger på den ordinære drift.  

SDU’s samlede egenkapital forventes ultimo 2026 at være 701,2 mio. kr. Heraf udgør den frie egenkapital 
208,8 mio. kr., mens den bundne egenkapital vedr. gældsbreve i SEA-ejendomme udgør 492,4 mio. kr. SDU 
har som mål at have minimum 200 mio. kr. i fri egenkapital. Den forventede frie egenkapital i 2026 ligger 
således marginalt over det fastsatte minimumskrav. Fakulteternes beholdninger forventes i alt at udgøre 89,7 
mio. kr. og beholdningen på SDU’s fællesområder forventes at udgøre 119,1 mio. kr., heraf 60,4 mio. kr. i 
SDU Reserve. 

Tabel 2: Ultimobeholdning fordelt på budgetår 
  2023 2024 2025 2026 
Ultimobeholdning, SDU i alt 685,3  610,0  621,3  701,2  
Fri ultimobeholdning, SDU i alt 192,9 117,6 128,9 208,8 
Ultimobeholdning, SDU Reserve 49,7 59,4 58,6 60,4 
Fri ultimobeholdning, SDU Reserve 49,7 39,4 18,6 0,4 

 

Der budgetteres med et samlet overskud på SDU Reserve i budgetperioden på i alt 27,0 mio. kr. Heraf skyldes 
de 60 mio. kr. dog reservation af ekstra basisforskningsindtægter på 20 mio. kr. årligt i 2024-2026, som for-
ventes udmøntet i sammenhæng med en ny budgetmodel på SDU fra og med 2024. SDU Reserve forventes 
således at give et driftsmæssigt underskud i perioden på -33,0 mio. kr., hvilket betyder, at der ved budgetpe-
riodens udløb vil være en fri beholdning på SDU Reserve på 0,4 mio. kr.  

Det forventede regnskab 2022 er behæftet med usikkerhed. I skrivende stund forventes et underskud i 2022 
på -138,3 mio. kr. Dette resultat ligger til grund for de estimerede beholdninger på fakultets- og universitets-
niveau i de efterfølgende budgetår. En afvigelse mellem det forventede og det realiserede resultat for 2022 
vil afspejle sig direkte i de beholdninger, der er forudsat i budgettet. Der er fortsat stor usikkerhed om, hvor-
dan 2022-regnskabet for de finansielle poster ender, ligesom der fortsat er usikkerhed om beregningen af 
feriepengehensættelsen.   
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Sundhedsvidenskab 
Indtægtsramme  

Indtægtsrammen forventes i 2023 at blive 801,5 mio. kr. Heraf vil den eksterne virksomhed udgøre ca. 
51,6 %, svarende til 413,3 mio. kr., mens de ordinære indtægter forventes at lande på 388,2 mio. kr. 

Den samlede indtægtsramme for 2023 forventes reduceret med 33,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 
2022. 

Dette fald skyldes, på trods af et forventet løft i den eksterne virksomhed på 8,4 mio. kr., et samtidigt fald i 
de ordinære indtægter på 42,3 mio. kr.  

Faldet i de ordinære indtægter sker overvejende som følge af en reduktion i forskningsindtægterne på 27,8 
mio. kr., relateret til udløb af strategiske midler samt en anstrengt reserve, hvilket svarer til en reduktion på 
21,9 %. Hertil kommer et fald i uddannelsesindtægterne, primært i forhold til Idræt og Folkesundhedsviden-
skab på -5,2 mio. kr., mens øvrige- og andre indtægter samlet reduceres med 9,3 mio. kr. hvor af dispositi-
onsbegrænsningen samt faldet i SDU interne midler, her særligt DSP, tegner sig for størstedelen.   

Over perioden 2023-2026 forventes den ordinære ramme stort set at forblive på dette reducerede niveau og 
kun stige med 11,6 mio. kr., så de forventede ordinære indtægter i 2026 er på 399,8 mio. kr., svarende til et 
ordinært indtægtsfald på 7,1% fra regnskab 2022.   

Den eksterne omsætning forventes i samme periode at være stigende, så den i 2026 vil være på 448,0 mio. 
kr. 

Omkostningsbudget 

De samlede omkostninger for 2023 forventes at udgøre 878,1 mio. kr., fordelt med 464,8 mio. kr. på ordinær 
og 413,3 mio. kr. på ekstern virksomhed. De eksterne omkostninger forventes at vokse over de kommende 
år, mens de ordinære omkostninger som følge af anskaffelser og investeringer i relation til Nyt SUND topper 
i 2023 og efterfølgende vil aftage, med en kraftig forstærket takt som en konsekvens af de vigende indtægter. 

Reservation 

I henhold til ovenstående forventer fakultetet ved udgangen af 2023 at have en reservation på 20,6 mio. kr., 
mens reservationen ved udgangen af 2026 ventes at være 28,5 mio. kr. 

Sidst skal nævnes, at budgettet er behæftet med en anseelig usikkerhed, da både den tids-, fordelings- og 
omfangsmæssig berammelse af flere større aktiviteter/projekter – i særlig grad relateret til Nyt SUND – 
endnu ikke ligger endeligt fast. Hertil kommer, at det seneste optag har skabt øget usikkerhed ift. uddannel-
sesforventningerne og endeligt er en forventning til de fremadrettede SDU-interne strategiske tildelinger 
ikke indbudgetteret.  
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Sundhedsvidenskab 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  256,8 248,6   243,4 244,5 250,6 250,5 
Forskning  124,9 126,9   99,2 101,7 100,4 100,1 
Øvrige indtægter (på finansloven)  23,1 23,9   17,0 18,9 18,7 18,6 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  26,9 31,0   28,6 29,7 30,1 30,6 

Ordinær virksomhed i alt  431,6 430,4   388,2 394,8 399,7 399,8 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  6,8 6,4   4,8 4,8 4,8 4,8 
Retsmedicinske undersøgelser  28,1 29,3   28,2 28,2 28,2 28,2 
Tilskudsfinansieret forskning  357,4 363,2   374,1 385,3 396,8 408,7 
Andre tilskud  6,5 6,1   6,3 6,3 6,3 6,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  398,8 404,9   413,3 424,5 436,1 448,0 
Indtægter i alt  830,4 835,3  801,5 819,3 835,8 847,8 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   358,2 379,0   368,1 335,3 318,3 287,0 
Øvrig drift  94,8 81,7   86,9 74,0 72,8 70,5 
Afskrivninger  2,4 2,7   9,7 9,5 9,5 9,5 

Ordinær virksomhed i alt  455,4 463,3   464,8 418,8 400,6 367,0 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    278,6 286,6   284,4 296,3 305,5 315,4 
Øvrig drift  120,2 118,3   128,9 128,2 130,6 132,6 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  398,8 404,9   413,3 424,5 436,1 448,0 
Omkostninger i alt  854,2 868,2  878,1 843,3 836,7 815,0 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -23,8 -32,9  -76,6 -24,0 -0,9 32,8 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -23,8 -32,9  -76,6 -24,0 -0,9 32,8 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  104,8 122,4   90,7 14,2 -9,8 -10,7 
Primo reservation ekstern virksomhed  6,2 6,4   6,4 6,4 6,4 6,4 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  81,9 90,7   14,2 -9,8 -10,7 22,1 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  6,2 6,4  6,4 6,4 6,4 6,4 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Naturvidenskab 
Indtægtsramme 
Indtægtsrammen for Det Naturvidenskabelige Fakultet forventes i 2023 at udgøre 464,2 mio. kr. fordelt med 
201,7 mio. kr. på ordinær virksomhed og 262,5 mio. kr. på ekstern virksomhed, svarende til ca. 56 % af ind-
tægtsbudgettet. 

De ordinære indtægter forventes i 2023 i alt at falde med 41,5 mio. kr. i forhold til 2022. Dette skyldes pri-
mært store fald i uddannelses- og forskningsindtægterne. Herudover ses også fald i øvrige indtægter og andre 
indtægter.  

På grund af et fald i optaget forventes uddannelsesindtægterne at falde mellem 2022 og 2023, hvorefter der 
igen ses en stigende tendens. Stigningen skyldes et forventet øget optag i budgetårene 2024-2026. 

I forskningsbevillingen forventes ligeledes et fald mellem 2022 og 2023. Herefter stiger forskningsbevillingen 
lidt igen frem mod 2026.  

Faldet i øvrige indtægter skyldes hovedsageligt, at tilskud til Eksperimentel fysik i Verdensklasse, ATLAS mv. 
enten udløber eller reduceres fra 2022 til 2023. 

Faldet i andre indtægter skyldes primært, at aktiviteterne på eScience Center vedr. DeiC-projekterne nu be-
handles som ordinær virksomhed og ikke som ekstern virksomhed. Naturvidenskab har således i 2022 mod-
taget indtægter fra de lukkede DeiC-projekter. En indtægt naturvidenskab ikke modtager i 2023. 

På den eksterne virksomhed forventes en stigende tendens fra 2023 og frem. 

Omkostningsbudget 
Omkostningerne på ordinær virksomhed forventes at falde fra 233,5 mio. kr. i 2022 til 221,7 mio. kr. i 2023. 
Der er tale om en tilpasning af løn- og driftsomkostninger, som blandt andet sker på baggrund af det faldende 
indtægtsniveau.  

Der forventes i 2023 et resultat på -20,0 mio. kr. Resultatet for hele perioden 2024-2026 forventes at blive 
12,2 mio. kr. 

Reservation 
Fakultetets reservation forventes ved udgangen af 2023 at være 7,0 mio. kr. og ultimo 2026 forven-
tes beholdningen at være 19,2 mio.kr. Af naturvidenskabs ultimo reservation 2026 vedrører de 6,7 
mio. kr. tværfakultære aktiviteter (DIAS, eScience og SDU Climate Cluster). 
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Naturvidenskab 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  109,6 108,3   98,0 102,8 109,7 115,0 
Forskning  72,5 74,5   57,9 61,7 63,9 64,5 
Øvrige indtægter (på finansloven)  18,3 21,2   15,4 12,9 7,9 7,8 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  20,2 39,2   30,6 30,7 30,5 28,8 

Ordinær virksomhed i alt  220,5 243,2   201,7 208,0 212,1 216,0 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  1,9 2,5   1,8 1,8 1,8 1,8 
Tilskudsfinansieret forskning  242,8 251,5   260,4 266,6 274,1 281,7 
Andre tilskud  0,3 0,2   0,3 0,3 0,3 0,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  245,0 254,2   262,5 268,7 276,2 283,8 
Indtægter i alt  465,5 497,5  464,2 476,7 488,3 499,8 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   185,5 191,7   186,9 182,8 177,3 172,6 
Øvrig drift  25,7 33,8   26,3 25,6 26,2 26,3 
Afskrivninger  7,9 8,0   8,5 5,7 4,1 3,4 

Ordinær virksomhed i alt  219,1 233,5   221,7 214,0 207,6 202,3 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    127,9 138,5   144,9 140,4 152,2 156,1 
Øvrig drift  117,1 115,7   117,6 128,3 124,0 127,7 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  245,0 254,2   262,5 268,7 276,2 283,8 
Omkostninger i alt  464,1 487,8  484,2 482,7 483,8 486,1 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  1,4 9,7  -20,0 -6,0 4,5 13,7 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  1,4 9,7  -20,0 -6,0 4,5 13,7 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  22,8 17,3   26,6 6,6 0,6 5,1 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,3 0,4   0,4 0,4 0,4 0,4 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  24,2 26,6   6,6 0,6 5,1 18,8 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,3 0,4  0,4 0,4 0,4 0,4 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Teknisk
 

Indtægtsramme 

De samlede indtægter i budget 2023 på Det Tekniske Fakultet forventes at være 481,1 mio. kr., hvoraf ekstern 
virksomhed udgør 220,4 mio. kr., svarende til ca. 46 % af det samlede indtægtsbudget. 

Indtægtssiden stiger i budget 2023 med 9,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2022. Stigningen i ind-
tægterne er sammensat af et fald på ordinær virksomhed på 34,0 mio. kr. og en stigning på ekstern virksom-
hed med 43,2 mio. kr. Faldet i indtægterne på ordinær virksomhed skyldes blandt andet et markant fald på 
forskningsindtægterne, idet tildelingen af Frirumsmidler falder bort, og at fakultetet modtager færre midler 
via SDU’s rammemodel, da finansieringsbehovet på SDU Reserve er ekstra højt i 2023.  

For overslagsårene forventes en positiv udvikling i indtægterne fra uddannelse efter et fald fra 2022 til 2023. 
Indtægterne for ekstern virksomhed er forhøjet i 2023 grundet høje driftsomkostninger og herefter finder de 
samlede eksterne indtægter et mere stabilt niveau. 

Omkostningsbudget 

I budget 2023 forventes omkostningerne at være på 500,1 mio. kr. Heraf vedrører 220,4 mio. kr. ekstern 
virksomhed. 

I forhold til forventet regnskab 2022 forventes omkostningerne i budget 2023 at stige med 24,7 mio. kr. 
Stigningen skyldes øgede forventninger til ekstern virksomhed på 43,2 mio. kr., hvoraf en stor andel er drifts-
midler. På ordinær virksomhed forventes et fald på 18,5 mio. kr. i de samlede omkostninger. Faldet i omkost-
ningerne er primært placeret på løn, som falder med 21,4 mio. kr. Der er en mindre stigning på driftsomkost-
ninger, da der er afsat midler til indflytning af MMMI 2-bygningen. 

I budgetåret 2023 forventes således et resultat på -19,0 mio. kr. I 2024 til 2026 forventes svingende resulta-
ter, med et nettoresultat på i alt 12,3 mio. kr.  

Reservation 

Den samlede reservation for Det Tekniske Fakultet forventes ved udgangen af 2023 at være -3,3 mio. kr. og 
ultimo 2026 forventes beholdningen at være 9,0 mio. kr. 
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Teknisk 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  193,5 189,2   175,5 186,1 205,4 216,9 
Forskning  69,0 81,4   51,7 42,5 42,6 43,4 
Øvrige indtægter (på finansloven)  9,4 8,4   16,9 8,9 8,5 0,4 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  17,5 15,7   16,7 21,5 21,3 23,2 

Ordinær virksomhed i alt  289,4 294,7   260,7 259,0 277,8 283,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  9,7 10,7   10,9 12,6 13,7 14,6 
Tilskudsfinansieret forskning  171,4 166,2   209,5 186,1 186,1 186,2 
Andre tilskud  0,2 0,2   0,0 0,2 0,2 0,2 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  181,4 177,1   220,4 198,9 200,0 201,0 
Indtægter i alt  470,8 471,8  481,1 457,9 477,8 484,9 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   252,4 262,9   241,5 237,3 233,4 233,9 
Øvrig drift  25,5 28,5   31,5 28,5 28,9 29,4 
Afskrivninger  6,8 6,9   6,8 5,7 5,7 5,7 

Ordinær virksomhed i alt  284,7 298,3   279,8 271,4 268,0 269,0 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    109,6 90,5   121,8 132,4 135,3 136,1 
Øvrig drift  71,7 86,6   98,6 66,5 64,6 64,9 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  181,4 177,1   220,4 198,9 200,0 201,0 
Omkostninger i alt  466,1 475,4  500,1 470,3 468,0 470,0 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  4,7 -3,6  -19,0 -12,4 9,8 14,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 -0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  4,7 -3,6  -19,0 -12,4 9,8 14,9 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  9,1 19,2   15,8 -3,3 -15,7 -5,9 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  13,6 15,8   -3,3 -15,7 -5,9 9,0 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Samfundsvidenskab 
 
Indtægtsramme 

Indtægtsrammen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet forventes at udgøre 385,4 mio. kr. i 2023. Ekstern 
virksomhed udgør ca. 18 % med 68,7 mio. kr., mens ordinær virksomhed forventes at udgøre 316,7 mio. kr. 

Den samlede indtægtsramme for 2023 falder med 18,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2022. 

På ordinær virksomhed forventes rammen at falde med 25,5 mio. kr. i forhold til 2022. Uddannelsesindtæg-
terne falder med 8,5 mio. kr. pga. faldende STÅ-indtægter, især markant i Esbjerg og Slagelse. Der forventes 
øget aktivitet på deltidsuddannelse. Indtægterne fra forskning falder med 13,1 mio. kr. pba mindreindtægter 
fra SDU’s rammemodel, forårsaget af større finansieringsbehov til SDU Reserve bl.a. som følge af dobbelt 
huslejebetaling vedr. Nyt Sund. Øvrige indtægter falder med 6,9 mio. kr. der kan henføres til udløb og min-
dreindtægter fra DSP vedrørende Fremtidens Uddannelser og Just Society ligesom indførelse af Dispositions-
begrænsning medfører et indtægtstab på 2,6 mio. kr. 

På ekstern virksomhed forventes en stigning på 7,1 mio. kr.  

 

Omkostningsbudget 

De samlede omkostninger for 2023 forventes at udgøre 417,4 mio. kr. fordelt med 348,7 mio. kr. til ordinær 
virksomhed og 68,7 mio. kr. til ekstern drift. 

I 2023 budgetteres med et driftsunderskud på -32,0 mio. kr. hvorefter udgiftsniveauet tilpasses indtægtsfal-
det, bl.a. ved indarbejdelse af betydelige uspecificerede reduktionspuljer på -10, -17 og -25 mio. kr. i hen-
holdsvis 2024, 2025 og 2026. 

Reservation 

Der forventes en ultimo reservation på 17,2 mio. kr. i 2023 og 19,8 mio. kr. sidst i budgetperioden.
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Samfundsvidenskab 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  271,1 266,6   258,1 259,6 264,7 266,9 
Forskning  54,6 56,7   43,6 44,8 45,2 45,8 
Øvrige indtægter (på finansloven)  11,2 11,2   4,3 5,6 4,1 2,0 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  8,6 7,7   10,7 12,0 12,8 10,9 

Ordinær virksomhed i alt  345,4 342,2   316,7 322,0 326,8 325,6 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  5,5 2,0   2,4 3,0 3,3 3,3 
Tilskudsfinansieret forskning  58,2 59,1   66,0 67,5 72,1 69,9 
Andre tilskud  0,4 0,4   0,3 0,3 0,3 0,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  64,1 61,6   68,7 70,8 75,7 73,5 
Indtægter i alt  409,5 403,7  385,4 392,8 402,6 399,1 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   315,8 317,6   307,9 293,8 286,0 269,8 
Øvrig drift  38,1 40,4   40,7 41,0 40,6 40,6 
Afskrivninger  0,0 0,1   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ordinær virksomhed i alt  353,9 358,0   348,7 334,8 326,6 310,4 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    38,9 38,9   44,2 43,7 46,6 47,2 
Øvrig drift  25,3 22,6   24,6 27,2 29,1 26,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  64,1 61,6   68,7 70,8 75,7 73,5 
Omkostninger i alt  418,0 419,6  417,4 405,7 402,3 383,9 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -8,5 -15,9  -32,0 -12,8 0,3 15,3 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  -0,0 -0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -8,5 -15,9  -32,0 -12,8 0,3 15,3 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  58,8 64,5   49,3 17,3 4,4 4,7 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,4 -0,1   -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  50,6 49,3   17,3 4,4 4,7 19,9 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,4 -0,1  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Humaniora 
 
Indtægtsramme  

Indtægtsrammen for Det Humanistiske Fakultet forventes at udgøre 266,33 mio. kr. i 2023, fordelt med 196,9 
mio. kr. på ordinær virksomhed og 69,4 mio. kr. på ekstern virksomhed (ca. 26 %).  

Den samlede indtægtsramme for 2023 falder med 39,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2022. På or-
dinær virksomhed forventes alene et fald i rammen på 40,2 mio. kr.  

Ændringen skyldes fald i uddannelsesindtægterne på knap 18,1 mio. kr. og vedrører faldende indtægter fra 
undervisningsaktiviteter på fakultetets heltidsuddannelser som følge af et reduceret KOT-optag i forhold til 
tidligere år. 

Herudover ses et kraftigt fald i tildelingen af forskningsmidler, der falder fra et niveau på 77,9 mio. kr. i 2022 
til 59,7 mio. kr. i 2023 

På ekstern virksomhed forventes en stigning på 1,1 mio. kr. 

I budgetoverslagsårene forventes samlet set svagt stigende indtægtsramme på ordinær virksomhed med ud-
sving på de forskellige indtægtsarter. 

Fakultetets uddannelsesindtægter forventes løftet fremadrettet, idet der forventes en lille stigning i KOT-
optaget fremadrettet. Forskningsbevillingen forventes at rette sig op til et højere niveau fra 2024, primært 
pga. ekstraordinære omkostninger på SDU Reserve i 2023. Øvrige indtægter ses at falde ud i årene, hvilket 
skyldes udløb af DSP-midler. Andre indtægter forventes at stige svagt og hænger sammen med afledte ind-
tægter fra eksterne midler. 

På de eksterne midler forventer fakultetet en årlig vækst i tilskudsfinansieret forskning. 

Omkostningsbudget 

Fakultetet forventer på ordinær virksomhed at anvende 228,2 mio. kr. til løn og drift i 2023, hvilket er 14,9 
mio. kr. under det forventede niveau i 2022, og som delvis afspejler det faldende aktivitetsniveau på uddan-
nelsesindtægterne. 

I budgetåret forventes således et driftsunderskud på 31,3 mio. kr.  

Fremadrettet forventer fakultetet at reducere de ordinære omkostninger yderligere, til et niveau på 193,1 
mio. kr. i 2026. Herved forventes atter en driftsmæssig balance. 

Reservation 

Der budgetteres med en ultimo reservation på 19,5 mio. kr. i 2023 faldende til 13,0 mio. kr. ultimo 2026. 
Beholdningen i 2026 svarer til ca. 6,38 % af omsætningen på ordinær virksomhed. 
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Humaniora 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  134,6 138,2   120,1 117,9 121,1 124,4 
Forskning  75,9 77,9   59,7 61,2 61,0 61,1 
Øvrige indtægter (på finansloven)  11,4 10,7   7,7 7,8 7,3 7,4 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  10,5 10,2   9,4 10,2 9,9 10,8 

Ordinær virksomhed i alt  232,4 237,1   196,9 197,1 199,3 203,6 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilskudsfinansieret forskning  52,0 54,0   55,6 57,2 58,9 60,5 
Andre tilskud  17,3 14,3   13,8 13,8 13,8 13,8 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  69,4 68,3   69,4 71,0 72,6 74,3 
Indtægter i alt  301,7 305,3  266,3 268,2 271,9 277,9 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   226,4 224,4   209,6 199,5 183,3 179,5 
Øvrig drift  17,9 18,7   18,7 16,0 14,6 13,6 
Afskrivninger  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ordinær virksomhed i alt  244,2 243,1   228,2 215,5 197,9 193,1 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    40,9 45,8   44,7 45,7 46,6 47,0 
Øvrig drift  28,5 22,4   24,7 25,3 26,1 27,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  69,4 68,3   69,4 71,0 72,6 74,3 
Omkostninger i alt  313,6 311,4  297,6 286,5 270,5 267,4 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -11,9 -6,1  -31,3 -18,3 1,4 10,5 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  -0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -11,9 -6,1  -31,3 -18,3 1,4 10,5 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  56,7 56,7   50,8 19,5 1,1 2,6 
Primo reservation ekstern virksomhed  -0,0 -0,0   -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  45,3 50,8   19,5 1,1 2,6 13,0 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  -0,0 -0,0  -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Fællesadministrationen  
Indtægtsramme 

Fællesadministrationens samlede ramme er i 2023 på  773,3 mio. kr., fordelt med en ordinær indtægtsramme 
beregnet til  732,4 mio. kr. - sammensat af  702,5 mio. kr. i ordinære indtægter og 29,9 mio. kr. i andre 
indtægter, og en ekstern indtægtsramme på 40,8 mio. kr. Ordinære indtægter er reduceret med 1 % i 2023 
som følge af SDU’s generelle dispositionsbegrænsning. 

Administrationens ordinære ramme fra SDU Reserve er fastlagt som en procentdel af det foregående års 
regnskab for det samlede universitet. Andelen i nærværende budgetforslag er fastsat til 20,0 %. Dog er den 
samlede ordinære ramme til øvrige indtægter i 2024 sat lig rammen for 2023, da der på SDU i 2023 er særlig 
store udgifter på grund af indflytning i Nyt SUND, udgifter der ikke berettiger en forhøjet ramme i Fællesad-
ministrationen i 2024. En del af Fællesadministrationens særlige udgifter i forbindelse med indflytning i Nyt 
SUND er ekstraordinært finansieret på SDU Fælles i 2023.  

Fællesadministrationen modtager desuden konkrete tilskud fra DSP, Rektoratets Pulje samt fra fakulteter for 
konkrete opgaver. Tilskuddene vedrører primært SDU RIO  

Derudover modtager Fællesadministrationen nogle få á conto tilskud til konkrete opgaver. Tilskuddet regu-
leres efter forbrug, modsat den øvrige del af Fællesadministrationens ordinære tilskud, som er en ramme. 
De væsentligste á conto tilskud i 2023 vedrører sprogprogrammer i engelsk og dansk i SDU HR. 

Rammeberegningen for 2. budgetudkast 2023 bygger på budgetområdernes forventede omkostninger i 2. 
økonomirapport 2022. Rammeberegningen for 2024-2026 er genberegnet på baggrund af 1. budgetudkast 
2023-2026 (med ovennævnte korrektion i 2024 vedrørende Nyt SUND). 

Den endelige ramme for Fællesadministrationen 2023 beregnes, når regnskabet for 2022 foreligger. 

Rammen for 2024 forventes fastsat på samme niveau som rammen for 2023, men rammerne for 2025 og 
2026 forventes beregnet på baggrund af 1. budgetudkast 2024-2027. Rammerne efter 2023 kan blive påvir-
ket af SDU’s arbejde med ny budgetmodel, som forventes at gælde fra budget 2024. 

Omkostningsbudget 

De samlede omkostninger forventes at udgøre  783,6 mio. kr., heraf 40,8 mio. kr. på ekstern virksomhed.  

Fællesadministrationen forventer forbrug af reservationen i 2023, primært på grund af større IT-projekter.  

Der er et forventet fald i ordinære omkostninger fra overslagsperioden. Dette vedrører både løn og drift, og 
kan tilskrives en række tidsbegrænsede stillingers udløb samt igangværende IT -projekter, der forventes fær-
dige over perioden. Der forventes nye omkostninger i forbindelse med udvikling af nyt studieadministrativt 
system (SIS). Disse omkostninger er kun i begrænset omfang medtaget i nærværende budget. De konkrete 
forventninger til udgifter til projektet kendes ikke endnu, da leverandørudbuddet er igangværende. 

Afskrivninger vedrører først og fremmest SDU IT, hvor der budgetteres med reinvesteringer i blandt andet 
infrastruktur.  

Aktiviteten på ekstern virksomhed skyldes primært HR Kompetenceudvikling, SPS-ordningen (specialpæda-
gogisk service) i Elitecenteret, samt aktiviteter i SDU RIO. 

Reservation 

Administrationens reservation ultimo 2023 forventes at være 22,1 mio. kr. og forventet ultimoreservation 
2026 er på 12,4 mio. kr.  
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Fællesadministrationen 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Forskning  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrige indtægter (på finansloven)  705,3 691,4   702,5 709,6 710,3 701,7 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  30,2 29,7   29,9 29,5 29,5 29,5 

Ordinær virksomhed i alt  735,5 721,1   732,4 739,1 739,8 731,2 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilskudsfinansieret forskning  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre tilskud  38,5 42,1   40,8 40,7 40,7 40,7 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  38,5 42,1   40,8 40,7 40,7 40,7 
Indtægter i alt  774,0 763,3  773,3 779,8 780,5 771,9 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   426,5 425,8   426,5 430,5 422,1 417,0 
Øvrig drift  313,8 317,0   293,4 294,4 292,4 287,0 
Afskrivninger  22,4 20,0   22,9 24,2 25,0 27,1 

Ordinær virksomhed i alt  762,7 762,9   742,8 749,2 739,5 731,1 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    15,3 17,0   18,5 18,2 18,2 18,2 
Øvrig drift  23,2 25,1   22,4 22,5 22,5 22,5 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  38,5 42,1   40,8 40,7 40,7 40,7 
Omkostninger i alt  801,3 805,0  783,6 789,8 780,2 771,7 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -27,3 -41,7  -10,3 -10,1 0,3 0,2 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -27,3 -41,7  -10,3 -10,1 0,3 0,2 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  51,5 72,6   32,4 22,1 12,0 12,3 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  25,3 32,4   22,1 12,0 12,3 12,4 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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SDU Fælles 
På budgetområdet budgetteres konkrete fællesudgifter, eksempelvis husleje og udgifter til bestyrelse. Om-
rådet er modsat de øvrige budgetområder ikke rammestyret. Udgiften finansieres af SDU Reserve og budget-
teres hvert år med et driftsresultat på nul. Der er dog følgende undtagelser:  

1) Finanslovsindtægter og omkostninger vedrørende Friplads- og Stipendieordningen skal balancere 
over tid, men ikke nødvendigvis for hvert år.  

2) Decentralt grundtilskud vedrørende byerne på FFL 2023. Der er endnu ikke taget stilling il den ende-
lige placering af midlerne. 

3) Forbrug på Rektoratets Aktivitetspulje, idet der kan forekomme tidsforskydninger mellem årene, så-
ledes at eventuelle merforbrug det ene år dækkes af mindreforbrug de kommende år. 

4) Midler afsat til byggesager, som tidsforskydes mellem år, - typisk til efterfølgende år. 

5) SDU administrerer et mindre beløb fra IT Vest, som udbetales efter ansøgning til studerende til støtte 
til bl.a. deltagelse i relevante IT-konferencer.  

Forventede omkostninger i 2023 er 487,5 mio. kr. Dette ligger væsentligt over de øvrige budgetår og kan 
primært henføres til indflytning i Nyt SUND.  Det høje niveau skyldes dels, at der forventes dobbelt husleje i 
en periode i forbindelse med flytning af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fra J. B. Winsløws Vej til Cam-
pus, dels at der er indregnet forventede omkostninger til etablering og indflytning i Nyt SUND. 

