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1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 13. marts 2017
Erland Porsmose bød velkommen og rettede en særlig velkomst til den nye observatør:
Studerende Stine Underbjerg Maach, næstformand for Syddanske Studerende, der afløser
Søren Anthony, der er færdiguddannet
Referatet fra den 26. september 2017 blev godkendt.

2.

Valg af næstformand til Repræsentantskabet
Erland Porsmose oplyste, at fristen til at fremsætte forslag til ny næstformand udløb den
1. november 2017, og der ikke var indkommet forslag.
Erland Porsmose foreslog koncernchef Bent Agerholm som ny næstformand. Da der ikke
på Erland Porsmoses opfordring blev bragt andre navne i forslag, blev koncernchef Bent
Agerholm enstemmigt valgt for en periode til udgangen af december 2018, jf. forretningsordenens § 1, stk. 3.
Formanden ønskede Bent Agerholm til lykke med valget.

3.

Nyt fra SDU’s bestyrelse
Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen gav følgende orientering om aktuelle sager:
Nyt bevillingssystem
Nuværende bevillingsmodel indebærer, at alle uddannelsesindtægter er afhængig af aktivitetsniveau. I den nye bevillingsmodel er der følgende elementer:
•

Grundtilskuddet fastsættes fremadrettet til ca. 25 % af Institutionernes indtægter i 2017.
Grundtilskuddet er fast for en periode på 4 år og skal derefter genforhandles ud fra opstillede kvalitetsmål. Tilskuddet kan ved genforhandling reduceres, såfremt SDU ikke lever
op til krav vedrørende rammekontrakt og kvalitetsmål:
o
o

Betinget af målopfyldelsesgrad i rammekontrakt: 1,25 %.
Betinget af kvalitetsmålinger blandt studerende, undervisere og nyuddannede: 1,25%.

•

Der indføres et grundtilskud for decentrale udbud på 2. mio.kr. For SDU betyder det årligt
8 mio. kr. (Kolding, Sønderborg, Slagelse og Esbjerg).

•

Aktivitetstilskuddet, som vi kender fra den nuværende model, fastsættes til ca. 67,5 %. Det
nuværende taxametersystem bibeholdes, men taksterne reduceres for at skabe rum til
grundtilskud og de andre incitamenter.
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•

Resultattilskuddet fastsættes til 7,5 % og deles op i et:
o
o
o

Færdiggørelsesmål, der udgør 3,75 %. Færdiggørelsesmålet er nået, hvis de studerende i gennemsnit færdiggør deres studie på normeret tid +3 måneder
Beskæftigelsesmål, der udgør 3,75 %. Beskæftigelsesmålet er opnået, hvis nyuddannede har en beskæftigelse, der mindst er på niveau med den generelle beskæftigelse.
Opnår SDU ikke målene, sker der en gradvis reduktion i den bevilling SDU modtager i
resultattilskud.

Lars Nørby Johansen konkluderede, at SDU i udgangspunktet i alt væsentligt fastholder sin
uddannelsesbevilling, men at reformens betydning for SDU på længere sigt er uafklaret.
Dimensionering
Målet med dimensioneringen på de videregående uddannelser er at flytte optaget fra uddannelser
med systematisk overledighed blandt dimittenderne til uddannelser med bedre jobudsigter.
SDU modtog den 16. november ministeriets opfølgning på dimensioneringen i 2015 og 2016. Opfølgningen viser, at SDU samlet overholder den udmeldte dimensionering i både 2015 og 2016.
SDU ligger klart under loftet og udnytter ikke den statslige kapacitet fuldt ud.
Der bliver årligt foretaget en opgørelse af de seneste ledighedsdata. Opgørelsen sker med henblik
på at identificere, om nye uddannelser har systematiske ledighedsudfordringer, og derfor skal dimensioneres.
Den 2. november 2017 meddelte ministeriet SDU, at kandidatuddannelsen i designledelse (Kolding) er udpeget til dimensionering.
•
•

