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REFERAT
Emne:

Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt:

Torsdag den 29. september 2016 kl. 15.15

Sted:

Syddansk Universitet, O 77, Campus Odense

Referent:

Lone Wichmann

Dagsorden:

Åbne punkter:
1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016
v/formand Jørgen Krab Jørgensen

2.

Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

3.

Aktuelle sager
v/rektor Henrik Dam

4.

Campusstrategier
v/dekan Nikolaj Malchow-Møller, dekan Henrik Bindslev, dekan Ole Skøtt og dekan Simon
Møberg Torp

5.

Eventuelt
v/formand Jørgen Krab Jørgensen

Referat:
Pkt.

Referat

1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016
Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen.
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Pkt.

Referat
Udtræder/udtrådt af Repræsentantskabet
 Rektor Jens Gade, Tønder Gymnasium, udtræder efter eget ønske af Repræsentantskabet i
slutningen af oktober for at gå på pension.
 Direktør Lizzi Krarup Jakobsen, Sikkerhedsstyrelsen, er efter eget ønske udtrådt af Repræsentantskabet.
 Direktør Peter Enevold, Tietgenskolen, er efter eget ønske udtrådt af Repræsentantskabet og
er gået på pension.
Referatet fra den 14. marts 2016 blev godkendt.

2.

Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Styringseftersyn
Lars Nørby Johansen informerede Repræsentantskabet om styringseftersyn af de videregående
uddannelsesinstitutioner. Der foreligger ikke et forslag fra Regeringen, men Lars Nørby Johansen
fandt det vigtigt, at Repræsentantskabet blev informeret om de idéer, der efter sigende arbejdes
med i ministeriet.
Ministeriet har iværksat et styringseftersyn af de videregående uddannelsesinstitutioner. Det vurderes, at de styringsmæssige rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner på mange
måder er velfungerende, men at der samtidig ligger et væsentligt potentiale for en forbedret understøttelse af de samfundsmæssige og politiske målsætninger på uddannelsesområdet.
Forbedringspotentialet vurderes i særlig grad at knytte sig til:
 Bestyrelsernes rolle, sammensætning, kompetencer og handlerum
 Form og anvendelse af udviklingskontrakterne
 Dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet
SDU har over for ministeriet advaret mod modeller, der kan anvendes til at indføre en centralistisk
og politisk kontrol med universiteterne.
Repræsentantskabet drøftede problemstillingen.
Nyt bevillingssystem
Der er endnu ikke fremlagt et samlet udspil til et nyt bevillingssystem fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Det er oplyst, at ministeriet arbejder på, at det nye bevillingssystem skal understøtte:
 kvalitet og relevans i uddannelserne,
 at der fortsat gives adgang til gode uddannelser i hele Danmark i form af et bloktilskud til
regionale afdelinger af et universitet, og
 et beskæftigelsestaxameter.
De eksisterende økonomiske incitamenter til at færdiggøre studerende inden for bestemte tidsfrister vil enten fortsætte som et separat system eller blive en del af det nye taxametersystem.
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Referat
Første udkast til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020
Det første udkast til budget 2017 lever op til SDU's langsigtede forventninger.
Det er kun uddannelsesområdet, der rammes af 2 % omprioriteringsbidrag. Forskningen friholdes
for dette bidrag.
Rammeløftet bliver forlænget til 2019. Rammeløftet i 2020 er stadigvæk usikkert.
Halvårsregnskab for 2016 har vist et overskud, og det forventes, at regnskabet for 2016 bliver
75-80 millioner bedre end budgetteret.

3.

Aktuelle sager
Rektor orienterede Repræsentantskabet om en ny diplomingeniøruddannelse i robotteknologi.
SDU arbejder fokuseret på at levere arbejdskraft til erhvervslivet fra ingeniøruddannelserne, specielt inden for robotteknologi.
På baggrund af dette har Det Tekniske Fakultet igangsat et arbejde med at udvikle og prækvalificere en diplomingeniøruddannelse i robotteknologi:
 Det Tekniske Fakultet har afholdt et dialogmøde med interessenter og potentielle aftagere
til en diplomingeniøruddannelse i robotteknologi, hvor de eksterne deltagere entydigt tilkendegav et markant behov for diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi.
 SDU’s bestyrelse godkendte den 19. september 2016 - Ny diplomingeniøruddannelse i
robotteknologi.
 Forventet indsendelse af prækvalifikationsansøgning er 1. oktober 2016 med henblik på
studiestart til september 2017.
 SDU mangler Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser,
RUVU´s, godkendelse.
Rektor Henrik Dam orienterede også kort om SDU’s dronestrategi.
SDU har den 23. september 2016 haft besøg af Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs
og Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt på Det Tekniske Fakultet for at lancere
Danmarks Dronestrategi.
Det er ikke et tilfælde, at ministrene har valgt at lancere Danmarks Dronestrategi i Odense og på
SDU. Det skyldes, at Danmarks førende droneforskning og miljø er centreret på SDU og i HCA
Airport i Beldringe.
SDU investerer mange millioner i SDU’s dronestrategi i disse år. Senest har bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 19. september 2016 besluttet, at SDU køber en hangar i HCA Airport, som testfacilitet for SDU Dronecenter.

