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Emne:

Møde i Syddansk Universitets Repræsentantskab

Dato og tidspunkt:

Mandag den 5. december 2016 kl. 15.15

Sted:

Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet, Lokale Ellehammer,
Campus Odense
Jørgen Schou

Referent:

Dagsorden:

Åbne punkter:
1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 29. september
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.

Droner / robotter
v/centerleder Brad Beach

5.

Eventuelt
v/formand Jørgen Krab Jørgensen

Referat:
Pkt.

Referat

1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 29. september
2016
Jørgen Krab Jørgensen bød velkommen og rettede en særlig velkomst til de nye medlemmer Mette Thybo og Annette Vilhelmsen.
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Referatet fra den 29. september 2016 blev godkendt.

2.

Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
Nyt Regeringsgrundlag, Marienborgaftalen den 27. november 2016
Lars Nørby Johansen orienterede om det nye regeringsgrundlag, der for universiteternes vedkommende er fyldigt beskrevet i Regeringsgrundlaget.
Generelt
Det er regeringens ønske, at universiteternes samfundsmæssige rolle og ansvar skal tydeliggøres i
lovgivningen, og at procedurerne for udpegning af bestyrelserne skal afspejle den store samfundsmæssige betydning. Universiteterne skal fortsat være politisk uafhængige og have en meget
høj grad af autonomi, herunder ubetinget forskningsfrihed. Med klare rammer for ledelsen af universiteterne er der rum for øget frihed og dermed mulighed for afbureaukratisering i sektoren.
Regeringen har den politik, at den er åben over for private universiteter og andre videregående
uddannelsesinstitutioner, herunder på læreruddannelsesområdet.
Regeringen vil med afsæt i udspillet "Et stærkere Danmark – Et mere robust SU-system" fremlægge et udspil til en omlægning af SU’en. Hele det direkte provenu i 2019-2025 foreslås placeret i en
kompetencepulje, og falder således ikke tilbage til sektoren, hvilket universiteterne har ønsket.
Puljen skal i stedet anvendes til at styrke danskernes kompetencer og ruste arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked.
Uddannelse
Regeringen vil fremme udviklingen af eliteuddannelser på universiteterne, så der skabes gode
rammer for at udvikle fremtidens forskere og eksperter.
Mindst 60 pct. af de beskæftigede nyuddannede skal ende job i den private sektor.
De nyuddannede skal hurtigt i job, og de skal have flere aktive år på arbejdsmarkedet. Regeringen
ser gerne, at mindst 50 pct. af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at flest
muligt færdiggør deres uddannelse på normeret tid.
Regeringen ønsker, at beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den erhvervsaktive befolkning, når der tages hensyn til konjunkturudviklingen. Det er
vanskeligt at opfylde, når dimittendarbejdsløsheden er så høj særligt i lyset af studiefremdriftsreformens påvirkninger, hvor langt flere kandidater allerede på nuværende tidspunkt har færdiggjort
deres uddannelser.
Uddannelserne skal tilrettelægges på en måde, der giver et højt læringsudbytte, og så de studerende studerer mindst 37 timer om ugen.
Udbuddet af videregående uddannelser skal være bredt både fagligt og geografisk. Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne skal dække behovet for udbud af uddannelser regionalt og
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sikre en regional uddannelsesdækning. Der er samtidig et universitet i alle regioner, men der er
ikke udsigt til flere regionale universiteter. Regeringen ønsker at styrke det regionale uddannelsesudbud yderligere og vil i forbindelse med et nyt bevillingssystem blandt andet se på, hvordan systemet kan understøtte et bredt udbud af uddannelser i hele Danmark, herunder de mindre udbud,
som ofte kan have højere omkostninger. Regeringen anerkender nu, at det er dyrt at have regionale uddannelser i de mindre byer.
Regeringen planlægger endvidere at nedsætte et udvalg, som skal opstille konkrete modeller for
bedre universitetsuddannelser. Udvalget skal blandt andet se på uddannelsernes længde, indhold
og opbygning. Målet er at styrke kvaliteten i uddannelserne og forbedre sammenhæng og fleksibilitet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Udvalget skal også belyse potentialet for mere
praksisnær undervisning og bedre muligheder for at koble erhvervselementer ind i den enkeltes
uddannelsesforløb. Udvalget skal blandt andet komme med forslag til, hvordan flere kan uddannes
til beskæftigelse i den private sektor, hvordan flere kan starte deres karriere på arbejdsmarkedet
tidligere, og hvordan kvaliteten styrkes. Udvalget skal endvidere undersøge muligheden for en
erhvervs- kandidatuddannelse, hvor de unge kan studere på deltid sideløbende med beskæftigelse.
Regeringen vil gennemføre en reform af bevillingssystemet for de videregående uddannelser. Det
nye bevillingssystem skal i højere grad understøtte kvalitet og øge overgangen til beskæftigelse i
hele landet. Det skal samtidig være enkelt og gennemsigtigt.
Forskning
Regeringen har det mål, at Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret
forskning.
Lars Nørby Johansen konkluderede, at regeringen i Regeringsgrundlaget primært har lagt vægt på
uddannelserne og kun i mindre grad fokuserer på forskningen.
Bent Claudi Lassen spurgte, hvor tæt man i Danmark er på de 1 %, og rektor kunne oplyse, at
Danmark pt. investerer en anelse mere end 1 %.
Formanden understregede, at det kan være svært at tolke, hvilken betydning de nye ting i regeringsgrundlaget vil få, dels fordi nogle af formuleringerne er temmelig åbne, og naturligvis fordi
regeringen ikke på forhånd har 90 mandater bag sig.

