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REFERAT
Emne:

Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt:

Torsdag den 3. december 2015, kl. 15.15

Sted:

Syddansk Universitet, Undervisningsbygning 44, stueplan, Campus Odense

Referent:

Jørgen Schou

Dagsorden:

Åbne punkter:
1.
Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 23. september
2015
v/formand Jørgen Krab Jørgensen
2.

Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

3.

Aktuelle sager
v/rektor Henrik Dam

4.

Kandidatoptaget 2015
Gennemgang af optaget med efterfølgende diskussion
v/rektor Henrik Dam

5.

Præsentation af Det Tekniske Fakultet - herunder forskningsopbygning
v/dekan Henrik Bindslev

6.

Præsentation af bygning 44 - Energiklasse 2020
v/professor MSO, centerleder Bo Nørregaard Jørgensen

7.

Eventuelt
v/formand Jørgen Krab Jørgensen
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8.

Rundvisning på Det Tekniske Fakultet
v/dekan Henrik Bindslev og
chefkonsulent, cand. polyt. Mogens Brabech

Referat:
Pkt.
1.

Referat
Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 22. september
2014
Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.
Referatet fra den 23. september 2015 blev godkendt.

2.

Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Lars Nørby Johansen orienterede om følgende punkter:
Finansloven 2016
Loven pålægger uddannelsesinstitutionerne et omprioriteringsbidrag. Det betyder, at SDU
skal spare nye to procent på uddannelserne hvert år fra og med 2016 til og med 2019. SDU
står til at modtage 122 millioner kroner mindre i uddannelsesindtægter i 2019, hvor besparelserne slår fuldt igennem.
På forskningsområdet bliver de statslige bevillinger i 2016 1,4 milliarder kroner lavere end
forventet ud fra de seneste års budget. Der er ikke tale om direkte besparelser på SDU’s
forskningsbevilling, men derimod får navnlig de frie forskningsråd og Innovationsfonden
færre penge at dele ud af. Det bliver derfor sværere at opnå ekstern finansiering af forskningsprojekter, men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvor meget
SDU’s eksterne finansiering vil falde med.
SDU’s håndtering af 2 pct. besparelsen og reduktionen af forskningsreserven
SDU står over for en nødvendig tilpasning af økonomien og har fastlagt en intern proces i
forhold til de udmeldte besparelser i FL og på forskningsområdet. Repræsentantskabet blev
orienteret om processen på sidste møde.
Bestyrelsen har besluttet, at besparelserne i 2016 tages fra egenkapitalen. Det svarer til et
yderligere træk på egenkapitalen på ca. 28 mio. kr. SDU vil ikke gennemføre de kommende
års besparelser via den såkaldte ”grønthøstermetode”, dvs. ved en forholdsmæssig nedskrivning af alle områders budgetter. Der foretages strategiske til- og fravalg under hensyntagen til SDU’s samlede strategi, herunder navnlig ønsket om at styrke opgaver/funktioner,
der har høj kvalitet, relevans og bæredygtighed. Processen med budgettilpasning vil ske med
involvering af medarbejdere.
Besparelserne kan føre frem til, at der kan være forskningsmæssige, uddannelsesmæssige og
administrative opgaver, som vil bortfalde. Det er endnu for tidligt at pege på særlige områder.
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Status taxameterreform/Deloittes omkostningsanalyse
Den 20. oktober 2015 blev den længe ventede rapport om uddannelsesomkostninger fra
Deloitte offentliggjort som opsamling på den analyse, den tidligere minister bestilte i 2014
og fik i foråret 2015. Det er dog alene en teknisk rapport, der ikke indeholder anbefalinger til,
hvordan en reform af taxametersystemet kunne se ud.
Rapporten viser ikke overraskende, at universitetsuddannelserne er underfinansierede, da
omkostningsniveauet for universitetsuddannelserne ligger højere end bevillingerne per studerende.
Uddannelses- og forskningsministeren har lagt afstand til rapporten. Regeringen igangsætter
et tværministerielt udvalgsarbejde, der skal udarbejde forslag til et nyt tilskudssystem for de
videregående uddannelser. Det forlyder, at ministeren forestiller sig et finansieringssystem
med fokus på kvalitet, beskæftigelse og regional udvikling.
Udgangspunktet er, at der oprettes en styregruppe bestående af Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og en følgegruppe med repræsentation fra bl.a. universiteterne.
Status SEA reform II (Statens Ejendoms Administration)
Hovedparten af universiteternes bygninger ejes af BYGST, som lejer ud til universiteterne.
Afkastkravet (renter plus afkast til Finansministeriet) reduceres fra 7 procent til 5,5 procent
og vil være udgiftsneutralt, idet universiteternes bevillinger skæres tilsvarende (med 447,1
mio. kr.).
Som noget positivt indføres afskrivninger og reinvesteringer i særinstallationer såsom laboratorier.
KU´s flere år gamle anmodning om at få bygningsselveje er nu afgjort, og KU får ikke lov at
købe universitetets bygninger af staten.