På SDU Fælles er desuden placeret Rektoratets Pulje. Puljen udgør 8,5 mio. kr. årligt. 

Reservationen forventes ved udgangen af 2023 at udgøre 12,7 mio. kr. 

Huslejeprognose for 2022-2028 
Tabel 2: Udvikling i husleje-prognosen 2022-2028 
Alle beløb i mio. kr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Statslige lejemål 258,8  311,6  319,6 318,1 318,1 318,1 318,1 
Andre lejemål 35,7 36,2 34,8 34,5 34,2 32,2 32,2 
Opsigelse af lejemål 0,0 -0,3 -0,8 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 
Udgifter i alt 294,5  347,5  353,6 351,4 351,2 349,2 349,2 
Huslejeindtægter 14,0 16,0 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 
Netto husleje i alt  280,5  331,5  344,7 342,6 342,3 340,2 340,2 
Nettohuslejens andel af samlede  
indtægter (måltal: 8,5%) 8,1% 9,0% 9,3% 9,1 % 9,0 % 9,0% 9,0% 
Afstand til 8,5% i mio. kr. -15,0 17,6 29,4 22,3 19,2 17,1 17,1 

 
Tallene i huslejeprognosen er foreløbige vedr. Nyt SUND, da byggeregnskabet endnu ikke er afsluttet. 
 
Forklaringer på væsentlige ændringer i husleje: 
2022-2023: Indflytningen i Nyt Sund er planlagt til 2023, og der er medtaget et huslejeoverlap på 4 måneder til flytning. Der er lige-
ledes medtaget overlap i indtægter. I forbindelse med indflytningen i Ny Sund bortfalder en del af huslejeindtægterne, da det ikke 
er alle lejere fra J.B. Winsløws Vej, der flytter med til Nyt SUND.  
 
Opsigelse af lejemål: 
Der er identificeret yderligere lejemål til opsigelser, og disse vil blive indarbejdet efterhånden som de afklares.
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Fælles/fælles (inkl. anlæg) 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  0,0 -4,3   8,4 8,4 8,4 8,4 
Forskning  8,3 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrige indtægter (på finansloven)  360,9 362,0   462,1 447,4 448,0 447,7 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  14,3 18,8   16,7 9,6 9,6 9,6 

Ordinær virksomhed i alt  383,5 376,6   487,2 465,4 466,0 465,7 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilskudsfinansieret forskning  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre tilskud  0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 0,3 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 0,3 
Indtægter i alt  383,7 376,8  487,5 465,7 466,3 466,0 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   3,3 8,5   3,7 3,2 3,2 3,2 
Øvrig drift  374,0 353,6   481,1 446,9 446,5 446,3 
Afskrivninger  7,7 7,7   5,9 8,5 8,5 8,5 

Ordinær virksomhed i alt  385,0 369,8   490,7 458,6 458,1 457,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 
Øvrig drift  0,1 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,3 0,3   0,3 0,3 0,3 0,3 
Omkostninger i alt  385,3 370,1  490,9 458,8 458,4 458,2 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -1,6 6,8  -3,5 6,9 7,9 7,8 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -1,6 6,8  -3,5 6,9 7,9 7,8 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  15,3 9,7   16,2 12,7 19,6 27,5 
Primo reservation ekstern virksomhed  -0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  13,8 16,2   12,7 19,6 27,5 35,3 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  -0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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DSP og andre strategiske satsninger
Direktionens Strategiske Pulje (DSP) skal understøtte SDU’s strategi og anvendes til at fremme tiltag og akti-
viteter, som ledelsen på SDU i fællesskab prioriterer som vigtige for den strategiske udvikling af SDU. I 2021 
vedtog direktionen at oprette SDU Climate Cluster (SCC), hvor virkemidler til udmøntning fra og med budget 
2023 vil blive budgetteret på samme hovedområde som DSP. Der er tale om to selvstændige puljer. De to 
puljer beskrives særskilt nedenfor. 

DSP 

Finansiering gennem DSP sker med henblik på, at nye tiltag og aktiviteter inden for en kortere årrække kan 
blive selvbærende og/eller indlejres i områdernes budgetter.  

Finansiering via puljen kan maksimalt være 4 år, hvorefter aktiviteten overgår til områdernes budget eller 
afsluttes. Der kan også finansieres engangsomkostninger via DSP. Forslag til nye initiativer og aktiviteter skal 
have overordnet og fælles strategisk betydning for hele SDU og grundigt beskrive, hvilke af FN’s 17 verdens-
mål, indsatsen vil arbejde med. Det skal derudover påses, at initiativer og aktiviteter er økonomisk bæredyg-
tige efter 3-4 år. Forslag skal som hovedregel være tværfaglige og omfatte mindst to fakulteter. Mindre en-
keltstående forslag vil kun i særlige tilfælde kunne opnå støtte fra puljen. 

Bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af midler fra DSP. Bestyrelsen godkender den økonomi-
ske størrelse af DSP, hvilket typisk sker i forbindelse med den årlige godkendelse af SDU’s samlede budget, 
hvor DSP fremgår som et selvstændigt budgetområde. 

SDU Climate Cluster, virkemidler 

I forbindelse med oprettelse af SDU Climate Cluster er der samlet afsat 96 mio. kr. i perioden 2022-2030 til 
udmøntning af initiativer indenfor klimaforskning. Disse initiativer skal understøtte banebrydende forskning 
på tværs af fagdiscipliner inden for klimaforandringer/-tilpasning samt konsekvenserne og afbødning heraf. 

Indtægtsrammer 

Direktionens Strategiske Pulje er på i alt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. SCC tildeles 40 mio. kr. fra DSP i 
perioden 2022-2025. Den samlede tildeling til SDU Climate Cluster er som anført ovenfor 96,0 mio. kr., heraf 
10,0 mio. kr. i 2023. Midlerne på DSP og SCC anvendes ikke på selve puljerne, men overføres til de hovedom-
råder, som er ansvarlige for aktiviteterne.  

Omkostningsbudget  
Satsninger, der er flerårige, overføres til det relevante fakultet, også i budgetoverslagsårene. Der afholdes 
således ikke omkostninger i puljerne. 

Når der budgetteres med forbrug, vedrører det dels reserverede midler, der ikke er overført til relevante 
områder, fordi aktiviteterne endnu ikke er igangsat, dels forventet forbrug af ikke udmøntede midler, der når 
de er udmøntet, overføres til andre områder. 

DSP Digitaliseringspulje i 2023 forventes anvendt til omkostninger i forbindelse med nyt Studieadministrati-
ons system (SIS). 

Særligt for SCC’s virkemidler forventes en opsparing ved indgangen til 2023, hvor midlerne forventes udmøn-
tet over de kommende år. For DSP forventes puljens størrelse og forbrug nogenlunde at balancere i perioden 
2023-2026.  

Reservation 
Beholdningen forventes ultimo 2023 at være 47,3 mio. kr., heraf vedrører 9,3 mio. kr. DSP og 38,0 mio. kr. 
SCC. Ultimo 2026 forventes den samlede reservation at være 11,0 mio. kr. 
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

Strategiske Satsninger 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Forskning  -19,1 -10,8   0,0 0,0 0,0 4,0 
Øvrige indtægter (på finansloven)  5,1 4,9   21,2 39,3 45,5 47,9 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ordinær virksomhed i alt  -14,0 -5,9   21,2 39,3 45,5 51,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilskudsfinansieret forskning  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre tilskud  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter i alt  -14,0 -5,9  21,2 39,3 45,5 51,9 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   1,0 0,0   7,4 16,6 20,7 32,9 
Øvrig drift  11,0 1,3   16,9 30,9 36,0 36,0 
Afskrivninger  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ordinær virksomhed i alt  12,0 1,3   24,2 47,4 56,7 68,9 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrig drift  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Omkostninger i alt  12,0 1,3  24,2 47,4 56,7 68,9 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  -26,0 -7,2  -3,0 -8,2 -11,2 -17,0 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  -26,0 -7,2  -3,0 -8,2 -11,2 -17,0 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  25,5 57,3   50,4 47,3 39,2 28,0 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  0,4 50,4   47,3 39,2 28,0 11,0 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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SDU Reserve  
Indtægtsramme 
SDU Reserve skal som udgangspunkt give nul i resultat. Ifølge SDU’s budgetmodel beregnes reservens finan-
sieringsbehov. Disse midler fordeles til relevante budgetområder (Direktionens Strategiske Pulje, SDU Cli-
mate Cluster, Fællesadministrationen og SDU Fælles), og det resterende beløb fordeles via forskningsbevil-
lingen til fakulteterne. Undtaget kan være enkelte poster, der finansieres af SDU Reserves opsparing, og som 
betyder at det budgetterede resultat ikke bliver nul. Der kan også foretages opsparing på SDU Reserve med 
henblik på fælles omkostninger, eller på anden måde konsolidering af reserven. 

I Budget 2023-2026 er der gjort en undtagelse til ovenstående vedr. de ændringer, der er sket i perioden 
siden udarbejdelsen af Budgetudkast 0, idet det alene er i 2023 at SDU Rammemodel er anvendt til finansie-
ring af fælles omkostninger og fordeling af forskningsbevilling til fakulteterne. Desuden er der i 2023 indlagt 
en dispositionsbegrænsning på fakulteterne og Fællesområdet, hvor indtægten på disse områder i primobud-
gettet er reduceret og overført til SDU Reserve.  

Det forventes, at en ny rammemodel vil være gældende for 2024. Budgetterne er behæftet med stor usik-
kerhed blandt andet på grund af energipriser og inflation, og usikkerheden dækkes for nuværende af SDU 
Reserve i 2024-2026. 

Der er medtaget finansielle indtægter på netto 7,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr./år i 2024 og frem. Prognosen 
er udarbejdet på baggrund af en konkret vurdering af markedet, som er foretaget af SDU’s kapitalforvaltere. 
Budgettering af finansielle poster er altid forbundet med stor usikkerhed, men den aktuelle påvirkning fra 
krigen i Ukraine er medvirkende til, at vurderingen er endnu mere usikker end normalt. 

Omkostningsbudget 
SDU Reserve vil pr. definition ikke kunne have omkostninger, kun ændringer i indtægterne. 

Reservation 
Reservationen forventes ultimo 2023 at være  542,1 mio. kr.  

Reservationen vil ændre sig, såfremt det besluttes at ændre finansiering af omkostninger, der på nuværende 
tidspunkt er medtaget i budgettet som finansieret af reserven, eller hvis der vedtages nye aktiviteter, der 
skal finansieres af reserven. Ultimo 2026 forventes reservationen at udgøre  552,8 mio. kr., heraf vedrører 
60,0 mio. kr. ekstra basisforskningsmidler (2024-2026), vedtaget i forbindelse med FL 2022. Disse 20 mio. 
kr./år forventes fordelt til fakulteterne i forbindelse med ny budgetmodel fra 2024. 
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Budget 2023 og overslagsår 2024-2026    
    

2. Budgetudkast 
    

    

Mio. kr.   Alle tal i 2023 pris- og lønniveau 

SDU Reserve 
  

Budget 
2022 

Forventet 
regnskab 

2022   
Budget 
2023 

Budget- 
overslag 

 2024 

Budget- 
overslag 

 2025 

Budget- 
overslag 

 2026 
Indtægter                

Ordinær virksomhed                
Uddannelse  390,0 380,7   387,6 388,0 375,5 376,5 
Forskning  592,3 592,3   691,1 694,4 693,2 684,1 
Øvrige indtægter (på finansloven)  -1.074,2 -1.066,9   -1.172,7 -1.178,1 -1.177,5 -1.168,8 
Andre indtægter (ikke på finanslov)  102,7 46,5   110,4 105,3 108,0 110,0 

Ordinær virksomhed i alt  10,8 -47,4   16,3 9,6 -0,8 1,8 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                 

Kommerciel, indtægtsdækket virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Tilskudsfinansieret forskning  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Andre tilskud  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter i alt  10,8 -47,4  16,3 9,6 -0,8 1,8 

                  
Omkostninger                

Ordinær virksomhed                 
Løn   0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrig drift  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Afskrivninger  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ordinær virksomhed i alt  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud                

Løn    0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Øvrig drift  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Ekstern virksomhed og særlige tilskud i alt  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
Omkostninger i alt  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

                  
Driftsresultat                

Ordinær virksomhed  10,8 -47,4  16,3 9,6 -0,8 1,8 
Ekstern virksomhed og særlige tilskud  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsresultat i alt  10,8 -47,4  16,3 9,6 -0,8 1,8 

         
Primo reservation ordinær virksomhed  555,6 571,5   525,8 542,1 551,8 551,0 
Primo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 
                 
Ultimo reservation ordinær virksomhed  566,0 525,8   542,1 551,8 551,0 552,8 
Ultimo reservation ekstern virksomhed  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital/reservation er i årets priser         
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Følsomhedsanalyse for SDU Budget 2023
Forslag til budget for 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026, er behæftet med usikkerheder af forskellig ka-
rakter, og som beskrevet er disse usikkerheder på grund af situationen med krig i Ukraine og energi- og for-
syningskrise og inflation noget større end i et normalt budgetår.

Finansielle poster 
Der er medtaget finansielle indtægter på netto 7,0 mio. kr. i 2023 og 2,0 
mio. kr. årligt i 2024-2026. Prognosen er udarbejdet af SDU’s kapitalfor-
valtere på baggrund af erfaringer fra tidligere år, den aktuelle portefølje 
af værdipapirer og SDU’s investeringspolitik. Finansielle poster er altid 
forbundet med stor usikkerhed, men på grund af krig i Ukraine med føl-
gende leverancesvigt og energikrise, er usikkerheden i budget 2023 
endnu højere end sædvanligt.  

Uddannelsesprognoser 
Uddannelsesprognoserne er genberegnet og bygger på optagelsestallene 
for 2022, forventet optag 2023-2026, historik for bestående eksamener 
samt bestandsfrekvenser. Uddannelsesprognoser er generelt behæftet 
med væsentlig usikkerhed. Dette er også i høj grad tilfældet for budget 
2023, eftersom uddannelsesprognoserne er baseret på de studerendes 
historiske adfærd, og vanskeligheden med at fremskrive denne adfærd i 
en tid med faldende ungdomsårgange, forandrede søgemønstre og om-
lægning af uddannelsesmulighederne regionalt. Usikkerheden søges til 
stadighed minimeret ved et tæt samarbejde med de enkelte fakulteter 
om deres forventninger til de studerendes fremtidige adfærd på uddan-
nelserne. 

Hvis optaget i 2023 viser sig at være forskelligt fra prognosen, vil dette 
først påvirke uddannelsesindtægterne for 2024 og frem. 

Resultattilskud 
Resultattilskuddene for beskæftigelse og studietid er suspenderet i en pe-
riode på baggrund af COVID-19-pandemien. SDU opfylder allerede studie-
tidskravet, og får derved ikke øget bevillingen hertil. For beskæftigelses-
tilskuddet vil der være en potentiel gevinst på knap 17 mio. kr. årligt, hvil-
ket er forskellen imellem nuværende niveau og fuld målopfyldelse. Fra 
2025 er beskæftigelsestilskuddet igen i spil, og dermed vil der være en 
risiko for, at målopfyldelsen i de to sidste overslagsår ikke opfylder det 
budgetterede – eller omvendt, et potentiale for at nå fuld målopfyldelse. 

Overhead, eksterne ph.d.-taxametre, lukkede projekter 
Indtægter fra overhead etc. er generelt behæftet med stor usikkerhed, da 
det på en række projekter ikke på forhånd er givet, hvor meget overhead 
etc. universitetet kan opnå på de enkelte projekter. Overhead følger i øv-
rigt usikkerheden på de eksterne forskningsmidler. 

Ekstra basisforskningsmidler 
På forslag til Finanslov 2023 er der fra Forskningsreserven udmøntet eks-
tra basisforskningsmidler til universiteterne i 2025. Dette giver en treårig 
budgetsikkerhed. For SDU er beløbet i 2025 på 88,4 mio. kr. Der er ikke 
udmøntet ekstra basisforskningsmidler for 2026. 

Finansielle poster 
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Ændring på -100 % -7,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Uddannelses- 
Prognose  
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Ændring på -1 % i 2023 
stigende til -4 % i 2026 -12,9 -26,1 -40,1 -54,3 

Resultattilskud 
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Fuldt beskæftigelsestil-
skud   16,6 17,0 

Overhead, ph.d.- 
taxameter etc. 
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Ændring på 5 % 8,0 8,4 8,5 8,7 

Ekstra basismidler 
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Forlænges ikke i 2026    -88,4 
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SDU forventer imidlertid, at midlerne forlænges i 2026 med ca. samme 
beløb som i 2025. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det forværre SDU’s 
resultat. 

Takst 1 – forlængelse  
Den midlertidige forhøjelse af det lave uddannelsestaxameter er på For-
slag til Finanslov 2023 ikke blevet forlænget, begrundet med manglende 
aftale om finansieringen. SDU har i budgettet forventet, at takstforøgel-
sen fortsætter i hele budgetperioden 2023-2026. Hvis forhøjelsen af Takst 
1 fortsætter, vil der derfor ikke være nogen forbedring af SDU’s resultat, 
mens SDU’s resultat vil forværres i tilfælde af, at forhøjelsen bortfalder. 

Omkostninger – ordinær virksomhed 
Omkostningerne på ordinær virksomhed er under pres – der er udbredt 
inflation i samfundet, og indtil videre også en meget høj beskæftigelse, 
som udfordrer rekruttering og fastholdelse. Der er derfor stor usikkerhed 
knyttet til både lønudgifter og omkostningerne på øvrig drift, herunder 
husleje og øvrige byggeomkostninger. I modsat retning trækker tenden-
sen til at alle enheder budgetterer forsigtigt, således at man er sikker på 
at kunne overholde det lagte budget. Et decentraliseret økonomisk ansvar 
giver derfor den risiko, at de mange, små mindreforbrug akkumuleres til 
store beløb. 

For at illustrere betydningen af selv mindre udsving i de forventede om-
kostninger er her angivet udsving på lønnen på 1% og udsving på øvrig 
drift på 3 %. 

 

Opsummering af følsomhedsanalyse Best Case Worst Case 
(resultatpåvirkning i mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

Finansielle poster 7 2 2 2 -7 -2 -2 -2 
Uddannelsesprognoser 13 26 40 54 -13 -26 -40 -54 
Resultattilskud - beskæftigelse   17 17      
Overhead, eksterne ph.d.-taxametre, lukkede projekter 8 8 9 9 -8 -8 -9 -9 
Ekstra basismidler         -88 
Takst 1 – forlængelse      -37 -36 -38 -39 
Omkostninger - ordinær virksomhed 47 46 45 44 -47 -46 -45 -44 

I alt 75 82 112 126 -112 -119 -133 -237 

 

 

 

  

Forhøjelse Takst 1 
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Forlænges ikke fra 2023 -36,8 -36,4 -37,7 -38,9 

Færre  
Omkostninger  
(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026 
Ændring på 1 % løn 17,5 17,0 16,4 16,0 
Ændring på 3 % øvr. drift 29,9 28,7 28,7 28,5 
I alt 47,4 45,7 45,2 44,4 
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Likviditetsbudget 2023 
SDU’s likviditetsbudget viser forventningerne til bevægelser i SDU’s likvide midler i løbet af 2023. Tallene 
indeholder ikke beholdningen af værdipapirer eller andre aktiver, der på kort sigt kan konverteres til likvider.  

Likviditetsbudgettet tager udgangspunkt i årsrapporten for 2021, det forventede driftsresultat for 2022 efter 
september måned (Økonomirapport 2), forventede investeringer for 2022, budgettet for 2023, forventninger 
til raterne på finansloven (FFL23), historiske data vedr. udbetalinger og indbetalinger, historiske data vedr. 
ekstern virksomhed samt investeringsplanen for 2023. 

I overensstemmelse med det forventede driftsunderskud i 2023 og de planlagte investeringer, herunder Nyt 
SUND, ses et markant træk på likviditeten i 2023. De største udsving skyldes huslejebetalinger, hvor hoved-
posterne forventeligt betales i februar, maj, august og november, pengestrømmene vedrørende den eks-
terne virksomhed, samt større investeringer. 

Primo-likviditeten i 2023 vil afhænge af det endelige regnskabsresultat 2022, og da den aktuelle situation i 
markederne er præget af stor usikkerhed, er det vanskeligt at vurdere, om den vil være højere eller lavere 
end det hér anførte. 

Likviditetsbudget 2023             
Alle tal i mio. kr. Primo  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Indbetalinger ordinær virk.   214 245 212 213 212 233 213 216 247 212 200 201 

Udbetalinger ordinær virk.   -237 -268 -219 -228 -296 -215 -229 -291 -194 -227 -313 -210 

Pengestrøm ekstern virk.   -24 -9 16 7 -36 -2 -29 23 -4 -19 -3 52 

Afvikling af værdipapirer   75       125   100       65   

Likvider 47 75 42 52 43 48 64 119 67 116 81 30 73 

Trækket på likvide midler nødvendiggør, at der sker afvikling af værdipapirer i løbet af 2023 på budgetteret 
365 mio. kr. Beholdningen af værdipapirer forventes primo 2023 at være på 559 mio. kr. ud af en samlet 
likvid beholdning på ca.  668 mio. kr. primo 2023. Heraf er ca. 180 mio. kr. forudbetalinger, som er reserveret 
til ekstern virksomhed. 

Baseret på SDU’s pengestrømsprofil for indbetalinger og udbetalinger har SDU fastlagt, at SDU’s driftskapital 
skal være på ca. 50 mio. kr. pr. måned i gennemsnit over året. SDU vurderer løbende, om eventuel oversky-
dende likvide midler skal anbringes i værdipapirer.  

SDU’s overskydende likvide midler er placeret hos SDU’s kapitalforvaltere, som følger SDU’s investeringspo-
litik. Usikkerhed omkring timingen af de konkrete pengestrømme, fx planlagte investeringer, kan betyde af-
vigelser i afviklingstidspunkterne i løbet af året i forhold til det her viste. 
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Rektorsekretariatet 
  
 
Sagsnr. 22/22570 
lip 
lip@sdu.dk 
T    +4565501304 
 
 
 
 
 

Sag: 
  
Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2022 
 
 
Bilag: 
  
PwC’s løbende revisionsprotokollat  
 
 
Sagsindhold: 
 
SDU’s institutionsrevisor PwC (PricewaterhouseCoopers) har som led i den årlige løbende revision fremsendt et 
revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2022, der skal underskrives af bestyrelsen, rektor, 
universitetsdirektør og institutionsrevisor. 
 
Hovedkonklusionen fremgår af punkt 12 i protokollatet og lyder således: 
”Den del af revisionen, vi har udført, har givet os en begrundet opfattelse af, at universitetets regnskabssystemer som 
helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet, og vi er ikke under denne del af revisionen blevet 
opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikationer i vores revisionspåtegning på regnskabet. Opstår der se-
nere under revisionen forhold, som bedømmes at kunne give anledning til modifikationer i vores revisionspåtegning, vil 
dette straks blive meddelt bestyrelsen ved indførsel i denne protokol.” 

I protokollatets punkt 13 – punkt 16 fremgår bestyrelsesrelevante bemærkninger, der lyder således:  
”Syddansk Universitet har implementeret nyt ERP-system pr. 1. januar 2022. Implementeringen af modulerne er sket i 
etaper igennem året. Ledelsen har oplyst, at implementeringen har medført at enkelte kontroller og afstemninger ikke har 
været mulige at udføre på enkelte forretningsområder. Det er ledelsens forventning at ovenstående vil blive løst inden 
SDU’s regnskab for 2022 lukkes.  

De ovenstående svagheder, som vi har konstateret, har vi kommunikeret i management letter til ledelsen. Vi er som be-
skrevet ovenfor informeret om at ledelsen er opmærksomme på de manglende afstemninger og kontroller og har igang-
sat aktiviteter for at udbedre dem. 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 4 



 

 Side 2 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udsendt Konterings- og fordelingsvejledning, som er gældende for 2022. Syd-
dansk Universitet har opnået dispensation til først at skulle aflægge årsrapport for 2022 formålsfordelt. Ledelsen har op-
lyst, at Statens Kontoplan er taget i brug pr. 1. januar 2022 på segmenterne underkonto, artskonto og sted, og at der fort-
sat foregår arbejde med de fordelingsnøgler, som skal bruges til fordelingen af omkostningerne i overensstemmelse med 
ministeriets Konterings- og fordelingsvejledning. Ledelsen har oplyst at disse vil være på plads inden regnskabsårets 
udløb. Der er fra Uddannelses – og Forskningsministeriets side fastlagt særlige revisionsmæssige krav i forbindelse med 
implementeringen af Statens Kontoplan.” 

Revisionsprotokollatet giver i øvrigt ikke anledning til yderligere kommentarer.  
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• tager revisionsprotokollatet til efterretning og underskriver dette.  
 
 
 
Indstiller:  
 
Thomas Buchvald Vind 
Universitetsdirektør 
Rektoratet 
 
 
Sagsbehandler: 
  
Nicolai Sørensen   Heidi Krieber 
Vicedirektør for Økonomi   Chefcontroller 
Økonomiservice   Økonomiservice 
 
 
 
 
  



PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 
Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal, 5230 Odense M 
T: 6314 4200, www.pwc.dk 

Syddansk Universitet 

Institutionsrevisors protokollat 
om forberedende revisionsarbej-
der for 2022 

Bilag 4-1



314 

Syddansk Universitet 

Institutionsrevisors protokollat om forberedende revisionsar-
bejder for 2022 

Indhold 

Afsnitsnr. 

Indledning 1 - 2 

Resultat af den udførte revision 3 - 11 

Hovedkonklusion på den udførte revision 12 

Revisionsforhold 13 - 16 

Generelle it-kontroller 17 - 21 

Assistance og rådgivning 22 

Indledning 

1 Vi har påbegyndt revisionen af universitetets årsregnskab (”regnskabet”) for 2022. Vi skal 

for god ordens skyld anføre, at vores revision af regnskabet først er afsluttet, når regnskabet er for-

synet med vores revisionspåtegning og underskrift. 

2 Om vores ansvar og revisionens udførelse og omfang henviser vi til redegørelsen i vores til-

trædelsesprotokollat af 10. december 2021, siderne 287-293. Revisionen er udført i overensstem-

melse med de der beskrevne principper. 

Resultat af den udførte revision 

3 Som forberedelse til revisionen af regnskabet for 2022 har vi ajourført vores informationer 

og beskrivelser af universitetets aktiviteter, organisation, regnskabssystemerne og de interne kon-

troller.  

4 På denne baggrund har vi ajourført vores revisionsstrategi og detaljerede planlægning af 

revisionen, som vi har drøftet med universitetet. 

5 Efter vores vurdering gennemføres revisionen af universitetets regnskab for 2022 mest ef-

fektivt som en kombination af revision i løbet af regnskabsåret og revision efter regnskabsårets ud-

løb. 

6 Vores revision i denne fase har omfattet analytiske undersøgelser og vurderinger, herunder 

gennemlæsning af økonomistatus 3 af den 3. oktober 2022. 

Bilag 4-1



 

315 

7 Vi har endvidere foretaget en nærmere gennemgang, vurdering og stikprøvevis efterprøv-

ning af de af ledelsen etablerede regnskabssystemer og interne kontroller på følgende områder: 

• Indtægter og tilgodehavender 

• Omkostninger og kreditorer 

• Gager og lønninger 

• Anlægsaktiver og donerede aktiver 

• Eksterne forskningsprojekter og andre tilskudsfinansierede aktiviteter 

• Likvide beholdninger og værdipapirer  

• Ledelseskontroller i form af løbende regnskabs- og kontrolrapporter 

 

8 Vores undersøgelser har primært været rettet mod de interne kontroller, som vi tillægger 

vægt i vores vurdering af risikoen for væsentlige, uopdagede fejl ved aflæggelsen af regnskabet. 

9 På de nævnte regnskabsområder har vi endvidere stikprøvevist testet registreringerne ved 

analyser, dokumentationskontrol, afstemninger og gennemlæsning af konti. 

10 I forbindelse med forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision for 2022 har vi 

påbegyndt indsamlingen af data. 

11 Implementeringen af nyt ERP-system er ved dette års revision udvalgt til temarevision. 

Hovedkonklusion på den udførte revision 

12 Den del af revisionen, vi har udført, har givet os en begrundet opfattelse af, at universitetets 

regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af regnskabet, og vi er 

ikke under denne del af revisionen blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikati-

oner i vores revisionspåtegning på regnskabet. Opstår der senere under revisionen forhold, som be-

dømmes at kunne give anledning til modifikationer i vores revisionspåtegning, vil dette straks blive 

meddelt bestyrelsen ved indførsel i denne protokol. 

Revisionsforhold 

13 Det detaljerede resultat af den ovenfor beskrevne revision har vi drøftet med universitetets 

økonomiafdeling med følgende konklusion: 

14 Syddansk Universitet har implementeret nyt ERP-system pr. 1. januar 2022. Implemente-

ringen af modulerne er sket i etaper igennem året. Ledelsen har oplyst, at implementeringen har 

medført at enkelte kontroller og afstemninger ikke har været mulige at udføre på enkelte forret-

ningsområder. Det er ledelsens forventning at ovenstående vil blive løst inden SDU's regnskab for 

2022 lukkes. 

15 De ovenstående svagheder, som vi har konstateret, har vi kommunikeret i management let-

ter til ledelsen. Vi er som beskrevet ovenfor informeret om at ledelsen er opmærksomme på de 

manglende afstemninger og kontroller og har igangsat aktiviteter for at udbedre dem. 
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16 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udsendt Konterings- og fordelingsvej-ledning, 

som er gældende for 2022. Syddansk Universitet har opnået dispensation til først at skulle af-lægge 

årsrapport for 2022 formålsfordelt. Ledelsen har oplyst, at Statens Kontoplan er taget i brug pr. 1. 

januar 2022 på segmenterne underkonto, artskonto og sted, og at der fortsat foregår arbejde med 

de fordelingsnøgler, som skal bruges til fordelingen af omkostningerne i overensstemmelse med 

ministeriets Konterings- og fordelingsvejledning. Ledelsen har oplyst at disse vil være på plads 

inden regnskabsårets udløb. Der er fra Uddannelses – og Forskningsministeriets side fastlagt sær-

lige revisionsmæssige krav i forbindelse med implementeringen af Statens Kontoplan. 