•

•

Frem til 2023 skal optaget på kandidatuddannelsen reduceres fra 51 til 36.
Forud for optaget 2017 havde SDU imidlertid foretaget en egendimensionering af uddannelsen. Antallet af studiepladser blev i den forbindelse reduceret til maksimalt 40. Der
mangler således på nuværende tidspunkt blot en yderligere reduktion på fire studiepladser, før dimensioneringskravet er opfyldt. Årsagen til, at der ved egendimensioneringen
ikke er skåret yderligere, er, at dimittendledigheden for kandidaterne fra uddannelsen er
mere end halveret fra 2012 til 2014.
Der er ikke nogen bacheloruddannelser, der giver retskrav på optag på kandidatuddannelsen i designledelse. Der er derfor ikke udmeldt nogen modsvarende reduktion af SDU’s
bacheloruddannelser.
Det er op til SDU selv at sørge for, at der bliver foretaget evt. nødvendige justeringer af
optaget på de bacheloruddannelser, som især leverer optag til kandidatuddannelsen.

SDU har valgt at gennemføre en årlig egendimensionering, da det er SDU’s opfattelse, at vi som
institution naturligvis skal påtage os ansvaret for ikke at uddanne til ledighed. Samtidig mener vi at
kunne handle hurtigere og langt mere fornuftigt end ministeriets model har vist sig at kunne –
blandt andet fordi sidstnævnte bygger på ældre ledighedstal.
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Strategisk rammekontrakt
Lars Nørby Johansen gav en kort status på forhandlingerne med ministeriet om den strategiske
rammekontrakt.

4.

Aktuelle sager
Rektor Henrik Dam orienterede om følgende aktuelle sager:
Erhvervskandidatordning
Erhvervskandidatordningen indebærer, at man kan blive optaget på en kandidatuddannelse på
baggrund af en bacheloruddannelse, mens man samtidigt er i arbejde med mindst 25 timer ugentligt. Man må under denne ordning bruge op til 4 år på kandidatuddannelsen.
SDU vil søge om tilladelse til at oprette et antal erhvervskandidatuddannelser i starten af det nye
år. Tilladelse gives af ministeriet, idet ordningen er en forsøgsordning.
Rapport om internationale dimittender
Damvad Analytics har for Danske Universiteter udarbejdet et samfundsøkonomisk regnskab for internationale dimittender, der bliver i Danmark efter endt uddannelse.
Rapportens konklusioner:
• Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra danske universiteter bidraget med 779.000 kr. til den danske samfundsøkonomi. Sammenlagt er bidraget dermed knap 4. mia. kr. for de 5.046 internationale dimittender i perioden 2007-2011.
• Bidraget til statskassen i form af skatter og afgifter beløber sig til over 600.000 for den
gennemsnitlige dimittend. Fraregnet udgifter til uddannelsen, belastning af sundhedssystemet mv. har den gennemsnitlige dimittend et nettobidrag på knap 300.000 kr. til
statskassen over perioden.
• Varierende fastholdelsesfrekvenser og arbejdsmarkedsvilkår for forskellige uddannelsesretninger påvirker deres samfundsøkonomiske regnskab. Internationale dimittender inden for TEK/NAT og SUND har således i gennemsnit bidraget med knap 1 mio.
kr. til den danske samfundsøkonomi over perioden, mens dimittender inden for SAMF
og HUM har bidraget med gennemsnitligt hhv. knap 600.000 og 450.000 kr.
Året efter dimission er over 60 pct. af de internationale dimittender fortsat i Danmark og efter 8 år
er knap 30 pct. af dimittenderne stadig i Danmark.
Andelen af fuldtidsbeskæftigede stiger kraftigt efter det første år. 8 år efter dimission er 64 pct. af
de internationale dimittender, som er i Danmark i fuldtidsbeskæftigelse. Herudover er 13 pct. i deltidsbeskæftigelse.
Beregningerne er udført for dimittender fra perioden 2007-2011. I alt er identificeret 5.046 internationale dimittender fra danske kandidatuddannelser i perioden. Det nuværende udgiftsniveau for uddannelse, SU og sundhed er lagt til grund i beregningerne.
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Opgørelse over overskridelse af studietid
Henrik Dam indledte med at oplyse, at de studerende har ændret studieadfærd som følge af studiefremdriftsreformen. På SDU er den samlede gennemsnitlige overskridelse på 4,6 måneder,
hvilket er en forbedring i forhold til 2016-dimittenderne på 3,4 måneder. SDU opfylder hermed allerede nu de krav til fremdrift, der skal være opfyldte i 2019.