3

Pkt.

Referat

4.

Campusstrategier Fakultet
Henrik Dam præsenterede den nye campusstrategi for SDU, der går ud på at styrke kvaliteten og
relevansen af SDU’s forskning, uddannelser og samfundsengagement på alle campusser. Samtidig skal hver enkelt campus være økonomisk bæredygtig.
 SDUs bestyrelse vedtog i juni 2016 en ændring af ledelsesstrukturen for campusserne
Sønderborg, Kolding, Esbjerg og Slagelse i forbindelse af budgetstrategien.


For hver campus udpeges:
 én ansvarlig dekan
 et intern campusråd
 en ekstern referencegruppe



SDU’s direktion er den øverste campusstyregruppe.
Direktionen er i fællesskab ansvarlig for udviklingen af alle campusser under ét.
Direktionen orienterer én gang om året bestyrelsen om udviklingen på hver campus.



Den nye struktur skal styrke og styre udviklingen af SDU’s campusser, dels gennem et
internt stærkere ledelsesmæssigt fokus og engagement fra medarbejderne, dels gennem
et stærkere samarbejde med det omgivende samfund.

Henrik Dam præsenterede det campusopdelte regnskab for 2013 til 2015.
Specielt Sønderborg er udfordret, som dels skyldes lejemålet for campus SDU Sønderborg.
Campusserne er meget forskellige opbygget og ligner ikke hinanden. Derfor vil der ikke være en
fælles løsning til at styrke kvalitet og relevans samt opretholde en økonomisk bæredygtighed på
campusserne, men mere tilpassede løsninger på hver enkelt campus.
De ansvarlige dekaner er:
 Nikolaj Malchow-Møller er ansvarlig for SDU Slagelse
 Simon Møberg Torp er ansvarlig for SDU Kolding
 Henrik Bindslev er ansvarlig for SDU Sønderborg
 Ole Skøtt er ansvarlig for SDU Esbjerg
Alle fire dekaner informerede Repræsentantskabet om status på organisering, forskningsmiljøer
og uddannelsesudbud samt samarbejde med omgivelser for hver deres campus.
Repræsentantskabet tog positivt imod de fire præsentationer og de forskellige tiltag.
5.

Eventuelt
Universitetsdirektør Karen Heebøll har fået nyt job.
Karen takkede Repræsentantskabet for samarbejdet.


Næste repræsentantskabsmøde er mandag den 5. december 2016 i Odense.
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Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Lone Wichmann
referent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Jørgen Krab Jørgensen
Bent Agerholm
Charlotte Randa Allermand
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreasen
Henrik Becker-Christensen
Anker Boye
Kim Brixen
Mogens Dahl-Nielsen
André Shamoun Darbroudi
Simon Faber
Maiken Dahl Hansen
Flemming Just
Stén Knuth
Martha Sofie Lauridsen
Jørgen Lundsgaard
Birthe Friis Mortensen
Jørn Pedersen
Erland Porsmose
Jesper Vildbrad
Kiri Vølund

Følgende medlemmer var fraværende:
Kit Claudi Grøn-Iversen
Inge Adriansen
Clas Nylandsted Andersen
Per Breum
Peter Cederfeld
Ole Drost
Jan Falck-Schmidt
Jens Gade
Per Have
Lars Hedal
Steen Bang Larsen
Bent Claudi Lassen
Erik Lauritzen
Stephanie Lose
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
Stig Poulsen
Jacob Salvig
Liselotte Hohwy Stokholm
Johnny Søtrup
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Jesper Wengel

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Lars Nørby Johansen
Gitte Bengtsson
Bodil Kjærsgaard
Klaus Rose
Niels Thorborg
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:
Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Karen Heebøll
Henrik Bindslev
Nikolaj Malchow-Møller
Ole Skøtt
Simon Torp
Martin Zachariasen
Jørgen Schou
Lone Wichmann
Nisrin Adel Hamad
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