Generelle it-kontroller 

17 Vi har endvidere foretaget gennemgang af de generelle it-kontroller for 2022. Ved generelle 

it-kontroller forstås i denne sammenhæng generelle foranstaltninger, som helt eller delvis er fælles 

for it-anvendelsen, og som er etableret med henblik på at sikre Universitetets systemer, data og 

driftsafvikling. Gennemgangen af de generelle it-kontroller omfatter følgende områder: 

• Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen

• Drift af datacentre og netværk

• Applikationer – anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse

• Adgang til systemer, data og faciliteter

• Systemer – anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse.

18 Et robust it-kontrolmiljø medvirker til at sikre tilgængeligheden og den fortsatte effektivitet 

af virksomhedens it-systemer samt pålideligheden af forretningsdata. Dette sker gennem interne 

kontroller rettet mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. I relation til vo-

res finansielle revision bidrager de generelle it-kontroller indirekte til at sikre oplysningerne i års-

regnskabet, og applikationskontroller bidrager direkte hertil. Vores primære fokus i it-revisionen er 

derfor rettet mod integriteten af data og systemer. 

19 Det overordnede formål med vores it-revision er at fastlægge, i hvilket omfang vi kan ba-

sere os på universitetets systemer og kontroller som en del af vores revision. Dette sker for at kunne 

udføre dataanalyser og reducere mængden af substansrevision, der skal udføres. Ved vurderingen 

af it-kontrolmiljøet vedrørende regnskabsaflæggelsen ser vi på det underliggende systemmiljø (da-

tabaser, operativsystemer og netværk). Vores it-revision fokuserer på systemer og processer vedrø-

rende regnskabsaflæggelsen og omfatter derfor ikke andre systemer og processer, eksempelvis 

forskning og udvikling, HR osv. 

20 For 2022 har it-revisionen fortsat fokuseret på ændringsstyring til applikationer – primært 

Oracle Fusion Cloud (ERP) og STADS samt på adgangsstyring. Vi har konstateret at niveauet for de 

implementerede kontroller er det samme som i 2021. Det er vores vurdering, at SDU fortsat arbej-

der med at optimere sikkerhedsforanstaltninger på adgangskontroller ved at anvende de imple-

menterede værktøjer for løbende opfølgning af inaktive brugerkonti og fortsat arbejder målrettet på 

at skabe løsninger i relation til it-sikkerhed, som er operationelle og effektive på sigt.   
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21 For de gennemgåede områder har vi i forbindelse med vores revision ikke konstateret væ-

sentlige svagheder i de af ledelsen etablerede generelle it-kontroller. Det er vores konklusion, at de 

etablerede kontroller er effektive og kan understøtte vores finansielle revision. 

Assistance og rådgivning 

22 Vi har frem til dato efter aftale assisteret Syddansk Universitet med følgende forhold: 

• Revisorerklæringer på en række eksterne projektregnskaber 

• Erklæring vedrørende momsfradragsprocent 

• Afgivelse af erklæringer for ordinær og åben uddannelse over for Undervisningsministeriet 

mv. 

• Assistance i forbindelse med indstationering af forskningsmedarbejdere. 

 

Odense, den 9. december 2022 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

 

Mette Holy Jørgensen Peter Krogh Johansen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Siderne 314-318 er behandlet på bestyrelsesmødet den 9. december 2022 

 

 

 

 

Jens Ringsmose Thomas Buchvald Vind  

Rektor Universitetsdirektør  

 

 

 

Bestyrelse 

  

  

 

  

Niels Thorborg Ralf Hemmingsen Per Have 

Formand næstformand  

   

 

 

  

Søren Vilby Gurli Martinussen  Gitte Rasmussen 

   

 

 

  

Freja Linde Marius Folden Pedersen Mads Lildholdt 
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Udbudskontoret 

 

15. november 2022 

Sagsnr.  
 
kyed@sdu.dk 
T +4565501028 
M +4593507306 
 

Sag: 
  
Udbud af lovpligtig revision, projektrevision og beslægtede rådgivningsydelser 
 
 
Sagsindhold: 
 
SDU’s kontrakt med PWC om lovpligtig revision, projektrevision og beslægtede rådgivningsydelser udløber den 
30. april 2023. SDU har derfor behov for at indgå en ny 4-årig aftale om revisionsydelserne frem til 30. april 2027. 
 
En ny kontrakt om ovennævnte revisionsydelser forventes at overstige 1,6 mio.kr. i kontraktperioden, hvorfor SDU 
som offentlig institution er forpligtet til at udbyde revisionsydelserne. Statens og Kommunernes Indkøbscentral 
(SKI) har valgt ikke at genudbyde aftalen på revisionsydelser fra 2018, da den tidligere aftale blev brugt mindre 
end forventet. Der er derfor ingen alternativer til, at SDU selv gennemfører et udbud af revisionsydelserne. 
 
I forbindelse med et udbud skal der ske en evaluering af de indkomne tilbud. Det foreslås, at valg af revisionsfir-
maer sker i henhold til følgende overordnede tildelingskriterier: ’Pris’, ’tilbudte medarbejdere’, ’kvalitet i opgaveva-
retagelsen’ og ’samarbejde’. De sidste tre kvalitetskriterier anbefales at vægte højere end priskriteriet, da komplek-
siteten i universitetets opgavevaretagelse stiller særlige krav til, at revisionsvirksomheden kan levere revision og 
rådgivning på et højt kvalitetsniveau. 
 
Universitetsdirektøren er ansvarlig for udbudsprocessen, og vil forelægge indstilling om valg af revisor for bestyrel-
sesformanden. Beslutning om valg af revisionsfirma vil ske på bestyrelsesmødet i april 2023.    
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 
• godkender, at universitetsdirektøren igangsætter et genudbud af revisionsydelserne lovpligtig revision, projekt-

revision og beslægtede rådgivningsydelser for aftaleperioden fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2027.  
• godkender de overordnede tildelingskriterier samt at kvalitetskriterierne vægter højere end priskriteriet i evalue-

ringen af de modtagne tilbud  
 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 5 



 

 Side 2 

Indstiller: 
 
Thomas Buchvald Vind 
Universitetsdirektør 
Rektorsekretariatet 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Nicolai Sørensen   Bill Busch Andersen   
Vicedirektør    Udbudschef  
Økonomiservice   Indkøb og udbud, Økonomiservice 



 

 

Økonomiservice 

 

25. november 2022 

Sagsnr.  
 
lnt@sdu.dk 
T +4565502025  
 
 

Sag: 
 
Status for Direktionens Strategiske Pulje 
 
 
Bilag: 
 
1. Økonomioverblik 
 
 
Sagsindhold: 
 
Direktionens Strategiske Pulje (DSP) anvendes til at fremme tiltag og aktiviteter, som ledelsen på SDU i fælles-
skab prioriterer som vigtige for den strategiske udvikling af SDU. Finansiering gennem DSP sker med henblik på, 
at nye tiltag og aktiviteter inden for en kortere årrække kan blive selvbærende og/eller indlejres i områdernes bud-
getter. Der kan også finansieres engangsomkostninger via DSP.  
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet d. 4. april 2016 en forhøjelse af DSP fra 20 mio. kr. i 2016 med 10 
mio. kr.om året i 2017, 2018 og 2019 til 50 mio. kr. i 2019 og frem.  
 
Af de gældende principper for DSP fremgår følgende roller for bestyrelsen: 
 

 At bestyrelsen fastlægger principperne for udmøntning af midler fra DSP.  
 
Principperne er uændrede i forhold til 2021. Dog har direktionen i januar 2022 besluttet, at udvide formålet 
med puljen til medfinansiering til også at omfatte støtte til grundforskningscentre. 
 
Det er forventningen, at principperne for udmøntning af midler fra DSP vil blive opdateret i 2023, som en 
del af implementeringen af en ny budgetmodel på SDU.  
 

 At bestyrelsen godkender den økonomiske størrelse af DSP, hvilket typisk sker i forbindelse med 
den årlige godkendelse af SDU’s samlede budget, hvor DSP fremgår som et selvstændigt budget-
område.  
 
Der er ingen ændringer til den tidligere godkendte ramme i 2022-2025, hvor den årlige pulje er på 50 mio. 
kr. Der budgetteres med en pulje på 50 mio. kr. i det nye budgetoverslagsår 2026.  
 

Orientering  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 6 



 

 Side 2 

 At bestyrelsen årligt skal orienteres om nye aktiviteter og status for puljen. 
  
Der er i løbet af 2022 truffet beslutninger om nye tiltag, ændringer og omdisponeringer på DSP. De aktu-
elle disponeringer på DSP fremgår af Bilag 1. 

 
 
Sagen forelægges til bestyrelsens orientering. 
 
 
 
 
Indstiller: 
 
Thomas Buchvald Vind 
Universitetsdirektør 
Rektoratet 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Nicolai Sørensen   Lisbet Trøjgaard 
Vicedirektør for økonomi  Chefkonsulent 
Økonomiservice  Økonomiservice 
 



Direktionens Strategiske Pulje 2022‐2026 Pr. 15. nov 2022

Ordinær viksomhed

Beløb i 1.000 kr.

Beskrivelse

Forventet 
regnskab

2022

Forventet 
regnskab

2023

Forventet 
regnskab

2024

Forventet 
regnskab

2025

Forventet 
regnskab

2026

Budget 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Udmøntet ADBOU/SUND 2.500 0 0 0 0

Analyseenheden, 1 stilling til ranking 520 0 0 0 0
ATLAS 186 186 186 0 0
Bandim Health Project (BHP) i Guinea-Bissau 1.000 0 0 0 0
Campus Life 2.430 0 0 0 0
CIM 3.400 8.200 0 0 0
D-IAS 4.500 3.000 500 0 0
D-IAS, stimulering af forskningsaktiviteter 1.000 1.000 0 0 0
Dashboard 840 0 0 0 0
De studerendes verdensmålspulje 120 0 0 0 0
DG center, Ronnie Glud 589 604 0 0 0
Digital Democracy Centre 2.200 2.200 2.200 2.200 0
Forskningscentret Quantum Mathematics 3.200 3.200 3.200 0 0
Grundskoleforskning 5.108 0 0 0 0
Klimacenter 5.000 10.000 15.000 10.000 0
Medfinansiering, ADIPOSIGN 768 768 0 0 0
Medfinansiering, BMB 700 700 700 0 0
Medfinansiering, Infant Health/Små børns Sundhed ( 500 500 500 0 0
Medfinansiering, NUFI 0 1.814 1.769 815 609
Nordcee Research Center 2.000 0 0 0 0
Platform X 1.751 0 0 0 0
POLIMA 0 1.500 1.500 1.500 1.500
SDG Tools 86 90 0 0 0
SDU Funding Apps 858 871 0 0 0
SDU Just Society Program 2.685 1.340 0 0 0
Tilvalg, Budgetstrategi 5.922 0 0 0 0
Trinity 2.246 2.630 0 0 0

Udmøntet, i alt 50.109 38.603 25.555 14.515 2.109
Reserveret Campus Life 0 1.270 0 0 0

D-IAS 0 1.000 2.000 2.000 1.000
De studerendes verdensmålspulje 116 1.500 1.000 0 0
DSP Digitaliseringspulje 0 7.500 5.357 0 0
Flagskibscentre 0 0 500 1.000 1.500
Medfinansiering eksterne projekter 0 0 2.030 5.685 5.892
Medfinansiering, Guinnea Bissau 1.000 1.000 1.000 0 0

Reserveret, ialt 1.116 12.270 11.887 8.685 8.392
Forventet forbrug i alt 51.225 50.873 37.442 23.200 10.500
Resultat -1.225 -873 12.558 26.800 39.500

Beholdning overført fra foregående år 10.897 9.672 8.799 21.357 48.157
Resultat inkl. beholdning overført fra foregående år 9.672 8.799 21.357 48.157 87.657
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Bilag: 
  
1. Årlig status på SDU’s klimplan 2030 
 
 
Sagsindhold: 
 
Bestyrelsen for SDU vedtog i december 2021 en klimaplan, der skal nedbringe universitetets udledning af drivhus-
gasser med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. Som en del af implementeringen af klimaplanen præsenteres 
bestyrelsen årligt for en status for arbejdet. Denne status består af tre dele:  
 

• Klimaregnskab for SDU for 2018 og 2021 
• Status på igangsatte klimaindsatser på SDU 
• Udtalelse fra SDU’s Klimapanel 

Selv om der kan aflæses en markant nedgang i den samlede udledning fra 2018 til 2021, skal her tages et forbehold 
for, at 2021 (og 2020) var år præget af nedlukninger og bl.a. restriktioner i flyrejser som følge af COVID-19. SDU vil 
derfor først med klimaregnskabet for 2022 få en indikation af, hvor stor en del af nedgangen, der skyldes andre 
forhold end COVID-19. 
 
Der er i løbet af 2022 påbegyndt indsatser, der direkte vil påvirke SDU’s udledning, og indsatser der gennem ad-
færdspåvirkning og involvering virker mere indirekte. Blandt de førstnævnte kan her fremhæves udvidelse af SDU’s 
transformerstationer, der udover øget forsyningssikkerhed vil skabe mulighed for at udvide universitetets egen pro-
duktion af vedvarende energi. Herudover lanceres et forbrugsprogram, der vil accelerere den cirkulære økonomi på 
SDU. Endelig kan nævnes, at der den 1. januar 2023 indføres en ny rejsepolitik, hvor klimahensyn er indarbejdet. 
 
Udtalelse fra SDU’s Klimapanel 
SDU’s Klimapanel blev etableret i 2022 som en del af klimaplanen for SDU. Klimapanelet, der består af ansatte 
og studerende fra SDU, skal rådgive universitetsledelsen om arbejdet med klimaplanen. 

ORIENTERING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 7 



 

 Side 2 

Klimapanelet anerkender i sin udtalelse SDU’s ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser fra uni-
versitetet, og at der i løbet af 2022 på kort tid er blevet igangsat væsentlige indsatser på området. Klimapanelet 
finder det også positivt, at SDU i klimaarbejdet er opmærksom på, at involvering af og ejerskab blandt ansatte 
og studerende er afgørende forudsætninger for at nå målsætningen.  
 
Klimapanelet peger på, at det videre arbejde og de kommende implementeringsbølger, såfremt klimamålet 
skal nås, kalder på en stærkere helhedsorienteret tilgang, hvor teknologi, struktur, adfærd og kultur samtænkes 
i indsatserne. Klimapanelet understreger endvidere vigtigheden af mod og vilje, til at foretage de nødvendige 
investeringer og prioriteringer – også i forhold til at skabe organisatoriske rammer, der fremmer klimahensynet. 
 
Klimapanelet peger også på, at den nuværende detaljeringsgrad af klimaregnskabet for SDU gør det vanske-
ligt for panelet at løfte sine opgaver fuldt ud. Det er således ikke muligt at vurdere de forventede effekter af de 
konkrete indsatser, og derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det er de rigtige indsatser der er blevet prioriteret. 
Panelet udtrykker dog også forståelse for, at handlinger for at nedbringe udledningen ikke kan afvente et fuldt 
udfoldet datagrundlag. 
 
 
Sagen forelægges til bestyrelsens orientering. 
 
 
 
Indstiller: 
 
Thomas Buchvald Vind 
Universitetsdirektør  
SDU 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Anni Søborg   Flemming Bridal Rasmussen 
Sekretariatschef  Chefrådgiver 
Rektorsekretariatet  Rektorsekretariatet 
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Side 2 

Sammenfatning 
Bestyrelsen for SDU vedtog december 2021 en klimaplan, der skal nedbringe universitetets udledning af 
drivhusgasser med 57% i 2030 sammenlignet med 2018. Som en del af implementeringen af klimaplanen 
præsenteres bestyrelsen årligt for en status for arbejdet. Denne status består af tre dele:  

• Klimaregnskab for SDU for 2018 og 2021
• Status på igangsatte klimaindsatser på SDU
• Udtalelse fra SDU’s Klimapanel

Selv om der kan aflæses markant nedgang i den samlede udledning fra 2018 til 2021, skal her tages et 
forbehold for, at 2021 (og 2020) var år præget af nedlukninger og bl.a. restriktioner i flyrejser som følge af 
COVID-19. SDU vil derfor først med klimaregnskabet for 2022 få en indikation af, hvor stor en del af nedgan-
gen, der skyldes andre forhold end COVID-19. 

Der er i løbet af 2022 blevet påbegyndt indsatser, der direkte vil påvirke SDU’s udledning og indsatser, der 
gennem adfærdspåvirkning og involvering virker mere indirekte. Blandt de førstnævnte kan her fremhæves 
udvidelse af SDU’s transformerstationer, der udover øget forsyningssikkerhed vil skabe mulighed for at ud-
vide universitetets egen produktion af vedvarende energi. Herudover lanceres et forbrugsprogram, der vil 
accelerere den cirkulære økonomi på SDU.  

Udtalelse fra SDU’s Klimapanel 

SDU’s Klimapanel blev etableret i 2022, som en del af klimaplanen for SDU. Klimapanelet, der består af 
ansatte og studerende fra SDU, skal rådgive universitetsledelsen om arbejdet med klimaplanen. 

Klimapanelet anerkender i sin udtalelse SDU’s ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser fra uni-
versitetet, og at der i løbet af 2022 på kort tid er blevet igangsat væsentlige indsatser på området. Klimapa-
nelet finder det også positivt, at SDU i klimaarbejdet er opmærksom på, at involvering af og ejerskab blandt 
ansatte og studerende er afgørende forudsætninger for at nå målsætningen.  

Klimapanelet peger på, at det videre arbejde og de kommende implementeringsbølger, såfremt klimamålet 
skal nås, kalder på en stærkere helhedsorienteret tilgang, hvor teknologi, struktur, adfærd og kultur samtæn-
kes i indsatserne. Klimapanelet understreger endvidere vigtigheden af mod og vilje til at foretage de nødven-
dige investeringer og prioriteringer – også i forhold til at skabe organisatoriske rammer, der fremmer klima-
hensynet. 

Klimapanelet peger også på, at den nuværende detaljeringsgrad af klimaregnskabet for SDU gør det van-
skeligt for panelet at løfte sine opgaver fuldt ud. Det er således ikke muligt at vurdere de forventede effekter 
af de konkrete indsatser og derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det er de rigtige indsatser, der er blevet 
prioriteret. Panelet udtrykker dog også forståelse for, at handlinger for at nedbringe udledningen ikke kan 
afvente et fuldt udfoldet datagrundlag. 
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I. Klimaregnskab for 2018 og 2021 
SDU udarbejder årlige klimaregnskaber for at følge udviklingen i forhold til universitetets mål om en reduktion 
af udledningen af drivhusgasser med mindst 57% i 2030 sammenlignet med 2018. Målet svarer til en reduk-
tion på 70% sammenlignet med 1990, og dermed målet i den danske klimalov. 

Fremgangsmåde 

SDU følger GHG-protokollen ved udarbejdelse af klimaregnskaber. Protokollen er en anerkendt standard for 
beregning og rapportering af drivhusgasudledninger. Protokollen opdeler drivhusgasudledningen i tre sco-
pes, som illustreret i figuren.  

Scope 1 udledningen fra afbrænding af fossile brændstoffer fra udstyr og køretøjer ejet af organisationen. 
Scope 2 er udledningen fra indkøbt energi til elektricitet, varme og køling. Scope 3 er udledningen fra pro-
duktionen og anvendelsen af indkøbte varer og tjenesteydelser. 

GHG-protokollens tre scopes 

 

Klimaregnskab 

Figuren nedenfor illustrerer SDU’s udledning af drivhusgasser i 2018 (baseline) og 2021. Scope 1 og 2 in-
kluderes til fulde i SDU’s nuværende klimaregnskab, mens scope 3 alene omfatter udledningen fra tjeneste-
rejser med fly, tog eller taxi.  

SDU indgår i et sektorsamarbejde med de øvrige danske universiteter med henblik på at udvikle metoder til 
at afdække udledningen fra øvrige kilder under scope 3. De skraverede felter er derfor et estimat på den 
udledning, der endnu ikke er kortlagt. Estimatet er foretaget på baggrund af danske universiteter, der har 
afdækket flere kilder i scope 3.  

I det følgende anvendes begrebet CO2-ækvivalent. CO2-ækvivalent er en omregningsfaktorer til sammenlig-
ning af forskellige drivhusgassers indvirken på drivhuseffekten. Man har således beregnet, hvor mange ton 
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 Side 4 

CO2, der skal til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas. Dette tal er så gassens CO2-
ækvivalent. 

SDU’s klimaregnskab for 2018 og 2021 i tons CO2-ækvivalenter 

 
Som det fremgår, estimeres SDU’s samlede udledning i 2018 til at være på i alt 40.373 tons CO2-ækvivalen-
ter, mens det i 2021 estimeres til 31.392 CO2-ækvivalenter. Den røde linje udgør målet om en reduktion på 
57% i den samlede estimerede udledning. 

Udledningen fra scope 1 omfatter tjenestekørsel i egen bil eller SDU’s tjenestekøretøjer. Scope 2 er udled-
ningen fra indkøbt energi anvendt til elektricitet, varme og køling. Den del af udledningen, der er kortlagt i 
scope 3, kommer fra tjenesterejser, hvor flyrejser tegner sig for omkring 95% af udledningen. 

Selv om der kan aflæses en markant nedgang i den samlede udledning, skal her tages et forbehold for, at 
2021 (og 2020) var år præget af nedlukninger og bl.a. restriktioner i flyrejser som følge af COVID-19. SDU 
vil derfor først med klimaregnskabet for 2022 få en indikation af, hvor stor en del af nedgangen, der skyldes 
andre forhold end COVID-19. 
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II. Status på igangsatte indsatser 
Som nævnt vedtog bestyrelsen for SDU i december 2021 en klimaplan for SDU, der indeholdt en række 
indsatser, der skal medvirke til at nedbringe SDU’s udledning af drivhusgasser. Indsatserne er kategoriseret 
i fire pakker: 

• Campus, bygninger og drift 
• Cirkulært ressourceforbrug 
• Transport  
• Adfærd, involvering og kommunikation 

Klimaplanen indeholder de indsatser, der i første omgang prioriteres i en treårig implementeringsbølge fra 
2022 til 2024. Tabellen nedenfor giver et overblik over de indsatser, der er blevet igangsat i 2022 som en del 
af første implementeringsbølge fra 2022 – 2024. Der vil i 2023 og 2024 blive igangsat flere indsatser. Det 
skal bemærkes, at den globale udfordring med lange leveringstider har betydet længere implementeringsho-
risonter for nogle af indsatserne end forventet. 

 

Campus, bygninger og drift 

 

Udvidelse af SDU’s forsyningsnet og -sikkerhed 

Der vil i perioden 2022 – 2024 blive foretaget en indslusning af energileverandørs transformerstationer, som SDU 
dermed får samlet ansvar for. Denne udvidelse af SDU’s forsyningsnet giver større mulighed for at sende el fra egen 
solcellepark til egne bygninger frem for at sende overskudsstrøm til elnettet. Udvidelsen skaber endvidere på længere 
sigt mulighed for udvidelse af SDU’s solcellepark og opstilling af superladere til elbiler. 

Bæredygtighedscertificering af laboratorier 

Som de første i Danmark fik laboratorier på SDU i 2021 en bæredygtighedscertificering fra Green Lab, idet medarbej-
dere har reduceret energiforbruget markant. Certificeringen blev givet til laboratorier på IMM og BMB. I 2022 blev det 
besluttet at igangsætte en proces, der skal føre til en certificering af øvrige laboratorier på SDU. 

Kortlægning af den bygningsmæssige bæredygtighed 

I efteråret 2022 blev de første skridt taget henimod en kortlægning af bygninger i drift for at undersøge, hvilke bære-
dygtighedsaspekter bygningerne og bygningsdriften klarer sig godt på, men også for at synliggøre forbedringsmulig-
heder. Resultaterne af denne kortlægning forventes at komme løbende i 2023. 

Cirkulært ressourceforbrug 

 

Forbrugsprogram 

Der vil fra 1. januar 2023 blive implementeret et forbrugsprogram gældende frem til 2026, der skal styrke den cirkulære 
økonomi på SDU i forhold til indkøb og anvendelse af varer og tjenesteydelser. Dette vil foregå gennem øgede krav 
til leverandører ved kontraktindgåelse om fx ”take back”, levetidsforlængelse, certificeringer mv. og opfølgning på 
kontrakter for at sikre leverandørens efterlevelse af bæredygtighedskrav. Der vil endvidere blive foretaget flere for-
brugsanalyser, standardiseringer og fællesvarer samt en udvidelse og større anvendelse af SDU’s brugtvarebørs. 
Endelig vil der blive udarbejdet en bortskaffelsesstrategi. 

Opstilling af affaldssorteringsstationer 
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Der vil i løbet af januar 2023 blive opstillet affaldssorteringsstationer med fem fraktioner på campus i Odense. Opstil-
ling af affaldssorteringsstationer på campusser udenfor Odense vil ske efterfølgende i løbet af 2023 i overensstem-
melse med de kommunale ordninger. 

Genanvendelse af plastik fra laboratorier 

Laboratorier har et stort forbrug af plastik i forbindelse med indkøb af engangslaboratorievarer og indpakning i plastik. 
Samtidig har plastik fra laboratorier en høj grad af kvalitet og er efterspurgt i forhold til genanvendelse af plastik. Der 
arbejdes derfor i den videre bæredygtighedscertificering af laboratorier på SDU både på at nedbringe forbruget og på 
at styrke genanvendelsen af plastik. Som en del genanvendelsen er det besluttet at anskaffe en granulator, der kan 
granulere den anvendte plastik med henblik på salg til eksterne. 

Transport 

 

Rejsepolitik  

Der træder 1. januar 2023 en ny rejsepolitik for ansatte i SDU i kraft, hvor klimahensyn er indarbejdet. Rejsepolitikken 
bliver en del af SDU’s rejseregler. Rejsepolitikken bliver understøttet af tiltag, der skal skabe synlighed omkring det 
klimabevidste rejsevalg og gennemsigtighed omkring rejseadfærd på tværs af SDU (rapport med rejsedata). 

Digitale og hybride mødeformer 

I 2022 påbegyndte indretning af mødelokaler med udstyr, der gør det muligt at afholde digitale og hybride mødeformer 
af høj kvalitet. Der vil i første omgang blive indrettet et mødelokale på hver campus for at høste erfaringer. Dette 
initiativ vil i 2023 blive suppleret med kompetenceudvikling for ansatte i forhold til digitale og hybride mødeformer og 
en indsats, der skal øge kendskabet til denne mulighed. 

Opstilling af ladestandere 

Som nævnt vil udvidelsen af SDU’s forsyningsnet give mulighed for opstilling af superladere til elbiler. Som følge af 
lang leveringstid på komponenter til denne udvidelse, vil opstilling af superladere formentlig først kunne påbegyndes 
tidligst ultimo 2024. Det er derfor besluttet, at der i mellemtiden vil blive opstillet et mindre antal almindelige ladestan-
dere på campus i Odense. Det er forventningen at dette vil være gennemført medio 2023. 

Adfærd, involvering og kommunikation 

 

Oprettelse af SDU’s Klimapanel 

I juni 2022 blev SDU’s Klimapanel oprettet med deltagelse af tre VIP, tre TAP og tre studerende. Universitetsdirektøren 
er formand for panelet, der skal rådgive universitetsledelsen om universitetets arbejde med klimaplanen. Klimapanelet 
har siden oprettelse afholdt fire møder. 

Nyhedsbrev om arbejdet med SDU’s klimaplan 

Der er udsendt to nyhedsbreve til ansatte, studerende og eksterne interessenter om arbejdet med SDU’s klimaplan. 
Nyhedsbrevet har i øjeblikket ca. 300 abonnenter. Nyhedsbrevet supplerer sider på SDU’s hjemmesider med nyheder 
og information om universitetets klima- og bæredygtighedsarbejde. 

Klimaambassadører 

28 ansatte gennemførte i september 2022 uddannelsen til klimaambassadør. Klimaambassadørerne skal gennem 
lokale eksperimenter, handlinger og formidling bidrage til at fremme en klimavenlig adfærd på SDU. Siden uddannel-
sen er der gennemført i alt tre netværksmøder. 

På baggrund af forslag fra klimaambassadørerne er det blevet besluttet, at mødeforplejning på SDU som udgangs-
punkt er vegetarisk (kød skal således tilvælges). Herudover har klimaambassadører også medvirket til, at den 
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automatiske nedrulning af solafskærmning er blevet indstillet i udvalgte bygninger. Nedenfor ses yderligere et eksem-
pel på en handling fra klimaambassadørerne. 
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III. Udtalelse fra SDU’s Klimapanel 
Kommissorium for klimapanelet 

Klimapanelet skal: 

• Vurdere status for opfyldelse af den overordnede målsætning samt mål og delmål på klimaområdet 
fastsat i SDU’s klimaplan for 2030.  

• Vurdere behovet for tilpasning af den aktuelle portefølje af indsatser i den igangværende implemen-
teringsbølge, herunder behovet for yderligere indsatser.  

• Udarbejde anbefalinger til teknologiske løsninger og adfærdsmæssige tiltag, der kan bidrage til rea-
lisering af mål for reduktion af SDU’s udledning af drivhusgasser frem mod 2030.  

• Klimapanelet skal i fornødent omfang høre og inddrage relevante parter i sit arbejde.  

Klimapanelet afleverer og offentliggør sine indstillinger og anbefalinger årligt i forbindelse med bestyrelsens 
møde i december. 

Udtalelse 

Klimapanelet anerkender SDU’s ønske om at reducere udledningen af drivhusgasser fra universitetet, og at 
der i løbet af 2022 på kort tid er blevet igangsat væsentlige indsatser på området. Klimapanelet finder det 
også positivt, at SDU i klimaarbejdet er opmærksom på, at involvering af og ejerskab blandt ansatte og 
studerende er afgørende forudsætninger for at nå målsætningen. I den forbindelse fremhæver Klimapanelet 
oprettelse af panelet og uddannelse af klimaambassadører blandt de ansatte. 