3.

Aktuelle sager
A og B universiteter
Rektor orienterede om rapporten fra EVA og den ensidige presseomtale vedrørende SDU’s
udfordringer med:







Den største vækst i optaget i sektoren sammen med AAU
Den mindste andel af studenter med høj adgangsgivende eksamen
Den største andel af studerende med en lav adgangsgivende eksamen
Den største andel af studerende med ufaglærte forældre
Den laveste andel af akademiske forældre
Den største andel af studerende der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

EVA glemmer at dokumentere, at SDU leverer på outcome og output ved, at SDU er institutionsakkrediteret, og at SDU har den næststørste andel af studerende, der tager entreprenør-

3

Pkt.

Referat
fag, samt at SDU har lavere dimittendledighed end universiteternes landsgennemsnit.
Alt i alt løfter SDU en væsentlig samfundsmæssig udfordring i to regioner, og hvis man sammenligner SDU’s samfundsvidenskabelige studerende med de øvrige universiteters SAMF
studerende får man følgende resultat:






Flere er vokset op som børn af enlige forældre
Flere hvor forældrenes bruttoindkomst er lavere
Fædre og mødre har et lavere uddannelsesniveau
Fædre og mødre har mindre beskæftigelsesgrad
Færre har dansk oprindelse



Men der er ingen statistisk signifikant forskel på dimittendledighedsperiode



Der er ingen signifikant forskel i beskæftigelsesgrad



Der er en lille overvægt af flere dimittender i offentlig ansættelse.

Pressen omtalte kun de negative konsekvenser af undersøgelsen, og derfor iværksatte SDU
en Facebook kampagne, der blev set af 288.000 personer, hvor de 179.000 så en video, og
kampagnen var målrettet gymnasieelever i Syddanmark og deres forældre samt MVU mødrene.
Caldan Therapeutics, nyt spin-out fra SDU
Caldan Therapeutics er etableret i efteråret 2015, som et spin-out fra Syddansk Universitet,
University of Glasgow, udenlandske investorer – en britiske venture fond, Epidarex Capital og
Scottish Investment Bank.
Det er den største virksomhed SDU har været med til at starte. Normalt ligger startkapitalen
på tre til fem millioner. Her er udgangspunktet ca. 44 millioner kr. med mulighed for yderligere finansiering fra investorerne.
Det unikke ved Caldan Therapeutic er, at den amerikanske medicinalvirksomhed, Eli Lilly &
Co. allerede ved stiftelsen har sikret en optionsaftale på at købe selskabet, hvis de planlagte
milepæle for udviklingen nås. Selskabet skal udvikle helt nye lægemidler mod type
2-diabetes. Børsen har kaldt selskabet en konkurrent til Novo Nordisk.
Den totale investeringssum for investorerne er op til £ 6.000.000.
Ved fuld finansiering vil SDU eje ca. 5,4 % af aktierne i Caldan Therapeutic samt have en royalty aftale på 1,5 % af indtægter fra de patentbeskyttede lægemidler.
Studiefremdriftsreform
Der er indgået aftale d. 20. november 2015 mellem forligspartnerne bag Bedre rammer for
en aktiv studiekultur (regeringen, S, R, SF, K) om justering af fremdriftsreformen.
De overordnede krav til universiteternes fremdrift og de økonomiske konsekvenser fastholdes således, at manglende målopfyldelse kun vil have konsekvenser for de universiteter, der

4

Pkt.