5.

Nyt OUH/SUND
Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet præsenterede Nyt SUND/OUH, der
skal stå færdigt i 2022. Når hele byggeriet er færdigt, vil SDU og OUH til sammen have 500.000
m2 under et tag.
Sammenbygningen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med SDU og det nye OUH vil muliggøre et udvidet samarbejde mellem forskningsgrupper, institutter, fakulteter og organisationer.
Flere af OUH’s forskningsgrupper vil blive integreret i Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets laboratorier, og tilsvarende har Nyt SUND et laboratorium placeret i det nye OUH’s laboratorier
samt undervisningsfaciliteter.
Formand Erland Porsmose takkede dekan Ole Skøtt for et interessant indlæg om det nye
SUND/OUH, det store byggeri og de mange fordele ved sammenbygningen.

6.

Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity (ATLAS)
Professor Susanne Mandrup, Institut for Molekylær Biologi og Biokemi, indledte med at give en orientering om sin forskningsgruppe – the Mandrup Group, der siden 1999 har forsket på SDU. Herefter præsenterede hun sit nye center, ATLAS. Centeret er et Centre of Excellence, og vil modtage
65 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond.
Centerets forskning har til formål at forstå, hvordan forskellige celletyper i lever og fedtvæv ændrer
sig under fedme, og det kan på sigt få indflydelse på den behandling, man vil tilbyde patienter med
fedmerelaterede sygdomme.
Forskerne i centeret kommer fra Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet og OUH.
Formand Erland Porsrmose takkede professor Susanne Mandrup for et interessant oplæg om
etableringen af det nye grundforskningscenter og mulighederne i den grundvidenskabelige forskning.

7.

Eventuelt
Rektor Jesper Vildbrad spurgte ind til nyheden om Regeringens nye sprogstrategi, der skal løfte
elevers og studeredes sprogkundskaber. Der er afsat 100 mio. kr. til initiativet.
Rektor oplyste, at det tages op som selvstændigt punkt på næste møde i Repræsentantskabet.

5

Pkt.

Referat
Næste repræsentantskabsmøde er mandag den 12. marts 2018 i Odense.
Formanden takkede for god ro og orden, og ønskede medlemmerne en glædelig jul og godt nytår.

Erland Porsmose
formand

/

Jørgen Schou
referent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Erland Porsmose
Lars Tylvad Andersen
Vita Andreasen
Per Breum
Peter Cederfeld
Mogens Dahl-Nielsen
Simon Faber
Kit Claudi Grøn-Iversen
Lars Hedal
Flemming Just
Martha Sofie Lauridsen
Erik Lauritzen
Jørgen S. Lundsgaard
Stine Underbjerg Maach
Elsebeth Gerner Nielsen
Bo Stærmose
Mikkel Ellersgaard Sørensen
Mette Thybo
Annette Vilhelmsen
Jesper Vildbrad
Jesper Wengel

Følgende medlemmer var fraværende:
Bent Agerholm
Morten Agger
Clas Nylandsted Andersen
Kim Brixen
Ole Drost
Peter Rahbæk Juel
Stén Knuth
Steen Bang Larsen
Bent Claudi Lassen
Stephanie Lose
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Jørn Pedersen
Erling Petersson
Stig Poulsen
Lone Saaby
Allan Schmidt-Hansen
Liselotte Hohwy Stokholm
Johnny Søtrup
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Fra SDU’s bestyrelse deltog:
Lars Nørby Johansen
André Shamoun Darbroudi
Klaus Rose
Niels Thorborg
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra SDU:
Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Thomas Buchvald Vind
Henrik Bindslev
Nikolaj Malchow-Møller
Ole Skøtt
Simon Torp
Marianne Holmer
Jørgen Schou
Susanne Mandrup
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