Trods den gode start på implementeringen af klimaplanen peger Klimapanelet på, at det videre arbejde og 
de kommende implementeringsbølger, såfremt klimamålet skal nås, kalder på en stærkere helhedsorienteret 
tilgang, hvor teknologi, struktur, adfærd og kultur samtænkes i indsatserne.  

Klimapanelet understreger endvidere vigtigheden af mod og vilje til at foretage de nødvendige investeringer 
og prioriteringer – også i forhold til at skabe organisatoriske rammer, der fremmer klimahensynet. Et hensyn, 
som ifølge panelet, bør indgå i alle beslutninger på SDU. 

Klimapanelet peger også på, at det nuværende datagrundlag og detaljeringsgrad af klimaregnskabet for SDU 
gør det vanskeligt for panelet at løfte sine opgaver fuldt ud. Det er således ikke muligt at vurdere de forven-
tede effekter af og omkostningerne for de konkrete indsatser og derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt det er 
de rigtige indsatser, der er blevet prioriteret.  

Dette gælder især i forhold til indsatser i scope 3. Der er derfor ifølge Klimapanelet behov for at styrke data-
grundlaget. Panelet udtrykker dog også forståelse for, at handlinger for at nedbringe udledningen ikke kan 
afvente et fuldt udfoldet datagrundlag. 

I forhold til tiltag, der kan styrke SDU’s bestræbelser om en reduktion på 57% af universitetets drivhusgas-
udledning, peger Klimapanelet på følgende: 

Åbenhed og transparens i forhold til data på klima- og miljøområdet 

• Læg flere data frem, der viser udviklingen i forbrug og effekter i forhold til drivhusgasudledningen – 
fx gennem oprettelse af et dashboard. 

• Lad uafhængig ekstern ekspert fremsatte en second opinion i forhold til de prioriterede indsatser. 

Varieret og tydelig kommunikation om klimaarbejdet 

• Anvend ikke kun SDU’s hjemmesider til at kommunikere om klimarbejdet. Brug visuelle, nærvæ-
rende og inkluderende virkemidler, der hvor de ansatte og studerende er. 
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Flere platforme for mobilisering af ansatte og studerende 

• Giv mulighed for at ansatte og studerende anonymt kan henvende sig til Klimapanelet, hvis der op-
leves problemer i forhold til klimaet på SDU’s campusser. 

• Lav kampagner, konkurrencer mv. for at mobilisere flere ansatte og studerende i klimaarbejdet. 

Organisatoriske rammer, der understøtter implementering af klimaplanen 

• Skab tid og rammer til dem, der er involveret i klimaplanens indsatser, til at varetage disse opgaver. 

Opmærksomheder i forhold til igangværende eller planlagte indsatser 

• SDU’s rejsepolitik bør balancere klimahensynet med universitetets værdier og opgaver. 
• Vær opmærksom på SDU’s digitale klimaaftryk, når digitalisering vælges som tilgang til øget bære-

dygtighed. 

Medlemmer 

Møder i Klimapanelet ledes af universitetsdirektør Thomas Buchvald Vind. Medlemmer af panelet i 2022 er:  

• Professor Bo Nørregaard Jørgensen, Mærsk McKinney Møller Instituttet, TEK 
• Adjunkt Kristof Tomej, Institut for Design og Kommunikation, HUM 
• Lektor Knud Sinding, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SAMF 
• Kontorchef for Anne Kathrine Overgaard, Dekansekretariatet, SUND 
• Specialkonsulent Marianne Due, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, NAT 
• Kontorchef Christina Bruun Levinsen, Institut for Kulturvidenskaber, HUM  
• Studerende Julie Groth, Biologi, NAT (udtrådt 14. november 2022) 
• Studerende Jens Vormslev Lennert, Bygningskonstruktør, TEK 
• Studerende Mikkel Stampe Nielsen, Global Management and Manufacturing. TEK 
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1. SDU’s risikoprofil 2023-2026 
 
 
Sagsindhold: 
 
Bestyrelsen behandler én gang årligt det samlede risikobillede for SDU. SDU strategiske risikoprofil vurderer de 
væsentligste risici i perioden 2023-2026, der forventes at påvirke SDU’s strategiske position, økonomi, omdømme 
eller evne til at levere forskning, uddannelse og vidensamarbejde. 
 
Risikoprofilen 2023-2026 er en opdatering af risikoprofilen 2022-2025, og er blevet til efter input fra direktionen 
samt område- og sekretariatschefer.  
 
SDU’s rektorat og direktion følger løbende op på de identificerede risici, og supplerer med yderligere risici og nød-
vendige afbødende handlinger. Risikostyringen skal ligesom SDU’s strategi være et agilt og smidigt koncept. 
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen  
 
• drøfter og godkender SDU’s risikoprofil for perioden 2023-2026. 
 
 
Indstiller: 
 
Thomas Buchvald Vind 
Universitetsdirektør 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 8 
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Den 25. november 2022 

SDU’s risikoprofil 2023-2026 

SDU strategiske risikoprofil vurderer de væsentligste risici i perioden 2023-2026, der forventes at påvirke 
SDU’s strategiske position, økonomi, omdømme eller evne til at levere forskning, uddannelse og vidensamar-
bejde. 

Risikoprofilen 2023-2026 er en opdatering af risikoprofilen 2022-2025. 

Risikoprofilen er struktureret efter temaerne ’forskning og vidensamarbejde’, ’uddannelse og livslang læring’ og 
’mennesker og organisation’. Inden for hvert tema er identificeret risikoområder, som er nærmere beskrevet. 

Hvert risikoområde er vurderet i forhold til sandsynligheden for, at en given risiko indtræffer og konsekvensen 
for SDU, hvis en given risiko indtræffer. De to dimensioner giver en samlet risikovurdering, som udløser forskel-
lige ledelsesmæssige konsekvenser. 
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A. Forskning og vidensamarbejde ............................................................................................................ 2 
A.1 Forskningsmiljøer [markant / orange] ..................................................................................................... 2 
A.2 Forskningsfinansiering [markant / orange] ............................................................................................ 2 
B. Uddannelse og livslang læring ............................................................................................................ 4 
B.1 Optagelse af studerende [høj / rød] ....................................................................................................... 4 
B.2 Studenteradfærd [moderat / gul]............................................................................................................ 5 
B.3 Beskæftigelse for dimittender [markant / orange] .................................................................................. 6 
B.4 Radikal uddannelsesinnovation [markant / orange] .............................................................................. 7 
C. Mennesker og organisation .................................................................................................................. 8 
C.1 SDU’s omdømme [markant / orange] .................................................................................................... 8 
C.2 Økonomiske rammevilkår [høj / rød] ...................................................................................................... 8 
C.3 Byggesager [markant / orange] ............................................................................................................. 9 
C.4 Sikkerhed [høj / rød] ............................................................................................................................ 10 
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A. Forskning og vidensamarbejde

A.1 Forskningsmiljøer [markant / orange]
Type: Intern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Middel Risiko: Markant Orange 

En væsentlig forudsætning for, at SDU kan levere banebrydende forskning og forskningsbaseret uddannelse 
er, at universitetet har attraktive forskningsmiljøer. Et attraktivt forskningsmiljø sikrer både, at SDU kan til- 
trække de bedste forskere og undervisere, og at SDU kan fastholde forskere. 

SDU oplever hård konkurrence om at tiltrække og fastholde de bedste forskere og undervisere. Konkurrencen 
kommer fra andre danske og udenlandske universiteter, der ofte giver potentielle ansøgere eller nuværende 
medarbejdere forventning om bedre arbejds-/forskningsvilkår og karrieremuligheder. Manglende rekruttering og 
fastholdelse af dygtige, kreative og innovative forskere og talenter kan føre til en nedadgående spiral med yder-
ligere svækket rekrutteringsevne og attraktivitet, hvilket bl.a. kan medføre, at SDU mister dygtige og kreative 
forskningstalenter, leverer mindre forskningsimpact, hjemtager færre eksterne forskningsbevillinger, får lavere 
undervisningskvalitet samt oplever udvanding af forskningsområder. 

SDU har vist, at det er muligt at tiltrække og fastholde meget dygtige og kreative forskere til universitetet. 
SDU’s frie rammer med fokus på akademisk frihed (forsknings-, undervisnings- og ytringsfrihed), erfaring 
med tværgående samarbejde mellem fakulteterne og etablering af excellence-centre er fortællinger, som nati-
onale og internationale forskere oplever som attraktive rammer for deres forskning. 

SDU kan arbejde mere målrettet med hele pipelinen af forskningstalenter. Pipeline omfatter, at SDU kan støtte 
og motivere dygtige elever fra folkeskoler og gymnasier til forskningens verden, at SDU kan engagere stude-
rende tidligt på bachelor-/kandidatuddannelserne i forskning, at SDU kan ansætte forskningstalenter i ph.d.- og 
post.doc.-stillinger, samt at SDU kan gøre aktivt brug af universitetets forfremmelsesprogram til faste viden-
skabelige stillinger som adjunkt, lektor og professor. Med et stærkt fokus på pipeline af forskningstalenter vil 
SDU fremstå som en attraktiv forskningsarbejdsplads. 

Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Fokus på at skabe attraktive forskningsmiljøer gennem dialog med forskere på og uden for universite-

tet.
• Fokus på at fakulteterne har værktøjer, som kan gøre det attraktivt at være forsker på SDU, f.eks. for-

fremmelsesprogrammer, tenure track og meriteringskriterier.
• Øget fokus på universitetets pipeline af forskningstalenter, som kan sikre rekruttering, udvikling og fast-

holdelse af forskningstalenter. Interventioner kan være at etablere tidlige talentforløb for elever i folke-
skole og gymnasier, at bringe studerende tæt på forskning undervejs i studiet og at anvende SDU’s
forfremmelsesprogram aktivt.

• Udbrede fortællingen om SDU’s erklæring om akademisk frihed (forsknings-, undervisnings- og ytrings- 
og debatfrihed).

A.2 Forskningsfinansiering [markant / orange]
Type: Ekstern Konsekvens: Middel Sandsynlighed: Høj Risiko: Markant Orange 

En vigtig forudsætning for forskning er ressourcer og finansiering. SDU’s forskningsfinansiering kommer som 
basisforskningsmidler fra finansloven eller som eksterne forskningsmidler fra fonde. Begge dele understøtter 
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SDU’s forskningsmiljøer og giver forskningsmuligheder.  
 
Den intensive nationale og internationale konkurrence om forskningsmidler kan forhindre, at SDU har tilstræk-
kelige basisforskningsmidler og eksterne forskningsmidler fra fonde til at understøtte SDU’s forskningsområ-
der, forskningsbaserede uddannelser og vidensamarbejde med samfundet. Manglende eller svækket forsk-
ningsfinansiering vil desuden påvirke SDU’s evne til at rekruttere og fastholde forskere og kan i sidste ende 
påvirke SDU’s renommé som universitet. Konkurrencesituationen kan dog også give SDU flere forsknings-
midler, hvis universitetet formår at spille sine forskningskompetencer ind i konkurrencen om forskningsmidler. 
Samtidig er det afgørende, at SDU har fokus på den rette balance mellem basisforskningsmidler og eksterne 
forskningsmidler, idet en skæv fordeling også kan udgøre en risiko. 

 
Forskningsmidler på finansloven 

I slutningen af 2021 blev der indgået et politisk forlig, som tilfører flere danske universiteter, herunder SDU, 
flere basisforskningsmidler på finansloven. SDU’s basisforskningsmidler er blevet øget med 20 mio.kr. årligt 
fra 2021. Om end løftet af basisforskningsmidler er godt, er niveauet ikke tilstrækkeligt, når basisforsknings-
midlerne sammenlignes på tværs af universiteter og slet ikke tilstrækkeligt til at sikre, at SDU kan være et 
fuldt distribueret universitetet på tværs af geografier, som alle kræver forskningsmiljøer for at kunne tilbyde 
forskningsbaseret uddannelse. 

 
Samtidig er det tydeligt, at politikere med de årlige fordelinger af forskningsreserven i stigende grad øremær-
ker forskningsmidler inden for særlige satsningsområder. Det åbner en mulighed for, at SDU kan spille eksi-
sterende forskningsområder ind i konkurrencen om disse midler, og at SDU kan investere i og opbygge nye 
forskningsområder, som øger universitetets muligheder for at tiltrække disse forskningsmidler. Der er imidler-
tid også en risiko for, at andre universiteter vil tiltrække forholdsmæssigt flere midler i konkurrence med SDU. 
Dette skal også ses i lyset af, at SDU ikke på nuværende tidspunkt er så toneangivende inden for forskning i 
grøn omstilling, som det kunne være ønskeligt set i forhold til de øvrige universiteter i Danmark. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 

• Løbende dialog med politikere og embedsværket om basisforskningsmidler til SDU. 
 

Forskningsmidler fra fonde 

De eksterne fonde omfatter danske offentlige fonde, danske private fonde, EU og andre udenlandske fonde, 
som uddeler forskningsmidler baseret på primært konkurrencebaserede calls. 

 
EU foretager omfattende investeringer i Green Deal på 1 billion euro i det næste årti, som skal sikre en bære-
dygtig omstilling i de europæiske lande. Hvis ikke SDU melder sig ind i konkurrencen om disse midler, vil det 
påvirke SDU’s muligheder for forskning og uddannelse. 

 
I relation til de private fonde sker der i de kommende år betydelige skift i fundinglandskabet, da enkelte fonde 
vokser markant og forventes at uddele årlige forskningsbevillinger, som overstiger universiteternes tildeling 
af basisforskningsmidler fra staten.  
 
SDU har i juni vedtaget en langsigtet strategi, som skal understøtte universitetets forskningsmuligheder og 
hjemtag af eksterne forskningsmidler i et ændret landskab for forskningsfinansiering. Strategien løber frem til 
2030 og vil kræve nytænkning og ændret fokus i alle dele af SDU’s organisation for at lykkes.  
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Handlinger for at afbøde risikoen: 

• Fortsat udvikling og konsolidering af kvaliteten i alle forskningsmiljøer, bl.a. med fokus på at kunne 
hjemtage eksterne forskningsmidler. 

• Implementering af SDU’s strategi for ekstern forskningsfinansiering.  
• Fortsat implementering af virkemidler fra SDU Climate Cluster (SCC) som forudsætning for, at SDU 

kan tiltrække midler afsat til Grøn Forskning og Green Deal. 
 

Forskningssamarbejder 

Der er risiko for, at SDU ikke i tilstrækkelig grad har fokus på samfundskontrakten med virksomheder om at 
indgå forskningssamarbejder og derigennem mister forskningsmuligheder og forskningsfinansiering. SDU 
har allerede etableret et godt grundlag for forskningssamarbejder med virksomheder gennem CIE og CIM i 
Sønderborg. Men potentialet er betydeligt større både i Danmark og internationalt. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 

• Styrke mulighed for at indgå forskningssamarbejder med virksomheder. 
 
 

B. Uddannelse og livslang læring 
 

B.1 Optagelse af studerende [høj / rød] 
Type: Ekstern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Høj Risiko: Markant Rød 

 
Et godt optag af både bachelor- og kandidatstuderende er afgørende for, at de kommer godt i gang med og 
igennem deres studier. Sikrer universitetet ikke, at studerende bliver matchet bedst muligt til deres kompeten-
cer, behov og ønsker, er der risiko for øget frafald. Universitetets samlede kapacitet bliver i så fald ikke udnyttet, 
og SDU kan ikke opfylde sin samfundsopgave med at give forskningsbaseret uddannelse. De særlige risici 
knytter sig til nationale regelændringer for optagelse, begrænsninger i optagelse af internationale studerende 
og manglende optagelse i SDU’s campusbyer. 
 
Demografisk udvikling 

Danmarks Statistiks fremskrivninger af den demografiske udvikling i den danske befolkning viser, at der indtil 
til midten af 2030’erne er faldende ungdomsårgange. Nærmere analyser viser, at faldet af unge i SDU’s pri-
mære optagelsesområder (Fyn, Syd- og Sønderjylland og Sjælland) er betydeligt, mens ungdomsårgangene 
forventes at stige i København. Demografien betyder, at SDU’s optag af studerende må forventes at blive på-
virket negativt i de næste år. Dels fordi færre unge tilvælger SDU, fordi populationen bliver mindre, og dels 
fordi, der vil være et politisk pres for at sikre tilstrækkeligt uddannede unge på andre professionsrettede ud-
dannelser, som er bærende i det danske velfærdssamfund.  

Den demografiske udvikling har strukturel karakter, og derfor er det nødvendigt, at SDU overvejer, om porte-
føljen af uddannelser skal sammensættes anderledes, således at SDU i de kommende år har øget fokus på at 
udvikle porteføljen af tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet (deltidsuddannelse) for kompensere for en 
forventet nedgang i søgningen til dagstudier (heltidsuddannelse) 
 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
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• Løbende vurdering af den demografiske udvikling og konsekvenser heraf for SDU 
• Strukturel ændring af SDU’s uddannelsesportefølje med en øget vægt på efter- og videreuddannelse (del-

tidsuddannelse). 
 
Nationale regelændringer for optagelse 

Uddannelses- og Forskningsministeren har annonceret, at det danske optagelsessystem (kvote 1 og kvote 2) 
skal revideres. I sensommeren 2022 pågår der politiske forhandlinger om revision af optagelsessystemet. Revi-
sionen er endnu ikke kendt, men kan både være en begrænsning og en mulighed for SDU. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Tæt dialog med ministeriet og de andre universiteter om revision af optagelsessystemet. 

 
Optagelse på universiteterne 

Den politiske aftale om ’Bedre og flere uddannelser i hele Danmark’ af 25. juni indeholder en politisk ambition 
om at reducere optaget i de fire store byer, herunder Odense, og etablere uddannelsesaktiviteter uden for de 
fire store byer frem mod 2030. Planen medfører en ramme (loft) over hvor mange studerende, som SDU kan 
optage på universitetets uddannelser i Odense frem mod 2030. Nye uddannelsestilbud i Odense skal håndte-
res inden for denne ramme. 

 
Samtidig har SDU brug for øget fokus på at optage studerende i campusbyerne (Esbjerg, Sønderborg, Kol-
ding og Slagelse) og uddanne de studerende med kompetencer, som efterspørges af arbejdsmarkedet – også 
i en regional kontekst. Hvis ikke SDU sikrer et godt optag af studerende i campusbyerne, påvirkes mulighe-
derne for at få tilstrækkelig kritisk masse ind i uddannelserne og mulighederne for at sikre et godt og attraktivt 
studiemiljø. 

 
Det må forventes, at den danske og regionale demografi vil påvirke SDU’s optag i de kommende år, hvilket be-
tyder, at SDU løbende må vurdere sin uddannelsesportefølje i forhold til søgningen og samfundets behov. 
 
I september præsenterede regeringen et forslag til ”Danmark kan mere III”, som vil betyde grundlæggende æn-
dringer i uddannelsesstrukturen på de videregående uddannelser, hvor de 2-årige kandidatuddannelser på en 
række uddannelser skal erstattes med 1-årige kandidatuddannelser. Som følge af folketingsvalget 1. november 
er det usikkert om og hvordan regeringens forslag vil leve videre. Danske Universiteter har generelt lagt afstand 
til regeringens forslag, da det er vurderingen af kvaliteten i universiteternes uddannelser vil blive svækket. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Sikre et godt optag på basis af SDU’s institutionsplan samt sikre høj kvalitet i SDU’s samlede studenter-

population. 

• Koordination med øvrige universiteter om sektorholdning til reformer af universitetsuddannelser. 

 

B.2 Studenteradfærd [moderat / gul] 
Type: Intern Konsekvens: Middel Sandsynlighed: Middel Risiko: Moderat Gul 

 
Som andre uddannelsesinstitutioner ser SDU ind i en fremtid med faldende ungdomsovergange og en gene-
ration af studerende, som har nye ønsker og krav til universitetet. Generationen er ambitiøs, engageret og 
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pligtopfyldende og ønsker mere personaliserede services, relevante faglige kompetencer, et balanceret stu-
dieliv, fleksibilitet, god beskæftigelse og et overordnet formål med livet. Hvis ikke SDU evner at forstå, vejlede 
og uddanne de studerende i forhold til deres behov, er der risiko for, at studerende mistrives og falder fra de-
res studier, og at universitetets renommé bliver svækket, hvilket betyder lavere søgning til universitetet. 

 
Mange studerende er ambitiøse og vil gerne lære, erkende ny viden og opnå en tydelig faglig identitet. Faglig-
heden kan udvikles gennem kontakt til forskning og forskergrupper, som giver studerende indsigt i, hvordan 
man forsker, og hvordan man er innovativ. Fagligheden kan også udvikles gennem et stærkt foreningsliv på 
universitetet, hvor studerende møder hinanden på et tidligt tidspunkt i studiet om ekstracurriculær viden og te-
maer, som forskere og undervisere stiller til rådighed. 
 
For mange studerende giver SDU’s fokus på bæredygtig udvikling god overordnet mening. Men studerende 
tilkendegiver også behov for, at SDU’s fokus på bæredygtighed leder til tydelige og relevante faglige og person-
lige kompetencer for de studerende. Foruden de faglige kompetencer på de enkelte uddannelser kan studierne 
med fordel tydeliggøre de bredere kompetencer, som studerende opnår ved at arbejde med komplekse proble-
mer og løsninger vedrørende bæredygtig udvikling. Eksempelvis i form af ”21st century skills” som kritisk tænk-
ning, kreativitet, innovation, samarbejde, kommunikation, sociale evner og lederskab. 
 
De studerendes universitetsliv har i 2020-2021 været betydeligt påvirket af COVID-19. Umiddelbart har det ikke 
påvirket de studerende på SDU’s eksamensresultater. Men der er tegn på, at studerendes trivsel, studieliv og 
adfærd er påvirket, og at studerende er bekymrede for, om de når læringsmålene for deres uddannelser, når de 
kun i begrænset omfang har fysisk kontakt med deres undervisere og deres studiefæller. Der er derfor øget ri- 
siko for senfølger i form øget mistrivsel og øget frafald. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Fortsatte undersøgelser af og dialog med de studerende om oplevelser og trivsel på universitetet. 
• Fortsat arbejde med at personalisere kommunikation og individualisere applikationer til studerende – det 

gælder både før studiestart og i løbet af studiet. 
• Understøtte at studerende kan udvikle faglige kompetencer ved at møde forskere og via foreninger. 
• Tydeliggøre faglige og personlige kompetencer, som studerende opnår på universitetet og i arbej-

det med komplekse problemstillinger vedrørende bæredygtighed. 
• Øget fokus på studerendes trivsel i lyset af COVID-19. 

 

B.3 Beskæftigelse for dimittender [markant / orange] 
Type: Ekstern Konsekvens: Middel Sandsynlighed: Høj Risiko: Markant Orange 

 
Det er afgørende, at SDU uddanner kandidater med kompetencer, som giver mulighed for beskæftigelse efter 
endt uddannelse. Dette skal ske både af hensyn til den enkelte studerende og af hensyn til samfundet. Mang-
lende beskæftigelse for SDU’s dimittender kan endvidere påvirke universitetets renommé negativt og gøre det 
vanskeligt at tiltrække studerende. 

 
Det er samtidig et eksternt vilkår, at der er en lang tidshorisont for at uddanne kandidater. Dels skal nye ud-
dannelser godkendes og planlægges, dels er det samlede forløb for bachelor- og kandidatuddannelse norme-
ret til fem år i alt. Optaget af studerende er derfor baseret på arbejdsmarkedets behov minimum fem år frem i 
tiden. Arbejdsmarkedets behov kan variere af forskellige årsager, bl.a. behov for andre kompetencer som 
følge af teknologisk udvikling samt udvikling i konjunkturer og konkurrenceforhold. 
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SDU demonstrerer sin relevans for samfund og erhvervsliv ved, at de studerende er eftertragtede på arbejds- 
markedet og kendetegnet ved en unik kombination af høj faglighed og relevante kompetencer, der sikrer, at de 
studerende hurtigt kommer i beskæftigelse efter endt uddannelse. SDU er imidlertid udfordret med en høj og 
stigende dimittendledighed på flere uddannelser. På den baggrund har der i 2020 pågået et arbejde med at op-
stille initiativer, som kan hjælpe til med at sikre, at SDU’s dimittender kommer hurtigere i beskæftigelse, jf. 
”Rammevilkår – fempunktsplanen for indsatser i 2020”. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Implementering af indsats vedr. beskæftigelse, jf. ”Rammevilkår – fempunktsplanen for indsatser i 2020- 

21”, som er behandlet i bestyrelsen i 2020. 

 
B.4 Radikal uddannelsesinnovation [markant / orange] 

Type: Ekstern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Middel Risiko: Markant Orange 

 
Det globale samfund er præget af en hastig og omskiftelig teknologisk udvikling, som risikerer at lede til disrup-
tion af uddannelsesinstitutioners mulighed for at tilbyde videregående uddannelse og livslang læring. Sandsyn-
ligheden for disruption er steget betydeligt som følge af COVID-19, som har lukket store dele af verden ned i 
kortere eller længere perioder, og som har åbnet for, at digitale løsninger i undervisning, eksamener og møder 
er blevet normen mere end undtagelsen. Det er vanskeligt at forudse retningen og omfanget af radikal uddan-
nelsesinnovation. Mange løsninger og muligheder er endnu ikke udbredt, og fremtiden kan tegne et markant 
anderledes billede, end vi forventer i dag. Radikal uddannelsesinnovation kan således udfordre hele SDU’s uni-
versitetsmodel, såfremt SDU ikke handler i tide. 

 
SDU er ikke på bar bund i forhold til at håndtere risikoen for radikal uddannelsesinnovation. SDU har gennem 
nogle år arbejdet med ”Fremtidens Uddannelse” som et svar på disruption, nye digitale muligheder og ændret 
behov for videregående uddannelser. Cand.public.-uddannelsen er valgt til at være prototype for måden, som 
SDU radikalt redefinerer og udvikler uddannelser på, og der er derudover igangsat et antal spydspidsprojekter, 
hvor mindre eksperimenter – teknologiske eller med nye undervisningsformer – afprøves på et enkelt fag. 
 

Dertil kommer, at SDU med COVID-19 har vist evnen til en hurtig omstilling af undervisnings- og eksamensak-
tivitet fra fysiske former til ren virtuelle former eller hybrider af fysisk og virtuel aktivitet. Der er fortsat behov for 
at videreudvikle både de pædagogiske, didaktiske, teknologiske og organisatoriske forhold i disse nye under-
visnings- og eksamensaktiviteter. Det er afgørende, at denne læring bringes med videre, så SDU’s studeren-
de og undervisere får mest muligt ud af den nye læring og de nye muligheder, der er blevet sat fokus på, og 
ikke bare falder tilbage til tiden før COVID-19. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 

• Fortsætte udvalgte eksperimenter med SDU’s uddannelser 
• Understøtte innovative miljøer, som udvikler ideer og initiativer til radikal uddannelsesinnovation og 

livslang læring. 
• Videreudvikle de pædagogiske, didaktiske, teknologiske og organisatoriske erfaringer med et fysisk 

og et virtuelt universitet høstet under COVID-19. 
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C. Mennesker og organisation 
 

C.1 SDU’s omdømme [markant / orange] 
Type: Intern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Middel Risiko: Markant Orange 

 
Som universitet er det SDU’s opgave at drive forskning og uddannelse på højeste internationale niveau og 
sikre formidling og samarbejde med omverdenen. Universitetet har også en opgave i at foretage strategiske 
prioriteringer og generelt forvalte ressourcerne hensigtsmæssigt som statsfinansieret selvejende institution. 
SDU har gennem en årrække haft et særligt fokus på at skabe værdi for og med samfundet, at udvikle talenter 
samt at bryde grænser og forme fremtiden, og universitetet har senest i 2019 besluttet at have et særligt strate-
gisk fokus på at arbejde med komplekse samfundsproblemer og bæredygtig udvikling. 
 
SDU’s omdømme – forstået som omverdenens opfattelse af SDU som universitet – kan være afgørende for 
SDU’s evne til at tiltrække studerende og ansatte og indgå samarbejder med omverden. Et omdømme skabes 
af mange faktorer, og omdømmet ejes ikke af universitetet selv, men bor hos de aktører, som betragter SDU.  
 
Et eksempel er de mange forskellige internationale rankings, som rangerer SDU i forhold til andre universiteter. 
Man kan have mange videnskabelige betragtninger på disse rankings, men faktum er, at de findes, og at andre 
personer – eventuelt kommende studerende, pårørende, forskere og virksomheder – kan tage bestik af SDU’s 
placering på rankings og dermed træffe et aktivt valg for enten at tilvælge eller fravælge SDU.  
 
SDU kan arbejde for at påvirke sit omdømme. På den ene side handler det om at løse universitetets grundlæg-
gende opgaver – forskning, uddannelse og vidensamarbejde – med høj kvalitet og positivt udkomme. På den 
anden side handler det om at skabe en mere tydelig profil og fortælling om universitetet. Eksempler på en tyde-
ligere profil kan være at fremhæve og betone, at SDU tilbyder stor akademisk frihed med den vedtagne erklæ-
ring om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og ytrings- og debatfrihed af juni 2022; at SDU har fokus på kvali-
tet og høj faglighed; at SDU sikrer tværgående samarbejde; at SDU er tilgængelig som open-source for virk-
somheder som del af samfundskontrakten; at SDU indgår i offentlige-private samarbejder; at SDU er distribue-
ret som universitet med stor regional tilstedeværelse og engagement; samt at SDU har fokus på bæredygtig 
omstilling og vil bidrage til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.  

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Fortsat fokus på en tydeligere profil for SDU, som kan bidrage positivt til SDU’s omdømme.  