Referat
ikke når deres specifikke mål.
De aftalte justeringer i reformen giver universiteterne større frihed til at beslutte, hvordan
man bedst sikrer, at de studerendes studietid nedsættes.
SDU skal reducere studietiden hvert år, og skal i 2020 have hentet 3,1 mdr. i forhold til udgangspunktet i 2011. Målet ser ud til lige akkurat at blive opfyldt i 2015, hvorfor SDU ikke
forventer en bøde i form af reduktion i færdiggørelsesbonussen.
Tilsynsmøde på SDU den 23. november 2015
Styrelsen for Videregående Uddannelser har afholdt tilsyn med SDU. Dels et skriftligt indikatorbaseret tilsyn, hvor SDU har svaret på en lang række spørgsmål og dels et tilsynsmøde
den 23. november 2015
Styrelsen har anlagt en positiv vurdering af SDU i forbindelse med begge tilsyn, og SDU regner ikke med kritiske bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

4.

Kandidatoptaget 2015
Rektor gennemgik kandidatoptaget for 2015, der viser en stigende tendens med 3.661 studerende i 2015. Hvis man ser på optaget campusopdelt, er der et faldende optag i Sønderborg på grund af dimensioneringen særligt blandt de internationale studerende. Overgangsfrekvenserne fra bachelor til kandidat er ikke høje på SDU. Navnlig de mindre campusser er udfordrede. Det skyldes bl.a., at mange bachelorer fra SDU tager kandidatuddannelsen på et andet universitet i en større by.

5.

Præsentation af Det Tekniske Fakultet - herunder forskningsopbygning
Dekan Henrik Bindslev gav en præsentation af Det Tekniske Fakultet, der har 3.200 studerende, 400 medarbejdere og fire institutter. Han omtalte den nye organisering med agile
enheder tæt på forskningsmiljøerne og uddannelserne og det øgede fokus på konsulentarbejde.
Han omtalte kort nogle af forskningsområderne, herunder inden for droneteknologi, elektronik, robotteknologi, nanoteknologi og bioteknologi.

6.

Præsentation af bygning 44 - Energiklasse 2020
Centerleder, professor mso Bo Nørregaard Jørgensen præsenterede bygning 44 og gennemgik bygningers energiklasser, og han orienterede om processen med at få bygning 44 klassificeret i Energiklasse 2020.

7.

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

8.

Rundvisning på Det Tekniske Fakultet
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Jørgen Krab Jørgensen
formand

/
Jørgen Schou
referent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Jørgen Krab Jørgensen
Inge Adriansen
Bent Agerholm
Charlotte Randa Allermand
Lars Tylvad Andersen
Anker Boye
Kim Brixen
Jesper Birch Carlsen
Mogens Dahl-Nielsen
Simon Faber
Jens Gade
Kit Claudi Grøn-Iversen
Per Have
Sten Knuth
Steen Bang Larsen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Simon Damkjær Olesen
Mikkel Warming Pedersen
Erland Porsmose
Klaus Rose
Jacob Salvig
Jesper Vildbrad
Jesper Wengel

Følgende medlemmer var fraværende:
Clas Nylandsted Andersen
Vita Andreasen
Jørgen Lundsgaard
Henrik Becker-Christensen
Peter Cederfeld
Ole Drost
Peter Enevold
Lars Hedal
Lizzi Krarup Jakobsen
Flemming Just
Bent Claudi Lassen
Stephanie Lose
Pia Bech Mathiesen
Birthe Friis Mortensen
Troels Myhlenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
Jørn Pedersen
Stig Poulsen
Jan Falck Schmidt
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Liselotte Hohwy Stokholm
Johnny Søtrup

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Lars Nørby Johansen
Jørgen Chr. Bang
Christian Møller Jakobsen
Andreas Munk Jensen
Bodil Kjærsgaard

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:
Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Karen Heebøll
Henrik Bindslev
Ole Skøtt
Simon Torp
Martin Zachariasen
Jørgen Schou
Morten Hansen
Bo Nørregaard Jørgensen
Mogens Brabech
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