3.

Aktuelle sager
Rektor orienterede forslaget om begrænsningen af muligheden for at tage mere end en uddannelse på de videregående uddannelser.
I 2014 påbegyndte 2200 personer en ny ordinær videregående heltidsuddannelse på samme eller
lavere niveau end en allerede gennemført videregående uddannelse.
Rektor orienterede om, at forslaget medførte en risiko for, at det sene frafald blev højt, og at mange studerende, som ikke er kommet ind på drømmeuddannelsen, vil hoppe fra lige før sidste ek-
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samen for at forhindre, at de udelukkes fra den ønskede uddannelse.
Aftalen vil indbringe et provenu, der primært rettes mod dagpengesystemet. Det samlede provenu
på aftalen er 427 mio. årligt, hvoraf godt 70 % (308 mio.) går til dagpengesystemet. Det overskydende provenu på 119 mio. kanaliseres bl.a. over i en kvalitetspulje for de videregående uddannelser, der udmøntes til:


Bedre uddannelse, herunder udvikling af undervisnings- og eksamensformer samt kapacitetsopbygning af fremragende underviser- og vejledningskompetencer.



Udviklingsprogram for uddannelse der virker i praksis, herunder løsninger til professionerne i
et tæt samarbejde med både aftagere i kommuner og regioner og med universiteterne samt et
løft af kvalitet af praktik- og klinikforløb.

Rektor omtalte herefter status for justering af studietidsopgørelsen (studiefremdriftsreformen).
Som del af fremdriftsreformen fra 2013 skal den gennemsnitlige studietid reduceres med 4,3 måneder frem mod 2020. En del af puljen til færdiggørelsesbonus er afhængig af studietidsforbedringer.
Ministeriet har meddelt, at man har foretaget fem justeringer i den nuværende opgørelsesmetode.
Det er beklageligt, at UFM ændrer væsentligt på mål og metode midt i implementeringen af studiefremdriftsreformen. Det udfordrer SDU styringsmæssigt og bidrager til betydelig økonomisk usikkerhed de kommende år.
SDU får på den ene side reduceret i reduktionskravene fra 3,1 måned til 2,9 måned, men ministeriet har samtidigt meddelt, at justeringen vil koste SDU ca. 24 mio. kr.
Rektor understregede på forespørgsel, at SDU fortsat har en robust økonomi.
4.

Droner / robotter
Centerleder Brad Beach, Drone Centeret på Mærsk McKinney Møller Instituttet, gav en orientering om centerets forskning og undervisning, og herefter fulgte en demonstration og prøveflyvning
af droner.

5.

Eventuelt
Næste repræsentantskabsmøde er mandag den 13. marts 2017 i Odense.

Jørgen Krab Jørgensen
formand

/

Jørgen Schou
referent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Jørgen Krab Jørgensen
Bent Agerholm
Charlotte Randa Allermand
Vita Andreasen
Per Breum
Kim Brixen
Mogens Dahl-Nielsen
André Shamoun Darbroudi
Simon Faber
Kit Claudi Grøn-Iversen
Per Have
Lars Hedal
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Stephanie Lose
Liselotte Hohwy Stokholm
Mette Thybo
Annette Vilhelmsen
Kiri Vølund

Følgende medlemmer var fraværende:
Inge Adriansen
Clas Nylandsted Andersen
Lars Tylvad Andersen
Henrik Becker-Christensen
Anker Boye
Peter Cederfeld
Ole Drost
Maiken Dahl Hansen
Flemming Just
Stén Knuth
Steen Bang Larsen
Jørgen Lundsgaard
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
Jørn Pedersen
Erling Petersson
Erland Porsmose
Stig Poulsen
Lone Saaby
Bo Stærmose
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Johnny Søtrup
Jesper Vilbrad
Jesper Wengel

Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Lars Nørby Johansen
Jørgen Chr. Bang
Gitte Bengtsson
Klaus Rose

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:
Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Herluf Petersen
Henrik Bindslev
Frants Roager Lauritsen
Ole Skøtt
Simon Torp
Jørgen Schou
Brad Beach
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