 
C.2 Økonomiske rammevilkår [høj / rød] 

Type: Ekstern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Høj Risiko: Høj Rød 

 
COVID-19 pandemien ramte i 2020 verden og Danmark med stor styrke. Regeringen gennemførte i 2020-21 
en række hjælpepakker på samlet 3-cifrede milliardbeløb, som har hjulpet med at holde hånden under sam-
fundsøkonomien. Baseret på den aktuelle pandemi og den ekspansive økonomiske politik i 2020-2021 øges 
risikoen for, at der i de kommende år vil ske en opstramning af finanspolitikken for at kunne overholde EU’s 
budgetregler. Det er sandsynligt, at regeringen efter en periode med ekspansiv finanspolitik vil føre en kon-
traktiv finanspolitik og dermed reducere det offentlige budget. En reduktion i det offentlige budget vil med stor 
risiko påvirke SDU’s økonomi. 
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Krigen i Ukraine har medført betydelig usikkerhed på flere delmarkeder, som har givet betydelige prisstignin-
ger og forsyningsproblemer. Inflationen ligger aktuelt i niveauet ca. 9 procent, og renterne er hævet af flere 
nationalbanker for at dæmpe inflationstakten. Forsyningsproblemerne har sat sig i flere energimarkeder og 
flere regeringer i Europa iværksætter aktuelt tiltag, som kan dæmpe efterspørgslen efter energi og dermed 
reducere prispresset. Eksempler på tiltag er at reducere varmen i offentlige bygninger og rationering af elfor-
bruget. Flere økonomiske eksperter peger på risikoen for økonomisk recession.  
 
De stærkt ændrede økonomiske rammevilkår i 2022 kan påvirke SDU på to måder. Dels kan de stigende pri-
ser og forsyningsproblemerne sætte sig i universitetets omkostningsstruktur og dermed aktivitetsniveauet på 
en negativ måde. Dels kan en kommende økonomisk recession betyde, at regeringen øger den offentlige ef-
terspørgsel, hvilket kan øge de offentlige investeringer i nye anlæg mv.  
 
Med andre ord må er SDU’s økonomiske rammevilkår underlagt meget betydelig usikkerhed, og det er derfor 
fornuftigt, at SDU samlet udviser mådehold i universitetets kommende økonomiske dispositioner og anvender 
den frie opsparing til i en periode at håndtere betydelig økonomiske fluktuationer for at genopspare igen, når 
de økonomiske risici er mindsket. Som del af budget 2023-2026 indstiller rektoratet, at der gennemføres en 
kontrolleret opbremsning på SDU i 2023. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Implementering af fempunktsplanen vedr. SDU’s rammevilkår og fortsat forenkling og reduktion af kom-

pleksitet på universitetet. 
• SDU udviser generelt økonomisk mådehold og anvender dele af den frie opsparing som stabilisator i en 

periode. 
• SDU gennemfører en kontrolleret økonomisk opbremsning i 2023. 

 
C.3 Byggesager [markant / orange] 

Type: Ekstern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Middel Risiko: Markant Orange 

 
SDU har løbende fokus på risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser i byggesager. Selv har SDU ikke 
oplevet væsentlige budgetoverskridelser eller forsinkelser, heller ikke på DIAS-byggeriet eller byggeriet i Es-
bjerg, som SDU overtog i 2020. Men andre universiteter har oplevet meget betydelige forsinkelser og budget- 
overskridelser på deres byggerier, og derfor er det relevant, at SDU retter et særligt fokus mod denne risiko. En 
stor budgetoverskridelse vil lægge beslag på universitetets ressourcer i form af øget husleje i minimum 10 år og 
muligvis længere tid. 

 
Af SDU’s igangværende byggeprojekter knytter den største usikkerhed sig til Nyt SUND, som beløber sig til 
en samlet anlægssum på over 1.600 mio.kr. Generelt er projektet veldrevet og er kommet planmæssigt fra 
start. Reserverne i budgettet er efter anbefaling fra Vejdirektoratet øget med 90 mio.kr. i 2021 og yderligere 
med xx mio.kr. i 2022. Økonomien holder sig fortsat inden for den samlede økonomiske ramme, som er god-
kendt i aktstykket i Finansudvalget. Vejdirektoratet har fokus på at holde tidsplanen og økonomien, men der 
kan være risiko for 2-3 måneders forsinkelse på projektet. 

 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Tæt løbende dialog med bygherre (Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet) og entreprenører, herunder 
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opfølgning på løbende risikostyring på projekter og uformelle byggetilsyn. 
• Generel kritisk vurdering af behovet for nybyggerier og ombygninger for at reducere den økonomiske 

byrde for SDU. 
 

C.4 Sikkerhed [høj / rød] 
Type: Ekstern Konsekvens: Høj Sandsynlighed: Høj Risiko: Høj Rød 

 
De offentlige myndigheder udgiver løbende sikkerhedsvurderinger i forhold til trusler og eksterne risici. Center 
for Cybersikkerhed udgav i juni 2022 en opdateret version af deres publikation om cybertruslen mod Dan-
mark. Hovedkonklusionen er, at truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet fortsat er ”meget høj”. Det bety-
der, at der er aktører, der løbende både kan og vil forsøge at angribe Danmark. Det er vurderingen, at både 
cyberkriminelle og medarbejdere fra statslige myndigheder arbejder systematisk, vedholdende og målrettet på 
at ramme Danmark. Risikoen for cyberaktivisme er blevet hævet fra ”lav” til ”middel”. Det er en direkte konse-
kvens af krigen i Ukraine, hvor man har set cyberangreb brugt som politisk våben. Risikoen for destruktive 
angreb vurderes fortsat at være ”lav”.  
 
Tilsvarende udgiver DKCERT og DeiC årligt deres trendrapport for universitetssektoren. De forudser også, at 
randsomware-plagen vil fortsætte. De sætter fokus på sårbarheders betydning for it-sikkerheden og anbefaler, 
at universiteterne er proaktive og laver eksterne sårbarhedsscanninger og håndterer fundene. Derudover ser 
de også en tendens i, at der vil blive lavet flere såkaldte supply-chain-angreb, hvor aktørerne gemmer mal-
ware i software-opdateringer.  
 
Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationsarbejde (URIS) nedsat af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet med bl.a. repræsentanter fra Danmarks otte universiteter, udkom i maj 2022 med 
anbefalinger til et paradigmeskifte i den danske tilgang til international forskning og innovation. Der er behov 
for øget opmærksomhed fra institutionerne på etiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici. Universite-
terne skal være langt mere kritiske, når de samarbejder med andre lande, hvor der er særlig risiko for, at dan-
ske forskere utilsigtet kan bidrage med at udvikle teknologier, som fx også kan bruges til at opbygge militære 
kapaciteter eller til masseovervågning, der kan være et brud på grundlæggende menneskerettigheder.  
 
Handlinger for at afbøde risikoen: 
• Implementering af anbefalinger fra offentlige myndigheder samt fra URIS 

• Løbende udvikling af universitetets sikkerhedssystemer og -procedurer baseret på ændringer i trussels- 
billeder. 
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Rektoratet 

 

18. november 2022 

Sagsnr.  
 
prorektor@sdu.dk 
 
 

Sag: 
 
Prækvalifikation af uddannelser med ansøgningsfrist 1.februar 2023 – Forhåndsgodkendelse af forventede ansøg-
ninger 
 
 
Sagsindhold: 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har to gange årligt ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning om præ-
kvalifikation af uddannelser. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2023.  
 
Med denne sag orienteres bestyrelsen om de forslag til prækvalifikationsansøgninger, som fakulteterne aktuelt 
arbejder med frem mod ansøgningsfristen den 1. februar. Da næstkommende bestyrelsesmøde ligger efter Ud-
dannelses- og Forskningsministeriets ansøgningsfrist, bedes bestyrelsen forhåndsgodkende uddannelsesforsla-
gene og give bestyrelsesformanden og rektor bemyndigelse til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og 
godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
Direktionen godkendte den 27. oktober 2022, at der arbejdes med nedenstående to uddannelsesforslag: 

Uddannelse Fakultet Campus Sprog Ansøgningstype 
hos UFM 

SDU´s indsendte 
institutionsplan 

Civilingeniøruddannelse i  
Fysik og Teknologi, kandidat  

TEK Sønderborg Engelsk Ny uddannelse * Indgår ikke 

Civilingeniøruddannelse i 
Bygningsteknik, kandidat 

TEK Odense Engelsk Ny uddannelse ** 
(sprogændring) 

Indgår ikke 

* SDU har en tilsvarende uddannelse i Odense, men ønsker at oprette en tilsvarende i Sønderborg. 

** Ved skift af uddannelsessprog fra dansk til andet sprog på en allerede udbudt uddannelse skal der søges om ”ny uddannelse”. 
 
Det skal bemærkes, at bestyrelsen allerede den 13. juni 2022 har forhåndsgodkendt ansøgningen vedr. Civilinge-
niøruddannelsen i Fysik og Teknologi. Det blev dog efterfølgende besluttet at udskyde ansøgningstidspunktet for 
at kvalificere ansøgningen yderligere. 
 
Efter bestyrelsesmødet behandles forslagene igen af Uddannelsesrådet den 16. december 2022 samt af direktio-
nen den 26. januar 2023. Bestyrelsesformand og rektor godkender eventuelle endelige ansøgninger inden indsen-
delse til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. februar 2023. 
 

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 9 



 

 Side 2 

Civilingeniøruddannelse i Fysik og Teknologi, kandidat - Udbudt i Sønderborg 
Civilingeniøruddannelsen (bachelor og kandidat) i Fysik og Teknologi udbydes allerede fra SDU Odense. 
Formålet med at oprette et supplerende udbud af dennes kandidatdel ved SDU Sønderborg er, at kunne imøde-
komme et eksternt behov om, at der uddannes ingeniører med et særligt fokus på materialer (bæredygtighed, ud-
vikling, fremstilling, måling, modellering mm.). 
 
Uddannelsen tænkes udbudt på engelsk og med en høj grad af international rekruttering indtænkt. 
 
Civilingeniøruddannelse i bygningsteknik, kandidat – Sprogændring 
Civilingeniøruddannelsen i bygningsteknik er godkendt i 2019 med et udbudssprog på dansk, hvorved denne an-
søgning udelukkende har til formål at skifte udbudssproget på kandidatuddannelsen til engelsk. Ønsket om at æn-
dre sproget til engelsk er opstået, da vurderingen er, at arbejdsmarkedsbehovet er så stort, at det ikke alene kan 
dækkes af danske ansøgere. 
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 
 
• Forhåndsgodkender de to uddannelsesforslag 
• Giver bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godken-

delse i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 1. februar 2023 kl. 12.00. 
 
 
 
Indstiller:  
 
Helle Waagepetersen 
Prorektor 
SDU 
 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Annette Lund    Vikki Michelle Thygesen 
Studiechef    AC-fuldmægtig 
SDU Studieservice   SDU Studieservice  
 



 

 

SDU HR 

 

25. november 2022 

Sagsnr.  
 
lkkg@sdu.dk  
 
 

Sag: 
 
APV 2021 - håndtering af stress 
 
 
Sagsindhold: 
 
På bestyrelsesmødet den 3. oktober 2022 efterspurgte SDU’s bestyrelse en kort mundtlig orientering om SDU’s 
arbejde ift. at forebygge og håndtere stress i forlængelse af APV 2021. 
 
På bestyrelsesmødet vil der blive givet en mundtlig orientering. Orienteringen indeholder et kort rids af stressudfor-
dringen nationalt set og stressudfordringen på SDU, et overblik over fora og områder, hvor SDU arbejder systema-
tisk med at forebygge og håndtere stress samt eksempler på konkrete indsatser på organisationsniveau.   
 
Sagen forelægges til bestyrelsens orientering. 
 
 
 
Indstiller: 
 
Jens Ringsmose 
Rektor 
Rektoratet 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Lisbeth Møller   Karna Kühnell Gautier  
HR-chef   Chef for Arbejdsmiljø og Udvikling 
SDU HR   SDU HR 
 

Orientering  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 10 



 

 

Rektorsekretariatet 
  
 
Sagsnr. 22/22570 
lip 
lip@sdu.dk 
T    +4565501304 
 
 
 
 
 

Sag: 
  
Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved SDU 
 
 
Bilag: 
  

1. Udkast til ny standardforretningsorden  
 
 
Sagsindhold: 
 
Det fremgår af SDU’s vedtægter § 3, stk. 3, nr. 4, at bestyrelsen har til opgave at godkende en standardforret-
ningsorden for de kollegiale organer, hvorved forstås universitetsråd, akademisk råd, institutråd, ph.d.-udvalg og 
studienævn.  
 
Godkendelsen sker ifølge vedtægtens § 12, stk. 6 efter forslag fra rektor, der herefter godkender forretningsorde-
nen for det enkelte kollegiale organ.  
 
Den nugældende standardforretningsorden er fra 2004 og dermed fra en tid, hvor der ikke i samme grad som nu 
var praksis for virtuelle møder. Endvidere er kommunikationen i højere grad blevet digitaliseret. Det er derfor vur-
deringen, at der er behov for en revision af standardforretningsordenen.  
 
Det vedhæftede udkast er udarbejdet af Rektorsekretariatet i samarbejde med en erfagruppe med deltagelse af en 
repræsentant for hvert fakultet. Udkastet har endvidere været i høring hos fakulteterne og de kollegiale organer.  
 
I det vedhæftede udkast er ændringerne i forhold til den nugældende standardforretningsorden markeret.  
 
Ændringerne er i hovedtræk, at  
- det er præciseret, at standardforretningsordenen også gælder for universitetsråd, institutråd og 

ph.d.-udvalg  
- der er taget højde for den øgede digitalisering, 
- der er tilføjet en bestemmelse om studienævns og ph.d.-udvalgs mulighed for at bemyndige for-

manden.  

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 11 



 

 Side 2 

 
Derudover er der hovedsageligt tale om ændringer af teknisk karakter samt sproglige justeringer/tilretninger.  
 
Det bemærkes, at det af høringssvarene fremgår, at fem kollegiale organer (to akademiske råd og tre institutråd) 
foreslår, at ”formand” ændres til ”forperson”. Det er rektoratets indstilling, at man bevarer termen ”formand” i stan-
dardforretningsordenen, idet det bemærkes, at denne term også bruges i universitetsloven og i SDU’s vedtægt. I 
vedlagte udkast er ”formand” således ikke ændret til ”forperson”. Der skal dog være mulighed for, at det enkelte 
kollegiale organ kan beslutte at benytte termen ”forperson” i forretningsordenen for det pågældende organ.  
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender udkast til ny standardforretningsorden til ikrafttrædelse den 1. januar 2023.  
 
 
 
Indstiller:  
 
Jens Ringsmose 
Rektor 
SDU 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Anni Søborg    Lisbeth Broegaard Petersen 
Sekretariatschef  Chefjurist 
Rektorsekretariatet  Rektorsekretariatet 
 
 
 
 
 
  



Udkast til standardforretningsorden 
16. november 2022

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet. 

Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens § 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer 
de formelle rammer for de kollegiale organers (universitetsråd, akademiske råd, og studienævn, ph.d.-
udvalg og institutråds) virksomhed. 

Fælles bestemmelser for universitetsråd, akademiske råd,  og studienævn, ph.d.-udvalg og institutråd. 

De kollegiale organers møder. 

§ 1.  De kollegiale organer udøver deres virksomhed i møder, herunder virtuelle møder. Rutinesager kan
dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder dette. Møderne er offentlige,
men sager kan behandles for lukkede døre, hvis det på grund af deres beskaffenhed eller
omstændighederne i øvrigt anses for nødvendigt eller ønskeligt.

Stk. 2.  Sager, der indeholder oplysninger om personlige forhold, skal behandles for lukkede døre. 

Stk. 3.  Hvis det bestemmes af det kollegiale organ eller dettes formand, skal spørgsmål om behandling af 
en sag for lukkede døre forhandles forud for sagsbehandlingen. 

Stk. 4.  Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst. 

Stk. 5.  Enhver har adgang til at overvære et kollegialt organs offentlige sagsbehandling under iagttagelse af 
god ro og orden. Hvis en tilhører forstyrrer drøftelserneforhandlingerne, kan formanden udelukke denne 
eller om fornødent samtlige tilhørere fra mødet.  

Stk. 6. Afholdelse af møder skal ske under iagttagelse af sprogpolitik for SDU. 

§ 2.  De kollegiale organer skal afholde møder mindst én gang i semestret. Mødesteder, -dage og -
tidspunkter offentliggøres på universitetets hjemmeside for mindst et semester ad gangen. fastsættes i
forretningsordenerne for de enkelte organer.

Stk. 2.  Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt. Ud over de ordinære møder, 
der er fastsat i forretningsordenerne for de enkelte møder, kan formanden indkalde til ekstraordinære 
møder.  

Stk. 3.  Formanden skal endvidere indkalde det kollegiale organ, når ¼ af medlemmerne skriftligt begærer 
dette og angiver dagsorden. Mødet skal i så fald afholdes inden 14 dage efter sekretærens/formandens 
modtagelse af begæringen.  
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§ 3.  Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i det kollegiale organ, må dette meddeles formanden
inden mødets afholdelse. I beslutningsreferatet fra hvert enkelt møde skal anføres, hvilke medlemmer der
har været fraværende.

Mødeindkaldelse og fremlæggelse af sager. 

§ 4.  Indkaldelse med dagsorden udsendes af formanden mindst fem dage før mødets afholdelse. Hvis
særlige grunde gør det påkrævet, kan indkaldelse med kortere varsel finde sted. Dagsordenen skal oplyse,
hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 2.  Dagsordenen udsendes til hvert medlem af det kollegiale organ og til rektor. Formanden sørger 
endvidere for at udsende det relevante materiale til forhåndsorientering for medlemmerne. Den åbne del 
af dagsordenen , ligesom den offentliggøres ved opslag gøres tilgængelig på universitetets 
hjemmeside.efter nærmere bestemmelse i de enkelte organers forretningsordener.   

Stk. 3. Det skal fremgå af dagsordenen, hvordan medlemmer og andre interesserede får adgang til et 
eventuelt virtuelt møde. 

Stk. 43.  De enkelte medlemmer af det kollegiale organ og rektor kan kræve punkter optaget på dags- 
ordenen. Dagsordenspunkter og materiale til de ordinære møder skal være sekretæren/formanden i 
hænde mindst otte dage før afholdelsen af mødet. 

Stk. 4.  Formanden sørger for sammen med dagsordenen at udsende det relevante materiale til 
forhåndsorientering for medlemmerne. 

Stk. 5.  Formanden sørger for, at sagerne og oplysninger, der er tilvejebragt til behandlingen af disse, 
fremlægges til eftersyn for medlemmerne af det kollegiale organ senest tre dage før mødets afholdelse. 

Mødeledelse og forelæggelse af sagerne. 

§ 5.  Formanden, og i denneshans forfald næstformanden, subsidiært et andet medlem, som er blevet
bemyndiget hertil af formanden, leder organets møder. FormandenHan træffer bestemmelse i alle
spørgsmål om ledelsen af drøftelserneforhandlingerne og iagttagelse af god orden under mødet. Desuden
formulerer formandenhan de forslag, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 2.  Medlemmer af et kollegialt organ, der ønsker ordet, henvender sig til formanden, som giver ordet til 
den enkelte i den rækkefølge, det er begæret. Hvis flere begærer ordet samtidig, bestemmer formanden 
rækkefølgen. 

Stk. 3.  Under drøftelserneforhandlingerne rettes ethvert forslag til formanden. Når formandenhan finder 
anledning dertil, eller når det begæres af mindst tre medlemmer, skal det besluttes ved afstemning, om en 
drøftelseforhandling skal afsluttes. 

Stk. 4.  Formanden kan lade spørgsmål, der iflg. forretningsordenen afgøres af ham, afgøre af det kollegiale 
organ. 
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§ 6.  Sagerne behandles i den rækkefølge, som formanden bestemmer, hvorfor dennehan kan fravige
rækkefølgen i dagsordenen. Når mindst tre medlemmer fordrer afstemning herom, afgør det kollegiale
organ dog rækkefølgen for behandlingen af sagerne.

Stk. 2.  Ethvert medlem af et kollegialt organ kan ved mødets begyndelse begære ordet vedrørende 
dagsorden og herunder rejse spørgsmål om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til offentlig 
behandling og omvendt.  

§ 7.  Rutinesager, der iflg. § 1 kan afgøres ved skriftlig behandling, sendes af formanden til hvert af
medlemmerne med angivelse af frist for tilbagesendelse tilbagemelding. Ethvert medlem kan ved
påtegning af sagen forlange den henvist til behandling i et møde. Formanden sørger i så tilfælde for dens
optagelse på dagsordenen for næstfølgende, ordinære møde.

Mødets afholdelse. 

§ 8.  Formanden konstaterer ved hvert mødes begyndelse, om det kollegiale organ er indkaldt med lovligt
varsel.

Stk. 2.  Det kollegiale organ er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 3.  Beslutning kan kun træffes om sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte 
dagsorden. 

Stk. 4.  I tilfælde, hvor det er af betydning for behandlingen af en sag, kan formanden lade udenforstående 
indkalde til på mødet at fremsætte udtalelser eller deltage i drøftelserneforhandlingen uden stemmeret.  

§ 9.  Efter formandens bestemmelse sker afstemning ved håndsoprækning eller navneopråb. Hvis særlige
hensyn gør det ønskeligt, kan afstemning foregå skriftligt på stemmesedler, der udleveres af formanden.
Hvis formanden anser udfaldet af en afstemning for givet på forhånd, kan formandenhan nøjes med at
angive sinden opfattelse, han har af sagens udfald. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan
formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med sin angivne den opfattelse af sagen, han har
angivet.

Stk. 2.  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre 
andet fastsættes. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 3.  Forslag, der har fået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er vedtaget. Hvis der er fremsat 
mere end to hovedforslag, afgør formanden, hvorvidt afstemningen skal foretages med relativt flertal, 
således at det forslag, der har fået flest stemmer, er vedtaget, eller hvorvidt afstemningen skal foretages i 
flere omgange, således at der først stemmes om det mest vidtgående forslag. Sidstnævnte fremgangsmåde 
anvendes, hvis de fremsatte forslag er formuleret som hovedforslag, ændringsforslag hertil samt eventuelt 
underændringsforslag. Formanden bestemmer rækkefølgen af afstemninger om ændringsforslagene, men 
således at afstemningen herom altid er afsluttet før afstemningen af hovedforslaget. 

Stk. 4.  Såfremt mindst 1/3 af organets medlemmer begærer det, skal formanden lade de i stk. 3 nævnte 
spørgsmål vedrørende afstemningsmetoden og rækkefølgen af afstemninger afgøre af det kollegiale organ. 
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Udvalg/arbejdsgruppe. 

§ 10.  Forud for nedsættelse af udvalg/arbejdsgruppe træffer det kollegiale organ ved flertalsbeslutning
afgørelse om udvalgets/arbejdsgruppens kommissorium og størrelse samt om indkaldelsen til dets
konstituerende møde.

Stk. 2.  Udvalget/arbejdsgruppen skal – medmindre andet bestemmes af det kollegiale organ – selv vælge 
sin formand og afgive skriftlig beretning.  

Stk. 3. Udvalg/arbejdsgruppen betragtes som opløst, når kommissoriet er opfyldt. 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger drøftelser og afstemninger. 

§ 11.  Medlemmer af universitetets kollegiale organer har pligt til at deltage i disses møder.

Stk. 2.  Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed, afgår i løbet af valgperioden eller 
erklæres inhabil, jf. de generelle inhabilitetsregler, eller hvis et medlem ved fravær i mindste to måneder på 
grund af sygdom, studierejse eller lignende er ude af stand til at møde, indkalder organet en suppleant. Et 
kollegialt organ træffer selv beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt.  

§ 12.  Et medlem af et kollegialt organ er udelukket fra at deltage i forhandlinger drøftelser og afstemninger
om sager, hvori den pågældende har privat interesse, jf. de generelle inhabilitetsregler.

Stk. 2.  Medlemmet skal underrette det kollegiale organ om forhold, der bevirker eller kan give anledning til 
formodning om inhabilitet. Meddelelse herom skal så vidt muligt gives til formanden inden mødets 
afholdelse. Det kollegiale organ afgør herefter, om det pågældende medlem skal vige sædet, jf. § 11, stk. 2. 
Et medlem er ikke afskåret fra at stemme om sin habilitet.  

Referater og ekspedition af behandlede sager. 

§ 13.  Det kollegiale organs beslutninger optages i et beslutningsreferat. Referatet skal indeholde oplysning
om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte punkter,
samt resultatet af en eventuel afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning.
Dette underskrives af formanden og sekretæren og udsendes og opslås snarest muligt på den i § 4, stk. 2
nævnte måde, hvorefter det forelægges til godkendelse på organets næstfølgende møde.

Stk. 2.  Ethvert af medlemmerne samt de i henhold til § 8, stk. 4 tilkaldte kan forlange, at opfattelser, der 
afviger fra beslutningerne, optages i referatet. I sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kan de 
tillige forlange, at denne gøres bekendt med indholdet af referatet, idet de ved sagens fremsendelse har 
adgang til at lade denne ledsage af en begrundelse af standpunktet. 

Stk. 3.  Referatet forelægges til godkendelse på organets næstfølgende møde eller ved en skriftlig høring af 
medlemmerne og opslås herefter snarest muligt på den i § 4, stk. 2 nævnte måde. skal i øvrigt indeholde 
oplysning om hvilke medlemmer, der var til stede ved mødets begyndelse og behandlingen af de enkelte 
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punkter, samt om beslutninger under de enkelte dagsordenspunkter og resultatet af en eventuel 
afstemning med angivelse af de enkelte medlemmers stemmeafgivning. 

§ 14.  Ekspedition af de sager, der er behandlet af det kollegiale organ, påhviler formanden. Alle
henvendelser til myndigheder uden for institutionen videreekspederes af rektor.

Bemyndigelse af formand for studienævn og for ph.d.-udvalg. 

§ 15. Studienævnet og ph.d.-udvalget kan bemyndige formanden til i hastesager at træffe afgørelse i sager
omfattet af universitetslovens § 18, stk. 4, nr. 4 og SDUs vedtægt §§ 38 – 40, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:   

Der skal være tale om en hastesag, der på grund af sagens karakter ikke kan nå at blive behandlet af 
studienævnet eller ph.d.-udvalget på et ordinært møde eller på et ekstraordinært møde.  

 Afgørelsen må ikke danne ny praksis på området.
 Afgørelsen må ikke være i strid med gældende praksis.
 Afgørelsen må ikke ændre gældende praksis.
 Afgørelsen må ikke være specielt indgribende over for parten.
 Der skal være tale om enkeltsager.
 Studienævnet skal efterfølgende orienteres om formandens beslutning.

Stk. 2. Bemyndigelsen gælder som udgangspunkt, til studienævnet eller ph.d.-udvalget skal konstituere sig 
med en ny formand. Bemyndigelsen skal dog som minimum drøftes på det første møde i året og kan til 
enhver tid ændres af studienævnet.  

Valg af formand og næstformand i Studienævn. 

§ 165.  Efter ordinære studienævnsvalg foretager disse på første møde valg af formand og næstformand.
Næstformanden vælges blandt de studerende. Afgår én af disse i valgperioden, foretages nyvalg til resten
af perioden. Valget af formand og næstformand skal godkendes af dekanen.

Stk. 2.  Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt 
iStandardforretningsordenen. 

Stk. 2 3.  Er der ved valget af formand eller næstformand kun foreslået én kandidat, anses denne for valgt 
uden afstemning. Er der foreslået flere kandidater, er den kandidat valgt, som har opnået flere end 
halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer (inklusive blanke stemmer). Har ingen kandidat opnået dette, 
foretages omvalg mellem de to kandidater, der har højst stemmetal. Har flere end to kandidater opnået 
højst stemmetal, deltager disse i omvalget. Har én kandidat opnået højst og flere kandidater næsthøjest 
stemmetal, deltager disse alle i omvalget. Ved omvalget er den kandidat valgt, der har opnået højst 
stemmetal. Har flere ved omvalg til hverv som formand eller næstformand opnået højst stemmetal, 
foretages lodtrækning mellem disse.  

Stk. 3.  Næstformanden er formandens stedfortræder med de pligter og beføjelser, der er nævnt i 
Standardforretningsordenen. 
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Spørgsmål vedrørende forståelsen af forretningsordenen. 

§ 176.  Det er formanden, der tolker bestemmelserne i forretningsordenen, og eEthvert medlem er
forpligtet til at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens
bestemmelser. Hvis det begæres af tre eller flere medlemmer er uenige i formandens afgørelse, skal
formandens afgørelsen sættes under afstemning. Spørgsmål vedrørende forståelsen af
standardforretningsordenen skal dog forelægges rektor.

Stk. 2. Formanden kan lade det kollegiale organ afgøre spørgsmål, der iflg. forretningsordenen skulle 
afgøres af formanden.  

Godkendt af bestyrelsen den 19. oktober 2004 
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Bilag 1c: Danske Universiteters ”Erfaringsopsamling vedrørende de nye styrelsesregler” af 20. november 2020 
Bilag 2: Notat med input fra indstillings- og udpegningsorganet ved SDU 
 
 
Sagsindhold: 
 
Det fremgår af aftalen ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne”, at aftalens bestemmelser om bestyrelsernes 
rolle, ansvar og kompetencer, udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog mellem bestyrel-
serne og uddannelses- og forskningsministeren skal evalueres efter to år.  
 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen oplyser i brev af 3. oktober 2022, at evalueringen nu er igangsat, og at der 
især vil være fokus på reglerne om udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.  
 
Styrelsen fremsender på denne baggrund følgende to spørgsmål til refleksion i universiteternes bestyrelse: 
 
1)  Danske Universiteter har i november 2020 udarbejdet en erfaringsopsamling om udpegningsreglerne. Med af-

sæt i denne evaluering vil styrelsen høre bestyrelsen, om de seneste to års yderligere erfaringer giver anled-
ning til justeringer eller yderligere bemærkninger til konklusioner i forhold til udfordringsbilleder og forslag til 
justeringer. 

 
2)  Ønsker bestyrelsen at tilkendegive yderligere i forhold til aftalens øvrige bestemmelse vedrørende  

a) Roller og ansvar 
b) Kompetencekrav 
c) Dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren.  

INDSTILLING  
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 12 



 

 Side 2 

 
 
Af brevet fremgår afslutningsvis: ”Styrelsen er som led i evalueringen interesseret i at få et helhedsindtryk af den 
enkelte bestyrelses vurdering. I det omfang, der i bestyrelsen kommer forskellige perspektiver til udtryk fra grup-
pen, af eksterne medlemmer, medarbejderrepræsentanter eller studerende på de to spørgsmål, ser styrelsen 
gerne dette afspejlet i bestyrelsens bidrag til evalueringen.”  
 
Indstillings- og udpegningsorganet ved SDU er anmodet om input til spørgsmål 1 om udpegningsreglerne. Deres 
udtalelse er vedlagt som bilag 2. 
 
Rektorsekretariatet bemærker, at den nuværende udpegningsproces er særdeles ressourcekrævende og kompli-
ceret, hvilket resulterer i en usmidig proces for alle involverede.  
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles, at bestyrelsen  

• drøfter spørgsmålene fra styrelsen, herunder bestyrelsens bidrag til evalueringen. I drøftelsen inddrages 
udtalelsen fra indstillings- og udpegningsorganet.  

 
Rektorsekretariatet vil på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen sammenfatte kommentarerne i et høringssvar.  
 
 
Indstiller:  
 
Jens Ringsmose 
Rektor 
SDU 
 
 
Sagsbehandler: 
 
Anni Søborg   Lisbeth Broegaard Petersen 
Sekretariatschef  Chefjurist 
Rektorsekretariatet  Rektorsekretariatet 
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Søborg; Bestyrelsesformand mailbox; Carsten Gomard FM, ITU; Carsten Toft Boesen FM, RUC; Connie
Hedegaard FM, AU; Cæcilie Marquard Otzen, KU (xsj393@adm.ku.dk); Jesper Langergaard; Karin Markides;
Katrine Vasegaard, AAU (kvas@adm.aau.dk); Linda Selsager Pedersen, CBS; Lise Thorup-Pedersen, AAU;
Merete Eldrup FM, KU ; Niels Thorborg FM, SDU; Nisrin Hamad; Susanne Holm (AU); TMP sekretær; Tobias
Eskildsen; Torben Möger Pedersen FM, CBS
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Evaluering af bedre rammer.pdf
2. Bilag til brev til DKUNI.pdf
Danske Universiteters erfaringsopsamling vedr. udpegningsregler, november 2020.pdf

Til universiteternes bestyrelsesformænd
Kære alle
Hermed en orientering om, at evalueringen af udpegningsreglerne til universitetsbestyrelserne
er igangsat. Danske Universiteter gennemførte selv en erfaringsopsamling i 2020, som flere af jer
den gang medvirkede i og som blev fremsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Danske Universiteter har modtaget vedlagte brev og bilag fra Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen. Der spørges til, om universitetsbestyrelserne har yderligere bemærkninger
ud over de, som er nævnt i erfaringsopsamlingen fra Danske Universiteter i 2020 (som er vedlagt
her) og om der i øvrigt er bemærkninger til de øvrige bestemmelser i den politiske aftale ”Bedre
rammer for ledelse på universiteter”.
Vi sender indkaldet til rektorsekretariaterne med henblik på at indhente bemærkninger fra jeres
respektive bestyrelser og aftaler en tidsfrist, så I hører nærmere om evauleringen ad den vej.
Med venlig hilsen
Lena Scotte
Chefkonsulent

Fiolstræde 44, 1. th.
DK 1171 København K
Mobil: + 45 93 51 08 75
www.dkuni.dk
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Danske Universiteter  
 
Til: jl@dkuni.dk, dkuni@dkuni.dk  
 
Emne: Evaluering af bedre rammer for ledelse på universiteterne. 


Kære Jesper Langergaard 
 
Som det fremgår af aftalen ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne” (se 
bilag), skal aftalens bestemmelser vedrørende bestyrelsernes rolle, ansvar og 
kompetencer, udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog 
mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren evalueres senest 
to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer med udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer.  
 
Uddannelses- og forskningsministeren har orienteret bestyrelsesformændene og 
aftalekredsen om rammen og processen for evalueringen. Derfor kan 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nu sætte arbejdet i gang.  
 
I den forbindelse vil jeg bede Danske Universiteter om at koordinere udsendelsen 
af de to spørgsmål til bestyrelserne, der fremgår af brevet nedenfor samt indsamle 
besvarelser og udarbejde en samlet tilbagemelding til styrelsen senest torsdag 
den 22. december 2022.  
 
Det er ministeriets overordnede vurdering, at universiteterne har taget 
præciseringer vedrørende bestyrelsernes ansvar, rolle og kompetenceprofiler til 
sig. Samtidig har ministeriet en oplevelse af, at dialogen mellem bestyrelserne og 
uddannelses- og forskningsministeren er blevet styrket de senere år.  
 
Universiteterne har tilkendegivet over for ministeriet, at der i forhold til reglerne om 
udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan være behov for justeringer 
for at opnå en mere smidig proces. Derfor vil der i evalueringen af aftalens 
bestemmelse være fokus på reglerne om udpegning af de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Spørgsmål til refleksion i den enkelte bestyrelse: 
1) Danske Universiteter har i november 2020 udarbejdet en erfaringsopsamling 


om udpegningsreglerne. Med afsæt i denne evaluering vil styrelsen høre 
bestyrelsen, om de seneste to års yderligere erfaringer giver anledning til 
justeringer eller yderligere bemærkninger til konklusioner i forhold til 
udfordringsbilleder og forslag til justeringer.  


 
2) Ønsker bestyrelsen at tilkendegive yderligere i forhold til aftalens øvrige 


bestemmelse vedrørende 
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Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen 
  


a) Roller og ansvar 
b) Kompetencekrav 
c) Dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. 


 
Styrelsen er som led i evalueringen interesseret i at få et helhedsindtryk af den 
enkelte bestyrelses vurdering. I det omfang, der i bestyrelsen kommer forskellige 
perspektiver til udtryk fra gruppen af eksterne medlemmer, 
medarbejderrepræsentanter eller studerende på de to spørgsmål, ser styrelsen 
gerne dette afspejlet i bestyrelsens bidrag til evalueringen. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen for arbejdet med evaluering af bedre rammer for 
ledelse er chefkonsulent Gunvor Faber-Madsen gfm@ufm.dk og fuldmægtig 
Henrik Magnussen henm@ufm.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 


 
 
Hans Müller Pedersen 
Direktør 
 
 
Bilag: Aftale om ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne” 
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Den 11. april 2017 
 
Aftaletekst 
 
 
Bedre rammer for ledelse på universiteterne  
 
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet er enige om at styrke de ledelsesmæssige rammer på universiteterne.  


Universiteterne spiller en meget vigtig rolle i Danmark. Gode uddannelser og forskning af højeste kvalitet er 
afgørende betingelser for et samfund med udvikling og vækst. 
 
Partierne bag stemmeaftalen er enige om, at det er afgørende, at universiteterne har ubetinget 
forskningsfrihed og en høj grad af uafhængighed og selvbestemmelse. Aftalepartierne lægger stor vægt på, at 
universiteterne er hjemsted for den frie og kritiske tanke, og hvor den akademiske kvalitetskontrol er 
uanfægtelig.  
 
Universiteterne har gennemgået en markant udvikling organisatorisk, størrelsesmæssigt og styringsmæssigt 
de seneste 10-15 år. De er bl.a. etableret som statsfinansierede selvejende institutioner med bestyrelser med 
eksternt flertal og ansatte ledere.  
 
De overordnede rammer for ledelsen af universiteterne er på mange måder velfungerende. Men der er også 
et potentiale for forbedringer med henblik på, at de ledelsesmæssige rammer i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar.  
 
Med aftalen tydeliggøres bestyrelsernes rolle og ansvar, rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af 
bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, tilpasses, og bestyrelsernes dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren styrkes. 
 
De styrkede rammer for ledelse skal mindske behovet for detailreguleringen af universiteterne, som f.eks. 
den ledighedsbaserede dimensionering og fremdriftsreformen. Aftalepartierne er således enige om, at de 
udfordringer, som opstår, så vidt muligt skal løses af universiteterne selv i dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren og -ministeriet.  
 
Aftalen omfatter følgende elementer: 
 
1) Bestyrelsernes rolle og ansvar  
Aftalepartierne er enige om at tydeliggøre bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar ved, at det i 
universitetsloven præciseres: 
 
• At bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.  
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver 


forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau.  
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles 


løbende. 
• At bestyrelsesformanden er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og 


forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.  
• At de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og at deres kompetencer 


tilsammen skal afspejle universitetets opgaver. 
 
 







2) Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden 
De eksterne medlemmer af bestyrelserne på universiteterne udpeges i dag af et udpegningsorgan efter 
indstilling fra et indstillingsorgan nedsat af universitetet.  
 
Aftalepartierne er enige om at videreudvikle denne model, således at modellen i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning, herunder at udpegningsorganet virker uafhængigt af 
bestyrelsen. Endvidere lægges vægt på, at der er stor grad af åbenhed og gennemsigtighed om kompetencer 
og procedurer for udpegning.  
 
Udpegningsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et udpegningsorgan, der udpeger de eksterne medlemmer af universitetets 
bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan. For så vidt angår bestyrelsesformanden for 
universitetet udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.  
 
Udpegningsorganet skal bestå af:  


• 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen 
skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, og som ikke 
må være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet. 


• Én repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
• Én repræsentant for de ansatte og én repræsentant for de studerende. 


 
De 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. skal tilsammen leve 
op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
Udpegningsorganet vælger en formand blandt de 5-7 medlemmer. Formanden skal have erfaring med ledelse 
og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.  
 


Indstillingsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et indstillingsorgan, som har til opgave at indstille kandidater til eksterne 
medlemmer af bestyrelsen, herunder formandskandidater til udpegningsorganet. Indstillingsorganet skal 
bestå af: 


• Én formand  
• Ét eksternt medlem af bestyrelsen  
• Ét internt medlem af bestyrelsen 
• Én repræsentant for Uddannelses-og Forskningsministeriet 
• To medlemmer udpeget af universitetets udpegningsorgan 


 
Ved indstillinger til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand for 
indstillingsorganet. Ved indstilling til øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er bestyrelsesformanden for 
universitetet formand for indstillingsorganet.  
 
Udpegningsorganet kan ikke udpege egne medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, ansatte eller studerende 
på universitetet til indstillingsorganet.  
 
3) Kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer  
Der stilles i dag krav til de eksterne medlemmer af bestyrelsens kompetencer inden for ledelse, organisation 
og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Herudover fremgår det af universitetslovens 
bemærkninger, at der bør være internationale kompetencer i bestyrelsen.  
 
Aftalepartierne er enige om: 







• At de eksterne medlemmer af bestyrelsen tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret 
uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Og at det 
fortsat er hensigtsmæssigt, at der er internationale kompetencer i bestyrelsen. 


• At bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation 
og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. 


 
4) Styrket dialog og strategiske rammekontrakter  
Aftalepartierne er enige om, at den løbende dialog mellem bestyrelser og uddannelses- og 
forskningsministeren skal styrkes, herunder ved at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to 
gange årligt. Rektorerne eller formandsskabet for Rektorkollegiet kan efter behov deltage i møderne. 
 
Aftalepartierne er endvidere enige om, at de nuværende udviklingskontrakter skal erstattes af nye strategiske 
rammekontrakter, som indgås mellem universitetets bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren.  
 
De nye strategiske rammekontrakter: 
 
• Skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale strategiske mål for universitetets opgaver med 


afsæt i det enkelte universitets udfordringer. De strategiske mål udarbejdes i dialog mellem 
universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende sondring mellem pligtige og 
selvvalgte mål ophæves således. 


• Skal have længere varighed. Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de nye kontrakter, men det er 
forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder.  


• Skal danne ramme om en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og 
bestyrelserne, hvor der løbende følges op på fremdrift og resultater. 


• Skal understøtte tværgående samarbejde og koordinering mellem institutionerne om fælles 
udfordringer.  


 
Aftalens bestemmelser vedrørende bestyrelsernes rolle, ansvar og kompetencer, udpegning af de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren 
evalueres senest to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer med udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer.  
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Erfaringsopsamling vedrørende de nye styrelses-


regler 


 


Dette dokument samler universiteternes erfaringer med de styrelsesregler, som re-


gulerer udpegningen af universiteternes bestyrelsesmedlemmer, og som blev vedta-


get i 2017. Danske Universiteter har forestået erfaringsindsamlingen, der er baseret 


på svarene på en spørgeskemaundersøgelse til personer, som har været involveret i 


indstillings- og udpegningsprocessen, samt samtaler med nogle af universiteternes 


medarbejdere, som har været dybt involveret i udpegningsprocesserne. En invita-


tion til link til spørgeskemaundersøgelsen er sendt fra Danske Universiteter til de 


enkelte universiteter, som hver især har videresendt invitationen til de personer, 


som har været involveret i indstillings- og udpegningsprocessen ved det relevante 


universitet.  


 


Svarpersonerne er blevet opfordret til at beskrive deres erfaringer med udpegnings-


systemet og deres oplevelse af eventuelle udfordringer med systemet. Til udfor-


dringsbilledet hører oplevelsen af, at systemet er omstændeligt, tidskrævende, 


svært at kommunikere til udeforstående, og i sidste ende kan det være en udfor-


dring i forhold til at kunne rekruttere de bedst egnede kandidater til universiteter-


nes bestyrelser. 


 


Dokumentet her består af fire hovedafsnit:  
 


Afsnit 1 beskriver de gældende regler for bestyrelsesudpegninger, og hvordan de 


bliver anvendt på universiteterne. 
 


Afsnit 2 beskriver de oplevelser med udfordringer i de gældende regler, som Dan-


ske Universiteter har modtaget i forbindelse med erfaringsopsamlingen. 
 


Afsnit 3 beskriver de forslag til justeringer af de gældende regler, som Danske Uni-


versiteter har modtaget i forbindelse med erfaringsopsamlingen. 
 


Afsnit 4 indeholder en kort opsummering af tidligere regler for bestyrelsesudpeg-


ninger i Danmark og for reglerne i en række nabolande. 


 


Der er desuden udarbejdet et bilag med resultaterne fra spørgeskemaundersøgel-


sen og de fritekstsvar, svarpersonerne har bidraget med. I dette dokument er der 


indsat citater fra fritekstsvaret, som understøtter eller illustrerer pointer, som er 


beskrevet. Det gælder både for bilaget og for nærværende dokument, at fritekstsva-


ret er renset for navne og oplysninger, som kan kobles til enkelte institutioner eller 


personer. 


 


20. NOVEMBER 2020 
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Dokumentet er ikke beregnet til offentliggørelse, men er tænkt som et redskab til 


dialog mellem universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet om den 


kommende evaluering af styrelsesreglerne. 


 


 


 


1. De eksisterende regler 
Den politisk aftale 


Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Social-


demokratiet indgik 11. april 2017 en politisk aftale om de ledelsesmæssige rammer 


på universiteterne. 


 


I forlængelse af aftalen blev bestemmelserne om udpegning af bestyrelsesformand 


og de eksterne medlemmer i bestyrelserne justeret i universitetsloven.  Det fremgår 


af den politiske aftale, at bestemmelser om udpegning af de eksterne bestyrelses-


medlemmer evalueres senest to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer 


med udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer. 


 


Universitetsbestyrelserne 


Universitetsbestyrelserne har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse 


af universitetet og for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret 


uddannelse ind til højeste internationale niveau.  


 


Universiteternes bestyrelser består af 9-11 personer med et flertal af eksterne besty-


relsesmedlemmer, som er udpeget i deres personlige egenskab, 1-2 videnskabelige 


medarbejdere fra universitetet, 1 teknisk administrativ medarbejder fra universite-


tet og to studerende. De interne medlemmer vælges blandt universitetets ansatte og 


studerende. De eksterne medlemmer skal udpeges for en periode af fire år og kan 


genudpeges én gang. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forsk-


ning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder 


vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring 


med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig ind-


sigt i samfundsmæssige forhold. 


 


Universitetslovsændringen i 2017 indeholdt følgende ændringer, hvad angår ud-


pegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer: 


 


- Indførelse af to nye organer – udpegningsorganet og indstillingsorganet og 


kravet om udefrakommende medlemmer i begge organer 


- En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet i indstillings-


organet.  


- Krav om åbenhed om kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer 


og om procedurer for udpegning.   
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Udpegningsorganet 


Universitetet nedsætter et udpegningsorgan, der består af mindst 8 og højst 10 


medlemmer. Udpegningsorganet sammensættes af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, 


myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges i deres person-


lige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller 


være ansat eller studerende på universitetet.  


 


Derudover har en repræsentant for de ansatte, en repræsentant for de studerende 


og en repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse plads i 


udpegningsorganet.  


 


Medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have 


indsigt i universitetets opgaver. Udpegningsorganet vælger blandt sine eksterne 


medlemmer en formand. Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt 


i samfundsmæssige forhold.  


 


Udpegningsorganet udpeger bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra indstil-


lingsorganet. Udpegningsorganet udpeger også to eksterne medlemmer til indstil-


lingsorganet.  


 


Indstillingsorganet 


Indstillingsorganet indstiller på baggrund af åbent opslag nye eksterne bestyrelses-


medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles 


mindst to kandidater eller en mere end antallet af bestyrelsesposter.  


 


Indstillingsorganet sammensættes af bestyrelsesformanden, der også er formand 


for indstillingsorganet, et øvrigt eksternt bestyrelsesmedlem, et internt bestyrelses-


medlem, en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet og to eks-


terne medlemmer udpeget af udpegningsorganet.  


De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være 


medlem af udpegningsorganet, af universitetets bestyrelse eller være ansat eller 


studerende på universitetet. 


 


Indstillingsorganet udarbejder hver en kompetencebeskrivelse for henholdsvis de 


ledige eksterne medlemsposter og for formandsposten. På den baggrund annonce-


res der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de 


indkomne indstillinger, udarbejder indstillingsorganet en begrundet indstilling til 


udpegningsorganet på minimum én kandidat mere end det antal, som skal udpe-


ges. 
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Formandsudpegning 


Ved udpegning af en bestyrelsesformand gælder særlige bestemmelser. I det til-


fælde kan den afgående bestyrelsesformand ikke være formand for indstillingsorga-


net.  


 


Udpegningsorganet skal i stedet udpege en formand for indstillingsorganet. Den 


pågældende må ikke er medlem af universitetets bestyrelse ej heller være ansat ved 


universitetet, men skal have kompetencer svarende til de krav, der stilles til besty-


relsesformanden.   


 


Udpegningsorganets udpegning af en bestyrelsesformand skal godkendes af uddan-


nelses- og forskningsministeren.  


 


Universiteternes vedtægter og praksis 


Bestemmelserne om udpegning af bestyrelsesmedlemmer i universitetsloven er 


indarbejdet i vedtægterne for hvert universitet. Vedtægterne bliver godkendt i uni-


versitetets bestyrelse og af uddannelses- og forskningsministeren.  


 


Alle universiteter har nu et udpegningsorgan og et indstillingsorgan, og der er kun 


mindre variation i processens indretning på tværs af universiteterne, da organernes 


sammensætning og opgaver er indført i lovgivningen, som beskrevet ovenfor.  


 


Forskellen i praksis på tværs af universiteterne består i nedenstående variationer:  


 


Sammensætning af udpegningsorganet 


Universiteterne definerer i deres vedtægter, hvordan udpegningen af medlem-


merne til udpegningsorganet finder sted. Der er overordnet tre modeller: 


 


- På nogle universiteter udpeges de eksterne medlemmer til udpegningsorg-


anet efter indstilling fra på forhånd definerede eksterne organisationer og 


samarbejdspartnere.  


- På nogle universiteter udpeges de eksterme medlemmer til udpegningsorg-


anet af rektor efter åbent opslag.  


- På nogle universiteter indstiller øvrige organer (repræsentantskaber eller 


aftagerpaneler) medlemmerne.  


Kontakten med kandidater 


Alle universiteter skal lægge opslag efter kandidater til bestyrelsen offentligt ud. 


Der er dog forskellig praksis i forbindelse med universiteternes kontakt med kandi-


daterne:  


 


- Nogle universiteter muliggør, at indstillingsorganet behandler forslag til 


kandidater efter kandidatens mundtlige samtykke. 
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- Nogle universiteter stiller krav om, at kandidaten indsender en egentlig an-


søgning til posten som bestyrelsesformand.  


- Nogle universiteter gennemfører en ”jobsamtale” med mulige kandidater. 


Organernes funktionsperiode  


Universiteterne kan bestemme, hvilken funktionsperiode de to organer har. Udpeg-


ningsorganet har en funktionsperiode på 2-4 år, hvoraf fireårige funktionsperioder 


er mest udbredt. Genudpegning er mulig, men medlemmerne i udpegningsorganet 


kan højst være udpeget i en periode på 8 år.   


 


Det er forskelligt, om indstillingsorganet er stående udvalg. Nogle universiteter har 


indstillingsorganer nedsat for fire år ad gangen, hvor kun formanden for indstil-


lingsudvalget skiftes ud, i tilfælde hvor indstillingsorganet skal indstille kandidater 


til bestyrelsesformandsposten. Andre universiteter nedsætter indstillingsorganet 


som ad hoc udvalg til hver udpegningsrunde. 


 


 


 


 


2. Udfordringer i regler, modeller og praksis 
Gennem spørgeskemaundersøgelsen og samtaler med universiteterne er der be-


skrevet en række udfordringer med de nuværende udpegningsregler.  


 


I nedenstående afsnit er svarpersonernes oplevelser med udfordringer i processen 


forsøgt grupperet og beskrevet i overskrifter. Der er også indsat enkelte citater fra 


svarpersonernes fritekstsvar, som illustrerer oplevelsen af udfordringerne.  


 


Reglernes omstændelighed 


Tilbagemeldingerne fra de involverede i udpegningsprocessen vidner om en ud-


bredt oplevelse af, at udpegningsprocessen er meget omstændelig og tung. Der er 


en cirkularitet i processen, som når den siddende bestyrelse indstiller medlemmer 


(af bestyrelsen) til organerne, og når udpegningsorganet indstiller medlemmer til 


indstillingsorganet, som derefter indstiller kandidater til udpegningsorganet. Cir-


kulariteten gør både processen vanskelig at forklare og kræver en del administra-


tion og inddragelse af en lang række personer. 


   


Citat: ”Processen kræver meget planlægning for at sikre, at tingene gøres i den 


rigtige rækkefølge. Desuden er det erfaringen, at organmedlemmerne finder reg-


lerne unødigt komplicerede, tunge og besværlige.” 
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Citat: ”Jeg forstår godt hensigten, men det bliver så kompliceret, at jeg ikke en-


gang kunne huske, om jeg havde været med i indstillings- eller udpegningsorg-


anet.” 


 


Organernes opgaver og sammensætning 


Tilbagemeldinger tyder på, at nogle af de involverede oplever udfordringer med re-


kruttering af eksterne medlemmer til de to organer og med rollefordelingen mellem 


organerne.  


 


Det nævnes, at medlemmer af udpegningsorganet og indstillingsorganet oplever, at 


de udfører overlappende opgaver. Nogle medlemmer af udpegningsorganet ople-


ver, at deres opgave var at træffe en proforma beslutning, mens det på den anden 


side kunne betyde mere dobbeltarbejde, hvis udpegningsorganet skal forholde sig 


til et bredere ansøgerfelt.  


 


Ved udpegning af en ny bestyrelsesformand, kan det være en udfordring at finde en 


egnet formand for indstillingsorganet, som er villig til at påtage sig opgaven, og 


som i øvrigt lever op til de samme krav, som man vil have til en bestyrelsesfor-


mand.  


 


Citat: ”Indstillingsorganet udpeger det absolutte minimum af kandidater (ofte 


med meget ringe beskrivelse af den enkelte). Hvis hensyn til kønsbalance, alders-


profil og erfaringsbaggrund skal tilgodeses, er der kun en relevant kandidat, og 


udpegningsorganet bliver dermed i praksis et ekspeditionskontor, der stadfæster 


den siddende bestyrelsesformands udpegede kandidat.” 


 


Citat: ”Som formand for udpegningsorganet har jeg brugt en hel del tid på pro-


cessen, både planlægningen af den og eksekveringen. Det var ikke helt let at få no-


gen til at påtage sig opgaven som formand for indstillingsorganet. Så jeg har 


brugt en del tid på at tale med mulige kandidater.” 


 


Rekruttering til bestyrelsesposter  


Flere svarpersoner udtrykker bekymring for, at procedurerne svækker muligheden 


for at rekruttere de bedst egnede kandidater. I spørgeskemaet har godt 46 procent 


svaret, at indstillings- og udpegningsprocessen har været en udfordring i forhold til 


at rekruttere de bedst egnede kandidater, mens knap 54 procent har svaret, at det 


ikke har været en udfordring.  


 


Flere svarpersoner meddeler også, at de kender til, at potentielle kandidater undla-


der at søge om en bestyrelsespost, fordi der skal indstilles mere end en person. 


Nogle svarpersoner minder om, at en kandidat til bestyrelsen ofte vil skulle ind-







 


 


 


7 


 


hente en tilladelse fra sin egen bestyrelsesformand, der hvor kandidatens hovedbe-


skæftigelse ligger. Det ønsker man ikke at gøre, med mindre man er ret sikker på, at 


man har god chance for at blive udpeget.  


 


Citat: ”Toperhvervsfolk plejer ikke at skulle søge en post i en bestyrelse, hvor man 


skal igennem flere udvalg, interview m.v., for så måske i sidste end at blive valgt 


fra at et udpegningsorgan. Det har flere erhvervsfolk peget på som en årsag til 


ikke at stille sig til rådighed. Dem, der vælges fra i processen, mister ansigt.” 


 


Citat: ”Eftertragtede bestyrelsesmedlemmer, som jævnligt får tilbud fra andre ste-


der uden lignende processer, stiller sig nødigt til rådighed for vurdering i orga-


nerne, hvor de risikerer at blive afvist/fundet for lette.” 


 


Citat: ”Topchefer ønsker ikke at skulle ansøge og være en del af en stor screening-


proces forud for konkrete samtaler. Topchefer ønsker ikke at skulle indhente tilla-


delse fra bestyrelsesformand uden at kende sandsynligheden for udpegning f.eks. 


du er blandt 4 kandidater etc. Bemærk at for de rigtige er det ikke lukrativt, men 


de ser det mere som en samfundsopgave, og derfor er det svært for dem at kigge 


ind i den komplekse proces.” 


 


Flere svarpersoner udtrykker også bekymring for, hvordan kandidaterne til besty-


relsesposten, som ikke bliver udpeget, oplever processen, og man finder det uhen-


sigtsmæssigt at udsætte højt kvalificerede kandidater for en meget omstændelig 


proces. Processen tager lang tid fra den indledende kontakt til mulige kandidater til 


ministerens godkendelse, hvilket betyder, at kandidaterne skal vente lang tid på at 


få at vide, om de er blevet udpeget eller ej.  


 


Tidsforbrug 


Der er mange personer involveret i udpegningen. Det drejer sig i sagens natur om 


8-10 personer i udpegningsorganet og de 6 personer i indstillingsorganet. Dertil 


kommer de personer, der stiller sig til rådighed som kandidater og de personer, 


som er involveret i at finde egnede kandidater og indstille/udpege til udpegning-


sorganet. Endelig er der de medarbejdere på universitetet, der arbejder med at ko-


ordinere og facilitetere processen.   


 


Der er stor variation i, hvor meget tid de forskellige involverede har brugt på pro-


cessen alt afhængig af deres konkrete funktion. Sidstnævnte gruppe angiver, at de 


regner med at have brugt i alt mellem 15 og 645 timer på udpegningsprocessen.  


 


Medlemmerne af indstillingsorganet angiver, at de har brugt mellem 3 og 30 timer, 


mens medlemmer af udpegningsorganet angiver at det har brugt mellem 4 og 100 


timer på opgaven.   
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Nogle af svarpersonerne oplever, at tidsforbruget ikke står mål med opgaven, og at 


opgaven derfor kræver unødigt meget tid fra unødigt mange personer.  


Citat: ”Som formand for et udpegningsorgan har jeg i planlægningsfasen brugt 


mange timer, og det samme gælder for interviewperioderne, hvor jeg deltog i alle 


interviews. Jeg skønner, at jeg i alt har brugt ca. 100 ulønnede timer på arbejdet i 


udpegningsorganet (efter den nye proces).” 


Citat: ”Dybest set skal alle de eksterne medlemmer af udpegnings- og indstillings-


organet have samme profil som det eksterne medlem, man skal udpege. Det er 


virkelig mange mennesker at "forstyrre" for den opgave.” 


Citat: ”Vi spilder rigtig mange menneskers tid - den kunne sektoren bruge langt 


bedre.” 


Kobling til universitetets eksisterende bestyrelse og strategi 


Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af universitetet og fast-


lægger universitetets strategi. Nye bestyrelsesmedlemmer skal derfor gerne kunne 


se sig selv i et arbejde med at forfølge den strategi, den siddende bestyrelse har ved-


taget.  


Nogle svarpersoner nævner, at det kan være en udfordring for udpegningsorganet, 


som for flere medlemmers vedkommende ikke kender universitetets arbejde og 


strategi helt indgående, at vurdere, hvordan kandidater vil kunne supplere univer-


sitetets strategi.  


En anden bekymring, der nævnes, er, at der i længden kan være en risiko for, at 


man ved nyudpegninger til bestyrelsesformand kan risikere, at den siddende besty-


relse har en anden opfattelse af de strategiske prioriteringer end formanden.  


Citat: ”Dem der ved allermest om universitetet bliver lidt sat på sidelinjen i pro-


cessen, og der skal oplæres nye folk til organerne når der skal findes folk næste 


gang - meget svært at holde kontinuitet” 
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3. Forslag til justeringer 
Svarpersonerne er blevet inviteret til at foreslå justeringer af udpegningsreglerne, 


som ifølge deres oplevelse vil kunne gøre processen bedre.  


Nedenstående afsnit beskriver forslagene, hvoraf nogle er sendt til Danske Univer-


siteter uden for rammen af spørgeskemaet. I nogle tilfælde er forslag, der er tæt be-


slægtede, skrevet sammen. Danske Universiteter har ikke sorteret eller prioriteret i 


forslagene.  


 


De fleste forslag til justering omhandler, at der kun etableres 1 udvalg separat fra 


bestyrelsen. Der er dog en vis bredde i, hvordan dette udvalg kan fungere. Hoved-


linjerne i de forskellige forslag er beskrevet nedenfor.  


 


 


A. Bestyrelsen som indstillingsorgan 


Det foreslås, at den siddende bestyrelse har funktion af indstillingsorgan, som ind-


stiller kandidater til et separat udpegningsorgan, der ikke er bestyrelsen.  


 


Citat: ”To organer tilfører ingen værdi. Bestyrelsen bør samlet set være indstil-


lingsudvalg. Den bør så indstille kandidater til et udpegningsorgan, som gerne 


må bestå af eksterne og uafhængige medlemsrepræsentanter, dog ikke således, at 


de bliver fritsvævende i forhold til institutionens indre liv og processer.” 


 


Citat: ”Mit forslag ville være, at et udvalg under bestyrelsen bestående af bestyrel-


sesmedlemmer, laver profil, indstiller et antal kandidater, og at udpegningsorg-


anet (med et eksternt bestyrelsesmedlem, 4 eksterne medlemmer uafhængig af be-


styrelsen, en VIP og en studerende) står for interviews og udpegning. Hermed sik-


res bestyrelsens indflydelse på, hvilke kompetencer, der er relevante, samtidig 


med at udpegningskomitéen får en egentlig indflydelse på, hvem der udpeges som 


bestyrelsesmedlemmer.” 


 


B. Bestyrelsen som udpegningsorgan 


Det foreslås, at bestyrelsen får funktion af udpegningsorgan, mens der nedsættes et 


indstillingsorgan (nomineringsudvalg) med eksterne repræsentanter, som ikke er 


fra bestyrelsen.   


 


Citat: ”[systemet] bør afløses af samme system som i børsnoterede virksomheder, 


hvor bestyrelsen nedsætter nomineringsudvalg. Tager hensyn til kompetencepro-


fil og -behov, diversitet mv.” 
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Citat: ”Man kunne nøjes med et indstillingsorgan, der finder og indstiller mindst 


to personer til bestyrelsen, som så udpeger. Et indstillingsorgan kan fint have eks-


terne medlemmer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra ministeriet. 


Det vil forenkle indstillings- og udpegningsprocessen meget.” 


 


C. Et samlet organ 


Udpegningen varetages af et samlet organ med samme sammensætning som det 


eksisterende indstillingsorgan, dvs. med ekstern repræsentation og repræsentation 


fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, evt. med en repræsentant for de stude-


rende også.  


 


D. Direkte udpegning 


Det foreslås, at man arbejder med en mere direkte udpegningsproces, hvor man 


har mulighed for at kunne tilkendegive på forhånd, om kandidaten kan forvente at 


blive udpeget. 


 


Citat: ”Hvis man ønsker top-top personer fra dansk (eller udenlandsk) erhvervs-


liv, så må man acceptere en mere direkte udpegningsproces. Topledere vil gerne 


vide, at de får ansvaret/stillingen, hvis de søger.” 


 


E. Honorar til formanden for udpegningsorganet 


Det foreslås, at man indfører honorar til eksempelvis formanden for udpegning-


sorganet eller andre eksterne, som bruger meget tid på processen.  


 


Citat:” Jeg synes der, uden honorering, stilles meget store tids-, indsigts- og ledel-


seskrav til særligt formanden for udpegningsorganet. Vil mene at det for alle ville 


sende det rette signal hvis en form for honorering ville være hjemlet. Kunne være i 


størrelsesordenen 25-40.000 kr. årligt. ” 


 


F. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsen blandt de eksterne medlemmer 


Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsens midte. Det giver bestyrelsesforman-


den legitimitet, at bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formanden af sin 


midte. Valget af formand kan derefter forelægges ministeren til godkendelse. 
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4. Tidligere modeller i Danmark – og modeller i 


udlandet 
 


Universitetsbestyrelserne blev oprettet ved universitetsreformen i 2003, hvor de af-


løste det tidligere konsistorium som øverste organ på universiteterne. I de første 


bestyrelser var det konsistorierne, der varetog udpegningen af eksterne medlem-


mer, og derefter var bestyrelserne selvsupplerende frem til universitetslovsændrin-


gen i 2011. Med ændringen blev der indført bestemmelser om, at universiteterne 


skulle have et indstillingsorgan, som indstillede eksterne medlemmer til et udpeg-


ningsorgan. Herefter udpegede udpegningsorganet de nye udefrakommende besty-


relsesmedlemmer blandt de indstillede kandidater. Udpegningsorganet kunne for 


eksempel være bestyrelsen eller dele af bestyrelsen. Ligeledes kunne indstillingsor-


ganet være bestyrelsen eller dele af bestyrelsen, og der var eksempler på, at nogle 


universiteter havde bestyrelsen som indstillingsorgan og andre havde bestyrelsen 


som udpegningsorgan. Dog kunne begge organer ikke alene bestå af medlemmer af 


bestyrelsen.  


 


Bestyrelsen valgte selv sin formand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer frem 


til ændringerne i universitetsloven i 2017.  


 


Kort opsummering af regler i en række nabolande 


Dette afsnit beskriver de ganske overordnede hovedtræk i bestemmelserne vedrø-


rende udpegning til universiteternes øverste styrende organer i Finland, Norge, 


Sverige og England. 


 


Finland 


De offentlige finske universiteter har bestyrelser med 7 eller 9-14 medlemmer, 


hvoraf mindst 40 procent skal være eksterne. Til sammen skal de besidde bred fag-


lig viden om de videnskaber eller kunstarter, der falder inden for universitetets 


virksomhedsområde. De eksterne medlemmer er udpeget af et andet organ på uni-


versitetet (universitetskollegiet). Bestyrelsen vælger en formand og en næstfor-


mand blandt de eksterne medlemmer 


 


Universitetskollegiet er et organ med højst 50 medlemmer, som udgøres af repræ-


sentanter for universitetets professorer, øvrige videnskabelige personale og øvrige 


personale samt af studerende. 


 


Norge  


Bestyrelserne har 11 medlemmer, hvoraf 4 er valgt af universitetets ansatte, 2 er 


valgt af universitetets studerende og 4 er eksterne medlemmer udpeget af ministe-


riet. Universiteternes bestyrelser indstiller kandidater med bred erfaring fra sam-


fundsliv og erhvervsliv til ministeriet, men ministeriet har også lov til at overveje 
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alternative kandidater. Norge arbejder p.t. på at revidere styrelsesreglerne for høj-


skoler og universiteter, og det forventes, at der vil blive fremlagt et politisk forslag 


om dette i foråret 2021.  


 


 


Sverige 


Bestyrelserne består af 11-15 medlemmer inkl. formanden. Formanden er ekstern 


og udpeges af regeringen. Rektor er medlem af bestyrelsen. Derudover kan det vi-


denskabelige personale og de studerende vælge hver tre medlemmer til bestyrelsen. 


De øvrige medlemmer udpeges af regeringen efter indstilling fra af to nominerings-


personer (den ene person repræsenterer staten og den anden foreslås af universite-


tet og skal have indgående kendskab til institutionen, men må ikke være ansat).   


 


Rektor udpeges i øvrigt af regeringen efter indstilling fra bestyrelsen.  


 


England 


Der er stor variation mellem organiseringen af styringen af de enkelte universiteter, 


hvilket også betyder, at sammensætningen af de styrende organer er svær at gene-


ralisere. Det er almindeligt, at universitetet har et styrende organ med 17-25 med-


lemmer, hvoraf flertallet er eksterne og hvor formanden er ekstern. De er alminde-


ligt, at det styrende organ er selvsupplerende, hvad angår de eksterne medlemmer.  
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Danske Universiteter  

Til: jl@dkuni.dk, dkuni@dkuni.dk  

Emne: Evaluering af bedre rammer for ledelse på universiteterne. 

Kære Jesper Langergaard 

Som det fremgår af aftalen ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne” (se 
bilag), skal aftalens bestemmelser vedrørende bestyrelsernes rolle, ansvar og 
kompetencer, udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog 
mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren evalueres senest 
to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer med udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer.  

Uddannelses- og forskningsministeren har orienteret bestyrelsesformændene og 
aftalekredsen om rammen og processen for evalueringen. Derfor kan 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen nu sætte arbejdet i gang.  

I den forbindelse vil jeg bede Danske Universiteter om at koordinere udsendelsen 
af de to spørgsmål til bestyrelserne, der fremgår af brevet nedenfor samt indsamle 
besvarelser og udarbejde en samlet tilbagemelding til styrelsen senest torsdag 
den 22. december 2022.  

Det er ministeriets overordnede vurdering, at universiteterne har taget 
præciseringer vedrørende bestyrelsernes ansvar, rolle og kompetenceprofiler til 
sig. Samtidig har ministeriet en oplevelse af, at dialogen mellem bestyrelserne og 
uddannelses- og forskningsministeren er blevet styrket de senere år.  

Universiteterne har tilkendegivet over for ministeriet, at der i forhold til reglerne om 
udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan være behov for justeringer 
for at opnå en mere smidig proces. Derfor vil der i evalueringen af aftalens 
bestemmelse være fokus på reglerne om udpegning af de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer.  

Spørgsmål til refleksion i den enkelte bestyrelse: 
1) Danske Universiteter har i november 2020 udarbejdet en erfaringsopsamling

om udpegningsreglerne. Med afsæt i denne evaluering vil styrelsen høre
bestyrelsen, om de seneste to års yderligere erfaringer giver anledning til
justeringer eller yderligere bemærkninger til konklusioner i forhold til
udfordringsbilleder og forslag til justeringer.

2) Ønsker bestyrelsen at tilkendegive yderligere i forhold til aftalens øvrige
bestemmelse vedrørende
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 Side 2/2 

Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen 
  

a) Roller og ansvar 
b) Kompetencekrav 
c) Dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren. 

 
Styrelsen er som led i evalueringen interesseret i at få et helhedsindtryk af den 
enkelte bestyrelses vurdering. I det omfang, der i bestyrelsen kommer forskellige 
perspektiver til udtryk fra gruppen af eksterne medlemmer, 
medarbejderrepræsentanter eller studerende på de to spørgsmål, ser styrelsen 
gerne dette afspejlet i bestyrelsens bidrag til evalueringen. 
 
Kontaktpersoner i styrelsen for arbejdet med evaluering af bedre rammer for 
ledelse er chefkonsulent Gunvor Faber-Madsen gfm@ufm.dk og fuldmægtig 
Henrik Magnussen henm@ufm.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Hans Müller Pedersen 
Direktør 
 
 
Bilag: Aftale om ”Bedre rammer for ledelse på universiteterne” 
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Den 11. april 2017 

Aftaletekst 

Bedre rammer for ledelse på universiteterne 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet er enige om at styrke de ledelsesmæssige rammer på universiteterne.  

Universiteterne spiller en meget vigtig rolle i Danmark. Gode uddannelser og forskning af højeste kvalitet er 
afgørende betingelser for et samfund med udvikling og vækst. 

Partierne bag stemmeaftalen er enige om, at det er afgørende, at universiteterne har ubetinget 
forskningsfrihed og en høj grad af uafhængighed og selvbestemmelse. Aftalepartierne lægger stor vægt på, at 
universiteterne er hjemsted for den frie og kritiske tanke, og hvor den akademiske kvalitetskontrol er 
uanfægtelig.  

Universiteterne har gennemgået en markant udvikling organisatorisk, størrelsesmæssigt og styringsmæssigt 
de seneste 10-15 år. De er bl.a. etableret som statsfinansierede selvejende institutioner med bestyrelser med 
eksternt flertal og ansatte ledere.  

De overordnede rammer for ledelsen af universiteterne er på mange måder velfungerende. Men der er også 
et potentiale for forbedringer med henblik på, at de ledelsesmæssige rammer i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar.  

Med aftalen tydeliggøres bestyrelsernes rolle og ansvar, rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af 
bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, tilpasses, og bestyrelsernes dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren styrkes. 

De styrkede rammer for ledelse skal mindske behovet for detailreguleringen af universiteterne, som f.eks. 
den ledighedsbaserede dimensionering og fremdriftsreformen. Aftalepartierne er således enige om, at de 
udfordringer, som opstår, så vidt muligt skal løses af universiteterne selv i dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren og -ministeriet.  

Aftalen omfatter følgende elementer: 

1) Bestyrelsernes rolle og ansvar
Aftalepartierne er enige om at tydeliggøre bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar ved, at det i
universitetsloven præciseres:

• At bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver

forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau.
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles

løbende.
• At bestyrelsesformanden er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og

forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.
• At de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og at deres kompetencer

tilsammen skal afspejle universitetets opgaver.
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2) Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden 
De eksterne medlemmer af bestyrelserne på universiteterne udpeges i dag af et udpegningsorgan efter 
indstilling fra et indstillingsorgan nedsat af universitetet.  
 
Aftalepartierne er enige om at videreudvikle denne model, således at modellen i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning, herunder at udpegningsorganet virker uafhængigt af 
bestyrelsen. Endvidere lægges vægt på, at der er stor grad af åbenhed og gennemsigtighed om kompetencer 
og procedurer for udpegning.  
 
Udpegningsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et udpegningsorgan, der udpeger de eksterne medlemmer af universitetets 
bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan. For så vidt angår bestyrelsesformanden for 
universitetet udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.  
 
Udpegningsorganet skal bestå af:  

• 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen 
skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, og som ikke 
må være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet. 

• Én repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
• Én repræsentant for de ansatte og én repræsentant for de studerende. 

 
De 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. skal tilsammen leve 
op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
Udpegningsorganet vælger en formand blandt de 5-7 medlemmer. Formanden skal have erfaring med ledelse 
og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.  
 

Indstillingsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et indstillingsorgan, som har til opgave at indstille kandidater til eksterne 
medlemmer af bestyrelsen, herunder formandskandidater til udpegningsorganet. Indstillingsorganet skal 
bestå af: 

• Én formand  
• Ét eksternt medlem af bestyrelsen  
• Ét internt medlem af bestyrelsen 
• Én repræsentant for Uddannelses-og Forskningsministeriet 
• To medlemmer udpeget af universitetets udpegningsorgan 

 
Ved indstillinger til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand for 
indstillingsorganet. Ved indstilling til øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er bestyrelsesformanden for 
universitetet formand for indstillingsorganet.  
 
Udpegningsorganet kan ikke udpege egne medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, ansatte eller studerende 
på universitetet til indstillingsorganet.  
 
3) Kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer  
Der stilles i dag krav til de eksterne medlemmer af bestyrelsens kompetencer inden for ledelse, organisation 
og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Herudover fremgår det af universitetslovens 
bemærkninger, at der bør være internationale kompetencer i bestyrelsen.  
 
Aftalepartierne er enige om: 
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• At de eksterne medlemmer af bestyrelsen tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret 
uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Og at det 
fortsat er hensigtsmæssigt, at der er internationale kompetencer i bestyrelsen. 

• At bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation 
og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. 

 
4) Styrket dialog og strategiske rammekontrakter  
Aftalepartierne er enige om, at den løbende dialog mellem bestyrelser og uddannelses- og 
forskningsministeren skal styrkes, herunder ved at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to 
gange årligt. Rektorerne eller formandsskabet for Rektorkollegiet kan efter behov deltage i møderne. 
 
Aftalepartierne er endvidere enige om, at de nuværende udviklingskontrakter skal erstattes af nye strategiske 
rammekontrakter, som indgås mellem universitetets bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren.  
 
De nye strategiske rammekontrakter: 
 
• Skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale strategiske mål for universitetets opgaver med 

afsæt i det enkelte universitets udfordringer. De strategiske mål udarbejdes i dialog mellem 
universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende sondring mellem pligtige og 
selvvalgte mål ophæves således. 

• Skal have længere varighed. Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de nye kontrakter, men det er 
forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder.  

• Skal danne ramme om en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og 
bestyrelserne, hvor der løbende følges op på fremdrift og resultater. 

• Skal understøtte tværgående samarbejde og koordinering mellem institutionerne om fælles 
udfordringer.  

 
Aftalens bestemmelser vedrørende bestyrelsernes rolle, ansvar og kompetencer, udpegning af de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren 
evalueres senest to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer med udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer.  
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Erfaringsopsamling vedrørende de nye styrelses-

regler

Dette dokument samler universiteternes erfaringer med de styrelsesregler, som re-

gulerer udpegningen af universiteternes bestyrelsesmedlemmer, og som blev vedta-

get i 2017. Danske Universiteter har forestået erfaringsindsamlingen, der er baseret 

på svarene på en spørgeskemaundersøgelse til personer, som har været involveret i 

indstillings- og udpegningsprocessen, samt samtaler med nogle af universiteternes 

medarbejdere, som har været dybt involveret i udpegningsprocesserne. En invita-

tion til link til spørgeskemaundersøgelsen er sendt fra Danske Universiteter til de 

enkelte universiteter, som hver især har videresendt invitationen til de personer, 

som har været involveret i indstillings- og udpegningsprocessen ved det relevante 

universitet.  

Svarpersonerne er blevet opfordret til at beskrive deres erfaringer med udpegnings-

systemet og deres oplevelse af eventuelle udfordringer med systemet. Til udfor-

dringsbilledet hører oplevelsen af, at systemet er omstændeligt, tidskrævende, 

svært at kommunikere til udeforstående, og i sidste ende kan det være en udfor-

dring i forhold til at kunne rekruttere de bedst egnede kandidater til universiteter-

nes bestyrelser. 

Dokumentet her består af fire hovedafsnit: 

Afsnit 1 beskriver de gældende regler for bestyrelsesudpegninger, og hvordan de 

bliver anvendt på universiteterne. 

Afsnit 2 beskriver de oplevelser med udfordringer i de gældende regler, som Dan-

ske Universiteter har modtaget i forbindelse med erfaringsopsamlingen. 

Afsnit 3 beskriver de forslag til justeringer af de gældende regler, som Danske Uni-

versiteter har modtaget i forbindelse med erfaringsopsamlingen. 

Afsnit 4 indeholder en kort opsummering af tidligere regler for bestyrelsesudpeg-

ninger i Danmark og for reglerne i en række nabolande. 

Der er desuden udarbejdet et bilag med resultaterne fra spørgeskemaundersøgel-

sen og de fritekstsvar, svarpersonerne har bidraget med. I dette dokument er der 

indsat citater fra fritekstsvaret, som understøtter eller illustrerer pointer, som er 

beskrevet. Det gælder både for bilaget og for nærværende dokument, at fritekstsva-

ret er renset for navne og oplysninger, som kan kobles til enkelte institutioner eller 

personer. 

20. NOVEMBER 2020
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Dokumentet er ikke beregnet til offentliggørelse, men er tænkt som et redskab til 

dialog mellem universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet om den 

kommende evaluering af styrelsesreglerne. 

1. De eksisterende regler
Den politisk aftale 

Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Social-

demokratiet indgik 11. april 2017 en politisk aftale om de ledelsesmæssige rammer 

på universiteterne. 

I forlængelse af aftalen blev bestemmelserne om udpegning af bestyrelsesformand 

og de eksterne medlemmer i bestyrelserne justeret i universitetsloven.  Det fremgår 

af den politiske aftale, at bestemmelser om udpegning af de eksterne bestyrelses-

medlemmer evalueres senest to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer 

med udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer. 

Universitetsbestyrelserne 

Universitetsbestyrelserne har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse 

af universitetet og for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret 

uddannelse ind til højeste internationale niveau.  

Universiteternes bestyrelser består af 9-11 personer med et flertal af eksterne besty-

relsesmedlemmer, som er udpeget i deres personlige egenskab, 1-2 videnskabelige 

medarbejdere fra universitetet, 1 teknisk administrativ medarbejder fra universite-

tet og to studerende. De interne medlemmer vælges blandt universitetets ansatte og 

studerende. De eksterne medlemmer skal udpeges for en periode af fire år og kan 

genudpeges én gang. De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forsk-

ning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder 

vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have erfaring 

med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation samt væsentlig ind-

sigt i samfundsmæssige forhold. 

Universitetslovsændringen i 2017 indeholdt følgende ændringer, hvad angår ud-

pegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer: 

- Indførelse af to nye organer – udpegningsorganet og indstillingsorganet og

kravet om udefrakommende medlemmer i begge organer

- En repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet i indstillings-

organet.

- Krav om åbenhed om kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer

og om procedurer for udpegning.
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Udpegningsorganet 

Universitetet nedsætter et udpegningsorgan, der består af mindst 8 og højst 10 

medlemmer. Udpegningsorganet sammensættes af 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, 

myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges i deres person-

lige egenskab, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse eller 

være ansat eller studerende på universitetet.  

 

Derudover har en repræsentant for de ansatte, en repræsentant for de studerende 

og en repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse plads i 

udpegningsorganet.  

 

Medlemmerne skal tilsammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have 

indsigt i universitetets opgaver. Udpegningsorganet vælger blandt sine eksterne 

medlemmer en formand. Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt 

i samfundsmæssige forhold.  

 

Udpegningsorganet udpeger bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra indstil-

lingsorganet. Udpegningsorganet udpeger også to eksterne medlemmer til indstil-

lingsorganet.  

 

Indstillingsorganet 

Indstillingsorganet indstiller på baggrund af åbent opslag nye eksterne bestyrelses-

medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til udpegningsorganet. Der indstilles 

mindst to kandidater eller en mere end antallet af bestyrelsesposter.  

 

Indstillingsorganet sammensættes af bestyrelsesformanden, der også er formand 

for indstillingsorganet, et øvrigt eksternt bestyrelsesmedlem, et internt bestyrelses-

medlem, en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet og to eks-

terne medlemmer udpeget af udpegningsorganet.  

De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og kan ikke være 

medlem af udpegningsorganet, af universitetets bestyrelse eller være ansat eller 

studerende på universitetet. 

 

Indstillingsorganet udarbejder hver en kompetencebeskrivelse for henholdsvis de 

ledige eksterne medlemsposter og for formandsposten. På den baggrund annonce-

res der offentligt efter kandidater til bestyrelsesposterne. Med udgangspunkt i de 

indkomne indstillinger, udarbejder indstillingsorganet en begrundet indstilling til 

udpegningsorganet på minimum én kandidat mere end det antal, som skal udpe-

ges. 
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Formandsudpegning 

Ved udpegning af en bestyrelsesformand gælder særlige bestemmelser. I det til-

fælde kan den afgående bestyrelsesformand ikke være formand for indstillingsorga-

net.  

 

Udpegningsorganet skal i stedet udpege en formand for indstillingsorganet. Den 

pågældende må ikke er medlem af universitetets bestyrelse ej heller være ansat ved 

universitetet, men skal have kompetencer svarende til de krav, der stilles til besty-

relsesformanden.   

 

Udpegningsorganets udpegning af en bestyrelsesformand skal godkendes af uddan-

nelses- og forskningsministeren.  

 

Universiteternes vedtægter og praksis 

Bestemmelserne om udpegning af bestyrelsesmedlemmer i universitetsloven er 

indarbejdet i vedtægterne for hvert universitet. Vedtægterne bliver godkendt i uni-

versitetets bestyrelse og af uddannelses- og forskningsministeren.  

 

Alle universiteter har nu et udpegningsorgan og et indstillingsorgan, og der er kun 

mindre variation i processens indretning på tværs af universiteterne, da organernes 

sammensætning og opgaver er indført i lovgivningen, som beskrevet ovenfor.  

 

Forskellen i praksis på tværs af universiteterne består i nedenstående variationer:  

 

Sammensætning af udpegningsorganet 

Universiteterne definerer i deres vedtægter, hvordan udpegningen af medlem-

merne til udpegningsorganet finder sted. Der er overordnet tre modeller: 

 

- På nogle universiteter udpeges de eksterne medlemmer til udpegningsorg-

anet efter indstilling fra på forhånd definerede eksterne organisationer og 

samarbejdspartnere.  

- På nogle universiteter udpeges de eksterme medlemmer til udpegningsorg-

anet af rektor efter åbent opslag.  

- På nogle universiteter indstiller øvrige organer (repræsentantskaber eller 

aftagerpaneler) medlemmerne.  

Kontakten med kandidater 

Alle universiteter skal lægge opslag efter kandidater til bestyrelsen offentligt ud. 

Der er dog forskellig praksis i forbindelse med universiteternes kontakt med kandi-

daterne:  

 

- Nogle universiteter muliggør, at indstillingsorganet behandler forslag til 

kandidater efter kandidatens mundtlige samtykke. 
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- Nogle universiteter stiller krav om, at kandidaten indsender en egentlig an-

søgning til posten som bestyrelsesformand.  

- Nogle universiteter gennemfører en ”jobsamtale” med mulige kandidater. 

Organernes funktionsperiode  

Universiteterne kan bestemme, hvilken funktionsperiode de to organer har. Udpeg-

ningsorganet har en funktionsperiode på 2-4 år, hvoraf fireårige funktionsperioder 

er mest udbredt. Genudpegning er mulig, men medlemmerne i udpegningsorganet 

kan højst være udpeget i en periode på 8 år.   

 

Det er forskelligt, om indstillingsorganet er stående udvalg. Nogle universiteter har 

indstillingsorganer nedsat for fire år ad gangen, hvor kun formanden for indstil-

lingsudvalget skiftes ud, i tilfælde hvor indstillingsorganet skal indstille kandidater 

til bestyrelsesformandsposten. Andre universiteter nedsætter indstillingsorganet 

som ad hoc udvalg til hver udpegningsrunde. 

 

 

 

 

2. Udfordringer i regler, modeller og praksis 
Gennem spørgeskemaundersøgelsen og samtaler med universiteterne er der be-

skrevet en række udfordringer med de nuværende udpegningsregler.  

 

I nedenstående afsnit er svarpersonernes oplevelser med udfordringer i processen 

forsøgt grupperet og beskrevet i overskrifter. Der er også indsat enkelte citater fra 

svarpersonernes fritekstsvar, som illustrerer oplevelsen af udfordringerne.  

 

Reglernes omstændelighed 

Tilbagemeldingerne fra de involverede i udpegningsprocessen vidner om en ud-

bredt oplevelse af, at udpegningsprocessen er meget omstændelig og tung. Der er 

en cirkularitet i processen, som når den siddende bestyrelse indstiller medlemmer 

(af bestyrelsen) til organerne, og når udpegningsorganet indstiller medlemmer til 

indstillingsorganet, som derefter indstiller kandidater til udpegningsorganet. Cir-

kulariteten gør både processen vanskelig at forklare og kræver en del administra-

tion og inddragelse af en lang række personer. 

   

Citat: ”Processen kræver meget planlægning for at sikre, at tingene gøres i den 

rigtige rækkefølge. Desuden er det erfaringen, at organmedlemmerne finder reg-

lerne unødigt komplicerede, tunge og besværlige.” 
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Citat: ”Jeg forstår godt hensigten, men det bliver så kompliceret, at jeg ikke en-

gang kunne huske, om jeg havde været med i indstillings- eller udpegningsorg-

anet.” 

 

Organernes opgaver og sammensætning 

Tilbagemeldinger tyder på, at nogle af de involverede oplever udfordringer med re-

kruttering af eksterne medlemmer til de to organer og med rollefordelingen mellem 

organerne.  

 

Det nævnes, at medlemmer af udpegningsorganet og indstillingsorganet oplever, at 

de udfører overlappende opgaver. Nogle medlemmer af udpegningsorganet ople-

ver, at deres opgave var at træffe en proforma beslutning, mens det på den anden 

side kunne betyde mere dobbeltarbejde, hvis udpegningsorganet skal forholde sig 

til et bredere ansøgerfelt.  

 

Ved udpegning af en ny bestyrelsesformand, kan det være en udfordring at finde en 

egnet formand for indstillingsorganet, som er villig til at påtage sig opgaven, og 

som i øvrigt lever op til de samme krav, som man vil have til en bestyrelsesfor-

mand.  

 

Citat: ”Indstillingsorganet udpeger det absolutte minimum af kandidater (ofte 

med meget ringe beskrivelse af den enkelte). Hvis hensyn til kønsbalance, alders-

profil og erfaringsbaggrund skal tilgodeses, er der kun en relevant kandidat, og 

udpegningsorganet bliver dermed i praksis et ekspeditionskontor, der stadfæster 

den siddende bestyrelsesformands udpegede kandidat.” 

 

Citat: ”Som formand for udpegningsorganet har jeg brugt en hel del tid på pro-

cessen, både planlægningen af den og eksekveringen. Det var ikke helt let at få no-

gen til at påtage sig opgaven som formand for indstillingsorganet. Så jeg har 

brugt en del tid på at tale med mulige kandidater.” 

 

Rekruttering til bestyrelsesposter  

Flere svarpersoner udtrykker bekymring for, at procedurerne svækker muligheden 

for at rekruttere de bedst egnede kandidater. I spørgeskemaet har godt 46 procent 

svaret, at indstillings- og udpegningsprocessen har været en udfordring i forhold til 

at rekruttere de bedst egnede kandidater, mens knap 54 procent har svaret, at det 

ikke har været en udfordring.  

 

Flere svarpersoner meddeler også, at de kender til, at potentielle kandidater undla-

der at søge om en bestyrelsespost, fordi der skal indstilles mere end en person. 

Nogle svarpersoner minder om, at en kandidat til bestyrelsen ofte vil skulle ind-
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hente en tilladelse fra sin egen bestyrelsesformand, der hvor kandidatens hovedbe-

skæftigelse ligger. Det ønsker man ikke at gøre, med mindre man er ret sikker på, at 

man har god chance for at blive udpeget.  

 

Citat: ”Toperhvervsfolk plejer ikke at skulle søge en post i en bestyrelse, hvor man 

skal igennem flere udvalg, interview m.v., for så måske i sidste end at blive valgt 

fra at et udpegningsorgan. Det har flere erhvervsfolk peget på som en årsag til 

ikke at stille sig til rådighed. Dem, der vælges fra i processen, mister ansigt.” 

 

Citat: ”Eftertragtede bestyrelsesmedlemmer, som jævnligt får tilbud fra andre ste-

der uden lignende processer, stiller sig nødigt til rådighed for vurdering i orga-

nerne, hvor de risikerer at blive afvist/fundet for lette.” 

 

Citat: ”Topchefer ønsker ikke at skulle ansøge og være en del af en stor screening-

proces forud for konkrete samtaler. Topchefer ønsker ikke at skulle indhente tilla-

delse fra bestyrelsesformand uden at kende sandsynligheden for udpegning f.eks. 

du er blandt 4 kandidater etc. Bemærk at for de rigtige er det ikke lukrativt, men 

de ser det mere som en samfundsopgave, og derfor er det svært for dem at kigge 

ind i den komplekse proces.” 

 

Flere svarpersoner udtrykker også bekymring for, hvordan kandidaterne til besty-

relsesposten, som ikke bliver udpeget, oplever processen, og man finder det uhen-

sigtsmæssigt at udsætte højt kvalificerede kandidater for en meget omstændelig 

proces. Processen tager lang tid fra den indledende kontakt til mulige kandidater til 

ministerens godkendelse, hvilket betyder, at kandidaterne skal vente lang tid på at 

få at vide, om de er blevet udpeget eller ej.  

 

Tidsforbrug 

Der er mange personer involveret i udpegningen. Det drejer sig i sagens natur om 

8-10 personer i udpegningsorganet og de 6 personer i indstillingsorganet. Dertil 

kommer de personer, der stiller sig til rådighed som kandidater og de personer, 

som er involveret i at finde egnede kandidater og indstille/udpege til udpegning-

sorganet. Endelig er der de medarbejdere på universitetet, der arbejder med at ko-

ordinere og facilitetere processen.   

 

Der er stor variation i, hvor meget tid de forskellige involverede har brugt på pro-

cessen alt afhængig af deres konkrete funktion. Sidstnævnte gruppe angiver, at de 

regner med at have brugt i alt mellem 15 og 645 timer på udpegningsprocessen.  

 

Medlemmerne af indstillingsorganet angiver, at de har brugt mellem 3 og 30 timer, 

mens medlemmer af udpegningsorganet angiver at det har brugt mellem 4 og 100 

timer på opgaven.   
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Nogle af svarpersonerne oplever, at tidsforbruget ikke står mål med opgaven, og at 

opgaven derfor kræver unødigt meget tid fra unødigt mange personer.  

Citat: ”Som formand for et udpegningsorgan har jeg i planlægningsfasen brugt 

mange timer, og det samme gælder for interviewperioderne, hvor jeg deltog i alle 

interviews. Jeg skønner, at jeg i alt har brugt ca. 100 ulønnede timer på arbejdet i 

udpegningsorganet (efter den nye proces).” 

Citat: ”Dybest set skal alle de eksterne medlemmer af udpegnings- og indstillings-

organet have samme profil som det eksterne medlem, man skal udpege. Det er 

virkelig mange mennesker at "forstyrre" for den opgave.” 

Citat: ”Vi spilder rigtig mange menneskers tid - den kunne sektoren bruge langt 

bedre.” 

Kobling til universitetets eksisterende bestyrelse og strategi 

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse af universitetet og fast-

lægger universitetets strategi. Nye bestyrelsesmedlemmer skal derfor gerne kunne 

se sig selv i et arbejde med at forfølge den strategi, den siddende bestyrelse har ved-

taget.  

Nogle svarpersoner nævner, at det kan være en udfordring for udpegningsorganet, 

som for flere medlemmers vedkommende ikke kender universitetets arbejde og 

strategi helt indgående, at vurdere, hvordan kandidater vil kunne supplere univer-

sitetets strategi.  

En anden bekymring, der nævnes, er, at der i længden kan være en risiko for, at 

man ved nyudpegninger til bestyrelsesformand kan risikere, at den siddende besty-

relse har en anden opfattelse af de strategiske prioriteringer end formanden.  

Citat: ”Dem der ved allermest om universitetet bliver lidt sat på sidelinjen i pro-

cessen, og der skal oplæres nye folk til organerne når der skal findes folk næste 

gang - meget svært at holde kontinuitet” 
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3. Forslag til justeringer 
Svarpersonerne er blevet inviteret til at foreslå justeringer af udpegningsreglerne, 

som ifølge deres oplevelse vil kunne gøre processen bedre.  

Nedenstående afsnit beskriver forslagene, hvoraf nogle er sendt til Danske Univer-

siteter uden for rammen af spørgeskemaet. I nogle tilfælde er forslag, der er tæt be-

slægtede, skrevet sammen. Danske Universiteter har ikke sorteret eller prioriteret i 

forslagene.  

 

De fleste forslag til justering omhandler, at der kun etableres 1 udvalg separat fra 

bestyrelsen. Der er dog en vis bredde i, hvordan dette udvalg kan fungere. Hoved-

linjerne i de forskellige forslag er beskrevet nedenfor.  

 

 

A. Bestyrelsen som indstillingsorgan 

Det foreslås, at den siddende bestyrelse har funktion af indstillingsorgan, som ind-

stiller kandidater til et separat udpegningsorgan, der ikke er bestyrelsen.  

 

Citat: ”To organer tilfører ingen værdi. Bestyrelsen bør samlet set være indstil-

lingsudvalg. Den bør så indstille kandidater til et udpegningsorgan, som gerne 

må bestå af eksterne og uafhængige medlemsrepræsentanter, dog ikke således, at 

de bliver fritsvævende i forhold til institutionens indre liv og processer.” 

 

Citat: ”Mit forslag ville være, at et udvalg under bestyrelsen bestående af bestyrel-

sesmedlemmer, laver profil, indstiller et antal kandidater, og at udpegningsorg-

anet (med et eksternt bestyrelsesmedlem, 4 eksterne medlemmer uafhængig af be-

styrelsen, en VIP og en studerende) står for interviews og udpegning. Hermed sik-

res bestyrelsens indflydelse på, hvilke kompetencer, der er relevante, samtidig 

med at udpegningskomitéen får en egentlig indflydelse på, hvem der udpeges som 

bestyrelsesmedlemmer.” 

 

B. Bestyrelsen som udpegningsorgan 

Det foreslås, at bestyrelsen får funktion af udpegningsorgan, mens der nedsættes et 

indstillingsorgan (nomineringsudvalg) med eksterne repræsentanter, som ikke er 

fra bestyrelsen.   

 

Citat: ”[systemet] bør afløses af samme system som i børsnoterede virksomheder, 

hvor bestyrelsen nedsætter nomineringsudvalg. Tager hensyn til kompetencepro-

fil og -behov, diversitet mv.” 
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Citat: ”Man kunne nøjes med et indstillingsorgan, der finder og indstiller mindst 

to personer til bestyrelsen, som så udpeger. Et indstillingsorgan kan fint have eks-

terne medlemmer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra ministeriet. 

Det vil forenkle indstillings- og udpegningsprocessen meget.” 

 

C. Et samlet organ 

Udpegningen varetages af et samlet organ med samme sammensætning som det 

eksisterende indstillingsorgan, dvs. med ekstern repræsentation og repræsentation 

fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, evt. med en repræsentant for de stude-

rende også.  

 

D. Direkte udpegning 

Det foreslås, at man arbejder med en mere direkte udpegningsproces, hvor man 

har mulighed for at kunne tilkendegive på forhånd, om kandidaten kan forvente at 

blive udpeget. 

 

Citat: ”Hvis man ønsker top-top personer fra dansk (eller udenlandsk) erhvervs-

liv, så må man acceptere en mere direkte udpegningsproces. Topledere vil gerne 

vide, at de får ansvaret/stillingen, hvis de søger.” 

 

E. Honorar til formanden for udpegningsorganet 

Det foreslås, at man indfører honorar til eksempelvis formanden for udpegning-

sorganet eller andre eksterne, som bruger meget tid på processen.  

 

Citat:” Jeg synes der, uden honorering, stilles meget store tids-, indsigts- og ledel-

seskrav til særligt formanden for udpegningsorganet. Vil mene at det for alle ville 

sende det rette signal hvis en form for honorering ville være hjemlet. Kunne være i 

størrelsesordenen 25-40.000 kr. årligt. ” 

 

F. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsen blandt de eksterne medlemmer 

Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsens midte. Det giver bestyrelsesforman-

den legitimitet, at bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formanden af sin 

midte. Valget af formand kan derefter forelægges ministeren til godkendelse. 
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4. Tidligere modeller i Danmark – og modeller i 

udlandet 
 

Universitetsbestyrelserne blev oprettet ved universitetsreformen i 2003, hvor de af-

løste det tidligere konsistorium som øverste organ på universiteterne. I de første 

bestyrelser var det konsistorierne, der varetog udpegningen af eksterne medlem-

mer, og derefter var bestyrelserne selvsupplerende frem til universitetslovsændrin-

gen i 2011. Med ændringen blev der indført bestemmelser om, at universiteterne 

skulle have et indstillingsorgan, som indstillede eksterne medlemmer til et udpeg-

ningsorgan. Herefter udpegede udpegningsorganet de nye udefrakommende besty-

relsesmedlemmer blandt de indstillede kandidater. Udpegningsorganet kunne for 

eksempel være bestyrelsen eller dele af bestyrelsen. Ligeledes kunne indstillingsor-

ganet være bestyrelsen eller dele af bestyrelsen, og der var eksempler på, at nogle 

universiteter havde bestyrelsen som indstillingsorgan og andre havde bestyrelsen 

som udpegningsorgan. Dog kunne begge organer ikke alene bestå af medlemmer af 

bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen valgte selv sin formand blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer frem 

til ændringerne i universitetsloven i 2017.  

 

Kort opsummering af regler i en række nabolande 

Dette afsnit beskriver de ganske overordnede hovedtræk i bestemmelserne vedrø-

rende udpegning til universiteternes øverste styrende organer i Finland, Norge, 

Sverige og England. 

 

Finland 

De offentlige finske universiteter har bestyrelser med 7 eller 9-14 medlemmer, 

hvoraf mindst 40 procent skal være eksterne. Til sammen skal de besidde bred fag-

lig viden om de videnskaber eller kunstarter, der falder inden for universitetets 

virksomhedsområde. De eksterne medlemmer er udpeget af et andet organ på uni-

versitetet (universitetskollegiet). Bestyrelsen vælger en formand og en næstfor-

mand blandt de eksterne medlemmer 

 

Universitetskollegiet er et organ med højst 50 medlemmer, som udgøres af repræ-

sentanter for universitetets professorer, øvrige videnskabelige personale og øvrige 

personale samt af studerende. 

 

Norge  

Bestyrelserne har 11 medlemmer, hvoraf 4 er valgt af universitetets ansatte, 2 er 

valgt af universitetets studerende og 4 er eksterne medlemmer udpeget af ministe-

riet. Universiteternes bestyrelser indstiller kandidater med bred erfaring fra sam-

fundsliv og erhvervsliv til ministeriet, men ministeriet har også lov til at overveje 
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alternative kandidater. Norge arbejder p.t. på at revidere styrelsesreglerne for høj-

skoler og universiteter, og det forventes, at der vil blive fremlagt et politisk forslag 

om dette i foråret 2021.  

 

 

Sverige 

Bestyrelserne består af 11-15 medlemmer inkl. formanden. Formanden er ekstern 

og udpeges af regeringen. Rektor er medlem af bestyrelsen. Derudover kan det vi-

denskabelige personale og de studerende vælge hver tre medlemmer til bestyrelsen. 

De øvrige medlemmer udpeges af regeringen efter indstilling fra af to nominerings-

personer (den ene person repræsenterer staten og den anden foreslås af universite-

tet og skal have indgående kendskab til institutionen, men må ikke være ansat).   

 

Rektor udpeges i øvrigt af regeringen efter indstilling fra bestyrelsen.  

 

England 

Der er stor variation mellem organiseringen af styringen af de enkelte universiteter, 

hvilket også betyder, at sammensætningen af de styrende organer er svær at gene-

ralisere. Det er almindeligt, at universitetet har et styrende organ med 17-25 med-

lemmer, hvoraf flertallet er eksterne og hvor formanden er ekstern. De er alminde-

ligt, at det styrende organ er selvsupplerende, hvad angår de eksterne medlemmer.  
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Formændene for Udpegnings- og Indstillingsorganerne takker for muligheden for at komme med bemærkninger til 
den tidligere gennemførte erfaringsopsamling i 2020.  
 
Det generelle system, herunder strukturen med to organer, der er afhængige af hinanden (indstillingsorgan og ud-
pegningsorgan), giver en kompliceret og bøvlet proces med udpegning af medlemmer til og formand for bestyrel-
ser ved universiteterne. Samtidig kræver processen ret omfattende ressourcer (antallet af medlemmer i organerne, 
udpegning af disse, rullende udskiftning og udpegningsperioder), ligesom begge organer skal sekretariatsbetje-
nes. 
 
Man kan spørge, om systemet er godt egnet til at sikre det, der må antages at være det væsentligste i arbejdet, 
nemlig at få rekrutteret de mest kompetente medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden.  
Nutidige bestyrelsesudviklingsmetoder foreskriver, at der ved bestyrelsesrekruttering tages stilling til en række for-
hold, som for eksempel  

• matchningen af formandens profil til eksisterende bestyrelsesteam,  
• samarbejdet mellem øverste ledelse og bestyrelse og formand,  
• aktiv bestyrelsesledelse af øverste ledelse.  

Dette er alt sammen områder, der ikke i den nugældende struktur ses at have nydt prioritet.  
 
Idet der ikke foreligger særlige rammer for og krav til rekrutteringsprocessen, for så vidt angår det helt konkrete 
udvælgelsesarbejde mellem egnede kandidater, og idet den indviklede struktur er svær at forklare for potentielle 
kandidater, der ikke kender til systemet på forhånd, kan man frygte, at ikke alle relevante kandidater overhovedet 
opdager mulighederne, endsige ytrer interesse herfor. Den nuværende proces afholder utvivlsomt mange af de 
stærkeste kandidater fra at melde sig, da de kun stiller op, hvis der er en rimelig sikkerhed for, at de er med i slut-
feltet. 
 
I det private erhvervsliv er det almindeligt, at rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og – formænd sker gennem et 
opsøgende arbejde, fx gennem rekrutteringsbureauer eller relevante netværk, hvor der målrettet søges efter kan-
didater, som svarer til pågældende stillingsbeskrivelse. Der kan med fordel arbejdes mere systematisk med en 
lignende opsøgende indsats i rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer og -formænd til universiteterne. Det bør 
være en selvfølge, at kandidater i slutfeltet interviewes og eventuelt gennemgår test.  
 
På vegne af udpegningsorganet og indstillingsorganet 
 
Birthe Friis Mortensen   Bo Stærmose 
Formand udpegningsorganet  Formand indstillingsorganet 

Notat  
Titel: Bemærkninger fra formænd for udpegnings- og indstillingsorgan vedrørende 

proces for udpegning af bestyrelsesmedlemmer og -formand 
 

Notat sendt til: SDU’s bestyrelsen  
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Sag: 
 
Science Ventures Denmark A/S (SVD) 
 
 
Sagsindhold: 
 
SDU’s bestyrelse har bedt om en kort årlig orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD), som er et helejet 
datterselskab under SDU. Selskabets hovedformål er at kommercialisere patenterbare opfindelser primært fra Syd-
dansk Universitet gennem etablering og udvikling af spin-out virksomheder i samarbejde med opfindere, entrepre-
nører, investorer og virksomheder. SDU kan således gennem SVD øge sine kommercielle handlemuligheder, fordi 
SVD ikke er omfattet af den almindelige universitetshjemmel.  
 
SVD kan på vegne af SDU engagere sig i ejendomsudvikling, uddannelseseksport samt etablering og udvikling af 
spin-out virksomheder, der bygger på eneretsbeskyttede forskningsresultater overtaget af SDU fra universitetets 
ansatte.  
 
For nærværende beskæftiger SVD sig dog udelukkende med etablering og udvikling af spin-out virksomheder. Spin-
out virksomhederne fra SDU har over de sidste 10 år skabt mere end 1.000 nye højteknologiske arbejdspladser i 
Region Syddanmark. 
 
SDU vurderer, at SVD som et ekstra instrument i værktøjskassen er særdeles nyttigt i bestræbelserne på at omsætte 
en række af SDU’s faglige miljøers idéer, opfindelser og teknologier til kommercielle aktiviteter. Samarbejdet mellem 
SVD, SDU RIO og en række af SDU’s faglige miljøer fungerer godt, og er fortsat i god udvikling med potentiale for 
at øge effektiviteten i samspillet og ambitionen om at etablere flere virksomheder med udspring fra SDU.  
 
SVD’s bestyrelse (Søren E. Frandsen (formand, SDU), Jørn Frølich, (Kielberg Advokater) og Jens Kr. Damgaard 
(direktør, SVD)) anser resultatet for 2021 som tilfredsstillende.  
 
Porteføljen 
SVD’s portefølje indeholder aktuelt 22 virksomheder: 2 af virksomhederne er strategiske indsatser, og 20 af virk-
somhederne er startups etableret på baggrund af rettigheder til opfindelser overtaget af SDU fra universitetets for-
skere.  
 

ORIENTERING 
Bestyrelsesmøde den 9. december 2022 
Dagsordenens punkt 13 



 

 Side 2 

 
Strategiske indsatser 
Syddansk Innovation A/S 
(SVD: 50%, Fonden Syddanske Forskerparker: 50%) 
Direktion: Helge Holm-Larsen 
Bestyrelse: Henrik Bindslev (fm, SDU), Kirsten 
Slæbæk Jensen, Palle Bo Stærmose og Jørn Kilde-
gaard. 
Har på vegne af staten investeret i en række startups i 
regionen. Selskabet er under afvikling som konse-
kvens af, at staten har omlagt sit engagement. Porte-
føljen forventes frasolgt ultimo 2023 og provenu udbe-
talt som udbytte til de 2 ejere. Der forventes et udbytte 
til SVD på 7-15 mio. kr., afhængig af prissætning af 
frasalg. 

Media City Odense ApS 
(SVD: 23,81%, TV2 Danmark: 35,71%, TV2 Fyn: 
4,76% og JFM Gruppen: 35,71%) 
Direktion: Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge 
Bestyrelse: Esben Seerup (fm), Bjarne Werner Munck, 
Simon Møberg Torp (SDU), Erik Laumand og Klaus 
Bøgeholdt. 
Klyngeorganisation, der skal udbygge regionens me-
dia sektor til en national og international aktør. 

 
 

Start-ups 
Forskning Udvikling/prototype Omsætning* 
Bioomix ApS 
Mikrober til agrosektor 

CriMaRec ApS 
Udvinding af ædelmetaller 

Enabled Robotics ApS 
Mobile robotter 

Caldan Therapeutics Ltd. 
Diabetesmedicin 

CreativeImpact ApS 
(Teknologisk konsulent under afvik-
ling) 

Allgoodspeakers ApS 
Mediateknologi 

Deliver Pharma ApS (OncoSpear) 
Medicin mod lever/kræft 

Ropca Holding ApS 
Robot til at scanne for gigt  

MediaCatch ApS 
Mediateknologi 

GlyProVac ApS 
Vaccineteknologi 

Ossiform ApS 
3D printede knogler 

Perpevit ApS 
Contract Research 

Statos AI ApS 
Kamerapille 

Lifeline Robotics ApS 
Poderobot 

Bionics Systems Solution ApS 
Anti-drone, predictive maintenance 

 FF Udvikling ApS 
Biobankteknologi  

*ingen af virksomhederne er cash 
flow positive.  

Innocell ApS 
Superkapacitorer/batterier 
Mion Technology ApS 
Produktionsteknologi 
Omnificent ApS 
Droneteknologi  
Evido ApS 
Software til drug development 

 
Porteføljen har i 2022 til d.d. tiltrukket 110 mio. kr. i private investeringer. Heraf tegnede Ossiform ApS sig for den 
største kapitaltilførsel på godt 50 mio. kr. fra London baserede West Hill Capital. Både Enabeld Robotics ApS 
(18 mio. kr.) og MediaCatch ApS (10 mio. kr.) bød på overtegnede runder. 



 

 Side 3 

 
Generelt forventes det, at kapitalmarkedet fremover vil være mere trægt, og at det vil byde på lavere værdiansæt-
telse af de forskellige startups. Det kommer i givet fald til at vise sig i regnskabet, som en lavere egenkapital. Det 
kan desuden betyde, at flere porteføljevirksomheder kan blive udfordret på deres likviditet.  
 
Fem af virksomhederne har aktive udviklingsaftaler med SDU, medfinansieret af eksempelvis EU eller Innovati-
onsfonden.  
 
Der er pt. samlet ca. 120 ansatte i porteføljevirksomhederne. 
 
Økonomi 
Udsving i resultater fra år til år skyldes primært ændringer i værdiansættelsen af SVD’s ejerandele i porteføljevirk-
somhederne. SVD anlægger sammen med selskabets revisor en konservativ tilgang til værdiansættelsen.  
 

Regnskab, nøgletal i 1.000 kr. 
 2021 2020 2019 
Omsætning 1.523 1.545 1.650 
Resultat 3.346 -1.375 -7.435* 
Egenkapital 19.228 14.601 15.189 

* Nedskrivning af værdien af FF Udvikling ApS, overtaget fra A. P. Møller Fonden 
 
Tiltag i 2023 
Erfaringer fra SVD sammenholdes med aktiviteterne i Spin-Out Denmark projektet. Projektet er et banebrydende 
tiltag, der skal forøge antallet og kvaliteten af spin-outs fra de danske universiteter. Projektet støttes med 75 mio. 
kr. fra Villum Fonden og den nationale projektledelse varetages af SDU RIO. 
 
Udvikling af aktiviteter mellem SDU RIO og SVD er gennem 2022 blevet styrket, og i 2023 vil der fortsat være fo-
kus på at udvikle fælles tiltag. Eksempelvis har flere medarbejdere i SDU RIO deltaget i en startup bestyrelsesud-
dannelse for at opnå en bedre forståelse for de vilkår, som nye spin-outs skal udvikle sig under, når de ”springer 
ud”. 
 
Sagen forelægges til bestyrelsens orientering. 
 
 
Indstiller:  
 
Thomas Buchvald Vind  
Universitetsdirektør  
Rektoratet 
 
Sagsbehandler:  
 
Søren E. Frandsen   Jens Kristian Damsgaard  
Chef    Direktør  
SDU RIO    Science Ventures Denmark A/S 



OVERSIGT OVER BYGGESAGER PÅ SDU 
SEA‐finansierede byggeprojekter, og afledte byggeprojekter, der egenfinansieres Som planlagt

Bestyrelsesmøde 9. december 2022 ENDELIG Status: Til bestyrelsesmødet 9. december 2022 Stand by

Kræver beslutning

 Status

Byggesager med staten
SUND. 

Nyt SUND i forbindelse med Nyt OUH. 

Erstatter bygninger i WP  Incl. 

Koblingsbygning. 

Rådgiver: Medic OUH.

Okt. 2012     1.064,0  121,2 1.700,0 147,2 1.550,0 97,9 07.09.2022 50.250 1. maj 2023   Byggeri 

pågår  

Status 17. november 2022:

Indflytning er udskudt til den 1. maj 2023, og efter dette tidspunkt skal SDU betale husleje. Den tekniske overdragelse er ca. 15. februar 2023. 

 

Den 1. maj 2023 er det absolut seneste tidspunkt SDU kan påbegynde indflytning for, at flytning kan afvikles i et sammenhængende flow, så undervisning 

kan påbegyndes til semesterstart den 1. september 2023. Er bygningen ikke klar til indflytning den 1. maj 2023 vil det få store konsekvenser, da flytning i så 

fald må udskydes til efter sommeren 2023. 

Det er desværre SDU's vurdering på nuværende tidspunkt, at der er høj risiko for at bygningen ikke vil være indflytningsklar før omkring sommerferien 

2023. Det begrundes bl.a. med væsentlige forsinkelser på vigtige tests samt fortsat afklaring af tætninger omkringer kabelføring mellem de enkelte 

laboratorier (arbejdets start kræver gennemførsel af prøve og test, som burde være påbegyndt for 1 år siden). 

Da SDU ikke med sikkerhed kan sige, at den nuværende tidsplan ikke kan overholdes, så anbefales det at tidsplanen følges, og indflytningen påbegyndes 

som planlagt den 1. maj 2023. SDU følger situationen tæt og vil ultimo januar 2023 vurdere tidsplan og situation. 

Der er ikke ændret i tallene i forhold til sidst.  

MMMI (Donation fra A.P.Møller Fonden) Dec. 2018 20,0 136,0 104,0 28,6 2,3 4.520 2023 3. kvt.  Byggeri 

pågår 

Status 17. november 2022:

Der forventes afholdt rejsegilde den 13. december 2022

Byggesagen kører forsat generelt rigtig godt. 

Ibrugtagning af bygningen er ikke afhængig af semesterstart.  

Ibrugtagning forventes at ske i 3. kvartal 2023.

Bestyrelsen godkendte i december 2018 en årlig husleje på 1,1 mio. kr. I forbindelse med overgang fra dialogbaseret til fastpris byggeri blev muligheden for 

egenfinansiering reduceret væsentligt, hvilket forhøjer den årlige husleje til 2,3 mio. kr. SDU er fortsat i proces med at afklare muligheder for 

egenfinansiering. 

Byggesager uden staten

LSP Lindø

Center for Large Structure Production

Okt. 2022 90 0 0,7 (kun 

grundlej

e)

 Program‐

mering 

pågår. 

Status 17. november 2022:

SDU har modtaget en donation fra A.P. Møller Fonden på 90 mio. kr. til et nyt byggeri på en lejet grund på Odense Havn, Lindø. 

Bygningen skal huse Center for Large Strukture Produktion, som hører under Mærsk Mc‐Kinney Møller Instituttet (MMMI) på SDU.

Aftale med Fonden:

Fonden forestår arkitektkonkurrencen. Udgiften hertil inkl. moms modregnes i den samlede donation. Det er ca. 1 mio. kr.

SDU skal stå som bygherre og for opførelse af bygning.

SDU skriver en totalrådgiverkontrakt med vinderen af arkitektkonkurrensen som skal stå for projektering, myndighedsbehandling, udbud, kontrahering med 

hovedentreprenøren, byggeledelse, tilsyn, arbejdsmiljø samt økonomi m.v.

Status:

Der er ved at blive lagt sidste hånd på programoplægget til konkurrencen efter et godt forløb mellem SDU og Fonden. Programoplægget udsendes i 

indeværende år. Det forventes at resultatet er klar 1. kvartal 2023. 

Der arbejdes stadig på tidsplanen.

Leje af grund ved Odense havn pågår. Lejekontrakt er endnu ikke underskrevet, da der skal være kvm‐tilpasninger på grunden. Bestyrelsen godkendte i 

oktober 2022 en forventet 30‐årig lejeudgift på 400.000 kr. pr. år. Beløbet forventes at blive højere pga. kvm‐tilpasninger. 

Kerteminde kommune har set projektoplægget og kun givet positive tilkendelser. 

  
Byggesager i alt 1.926,0 54.770,0

Alle beløb i mio. kr.

Indeks for 

gældende 

dokument

1. budget‐

overslag 

mio. kr.

Dato for 

beslutning om 

byggeri

Husleje‐

beregnings‐

grundlagByggesum

Indeks 

skiftet 

over 

ved 137

Oprindeligt grundlag Senest godkendte

Fase

Husleje 

det første 

år

Forventet 

overtagelsem2

Ændrings‐

dato
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Bestyrelsesmøde 9. december 2022 ENDELIG Status: Til bestyrelsesmødet 9. december 2022 Stand by

Kræver beslutning

 Status

Alle beløb i mio. kr.

Indeks for 

gældende 

dokument

1. budget‐

overslag 

mio. kr.

Dato for 

beslutning om 

byggeri

Husleje‐

beregnings‐

grundlagByggesum

Indeks 

skiftet 

over 

ved 137

Oprindeligt grundlag Senest godkendte

Fase

Husleje 

det første 

år

Forventet 

overtagelsem2

Ændrings‐

dato

Byggesager, som er overdraget til SDU, 

men afventer endelig lejekontrakt

LETBANE FASE 1‐3 (funktionel fornyelse). 

Projekt under funktionel fornyelse (BYGST). 

139 68,5 Afsluttet Status 17.november 2022:

Ændret: Den gældende huslejeberegning ‐ den samlede årlige husleje for Funktionel Fornyelse fase 1‐3 og trappetårne ‐ udgør 981.000 kr. (indeks 103,3). 

Der er opnået enighed om de sikkerhedsmæssige udfordringer, der er under bygningen, og der etableres kombinerede værn og cykelstativer, som 

forhindrer gennemgang mellem søjlerne ud til letbanen. 

Den samlede løsning vurderes til 1 mio. kr. Bygningsstyrelsen har meldt ud at de betaler omkostningerne og det påvirker ikke huslejegrundlaget. Sagen kan 

hermed afsluttes og udgå af byggesagsarket. 

ESBJERG.  Dec. 2014 110,8 129,7 122,0 136,1 96,0 6,5 7.700 17.11.2020  Afventer   Status 17. november 2022:

Civilstyrelsen har udtalt at pantebrevets betingelser for udbetaling er overholdt. Pengene er nu deponeret på en deponeringskonto i Sydbank. 

Revisor undersøger om der skal betales moms.

Pantebrevet er bortkommet hos Esbjerg Kommune og derfor har Kammeradvokaten anlagt sagen og begæret mortifikation over pantebrevet. 

Mortifikationen er indrykket i Statstidende den 1. april 2022. SDU afventer. 

DIAS.

Bygning til The Danish Institute for 

Advanced Study. 

Arkitekt og ingeniører:

Bygherrerådgiver: Arkitema ‐ Total rådgiver 

Creo Arkitekter A/S

BYGST kontaktperson: Lone M. Petersen

15.06.15 / 

28.09.15

77,35        133,8 88.5 104,4 83,0 5,5 26.2.2019 3.500 Primo 2020  Afsluttet  Status 17. november 2022: 

Bygningen er ibrugtaget 100 %.  

Bygningsstyrelsen afslutter sagen nu med en reservation på 300.000 kr. til udbedring af skodder. 

Bygningsstyrelsen har meddelt, at der ikke sker forhøjelser af husleje i forhold til den seneste huslejeaftale.

Sagen kan hermed afsluttes og udgå af byggesagsarket. 
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