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1.

Godkendelse af dagsorden

1.1

Indstilling
Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
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2.

Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til
orientering

2.1

Sagsfremstilling
Hans Stige orienterer om:
- Møde i styregruppen for Campus Næstved 11. november
- Møde i styregruppen for Campus Køge 19. november
- Årsmøde for formændene for uddannelsesudvalgene den 8. december

Nyhedsbrev for november/december udgør rektors meddelelser (bilag 1).

Referat af forretningsudvalgsmødet den 27. november fremgår af bilag 2.

Bente Sorgenfrey orienterer om nyt fra Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og
Professionsbacheloruddannelser.

2.2

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3
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Bilag
Bilag 2.1

Nyhedsbrev

Bilag 2.2

Referat af forretningsudvalgsmøde

3.

Godkendelse af budget 2016

3.1

Sagsfremstilling
Forslag til budget 2016 eftersendes 8. december. Eftersendelsen skyldes, at budgetprocessen har været lidt mere kompliceret i år bl.a. som følge af omorganiseringen.
På bestyrelsesmødet i august besluttede bestyrelsen fire indsatsområder for budget
2016, som ønskes prioriteret i 2016 og som der derfor afsættes særskilte midler til at
arbejde med. Af bilag 2 fremgår en uddybende beskrivelse af de fire indsatsområder.

3.2

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen:
- godkender forslag til budget 2016 (bilag 1, eftersendes)
- godkender den uddybende beskrivelse af indsatsområder for budget 2016 (bilag 2).

3.3

Kommunikation
Bestyrelse og rektor udsender orientering om budget 2016 til medarbejderne.

3.4
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Bilag
Bilag 3.1

Forslag til budget 2016 (eftersendes 8. dec)

Bilag 3.2

Indsatsområder for budget 2016

4.

Godkendelse af den overordnede ramme for
rektors resultatlønskontrakt 2016

4.1

Sagsfremstilling
I henhold til bemyndigelsen til bestyrelsen om indgåelse af resultatlønskontrakt med
rektor og øvrige ledere skal resultatlønskontrakten med den øverste leder tjene følgende overordnede formål:
 Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
 Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
 Kontrakten skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens
mål og resultater.
Af bemyndigelsen fremgår følgende krav til indsatsområder og målsætninger i resultatlønskontrakten:
 Målene i resultatlønskontrakten skal afspejle en indsats, ud over hvad der kan
forventes af almindeligt veludført arbejde.
 Indsatsområderne skal vedrøre institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.
 For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en ambition om at dokumentere markante resultater for institutionen. Målene skal være
formuleret præcist og gennemskueligt, så det er tydeligt og forståeligt, også
for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op.
 Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig grad
afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt med uddannelsesministeren.
Bemyndigelsen fremgår af bilag 1.

4.2

Indstilling
Bestyrelsesformanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt 2016 bygges op om
nedenstående mål, som i større eller mindre grad til knytter sig til udviklingskontraktens overordnede mål om hhv. Bedre kvalitet i uddannelserne, Bedre sammenhæng
og samarbejde, Styrket forsknings- og udviklingsbasering samt UCSJ som central regional videns- og netværksinstitution:
 Strategi- og organisationsudvikling. Her kan indgå mål omkring UCSJ’s kommende strategiproces samt mål i forlængelse af organisationsændringen som
opbygning af forsknings- og udviklingsmiljøer i centrene og vækst i efter- og
videreuddannelse.
 Budgetindsatsområdet om Styrket kvalitet i uddannelserne, jf. dagsordenspunkt
om budget 2016
 Budgetindsatsområdet om Styrket studenterorganisation og attraktive studiemiljøer, jf. dagsordenspunkt om budget 2016
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 Budgetindsatsområdet om Udvidelse af uddannelsesporteføljen, jf. dagsordenspunkt om budget 2016
Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

4.3

Økonomi
Den maksimale ramme for rektors resultatløn er 180.000 kr. (aktuelt niveau).

4.4

Kommunikation
Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter offentliggøres også på hjemmesiden.

4.5

Bilag
Bilag 4.1
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Bemyndigelse

5.

Godkendelse af revisionsprotokollat for den
løbende revision

5.1

Sagsfremstilling
Revisionen har den 3. december 2015 fremsendt protokollat for den løbende revision.
Revisionens overordnede konklusion er, at den løbende revision ikke har givet anledning til bemærkninger.
Vurderingen er generelt, at procedurer og arbejdsgange er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende.
Protokollatets afsnit er fra revisionens side markeret med farverne grøn, gul, blå og
grøn. Dette er en hjælp til gennemgang for at indikere, hvor tyngden for ledelsens fokus bør ligge.
Rød er kritisk, gul kræver ledelsens bevågenhed, blå indeholder anbefalinger/forslag
og grøn er anmærkningsfrie afsnit.
Der er ingen røde eller gule kategoriseringer. I sagsfremstillingen gennemgås udelukkende blå markeringer.
Generelt skal det bemærkes, at revisionsprotokollatet dokumenterer, at UCSJ har en
særdeles forsvarlig og hensigtsmæssig økonomisk og forvaltningsmæssig styring af
professionshøjskolen. De anbefalinger, der er i protokollatet, er mindre tilpasninger af
procedurer og forretningsgange, som administrationen kan tilslutte sig.
De blå markeringer er følgende:
1) Side 354, afsnit 3.2.2 Finansieringsstrategi.
Revisionen anbefaler, at kursreguleringer bogføres løbende, når investeringsrapporterne modtages, fremfor årligt i forbindelse årsafslutningen.
Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling og vil implementere dette fra
og med 2016. Det skal bemærkes, at kursreguleringerne er minimale set i forhold til
investeringsporteføljen og den meget lave risikoprofil, der er valgt. Da 2015 er det
første år, hvor UCSJ har haft kapitalforvaltning, har det derfor indledningsvis været
vurderingen, at det endelige resultat af kursreguleringen var tilstrækkelig at bogføre
ved årsafslutningen.
2) Side 354, afsnit 3.2.3 Indkøbsaftaler, procedurer og politik
Revisionen anbefaler, at UCSJ følger op på, hvorvidt indkøbs- og udbudspolitikken efterleves.
Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling og vil i 2016 følge op på,
hvorvidt indkøbs- og udbudspolitikken efterleves i organisationen.
3) Side 362, afsnit 4.2.3.1 Automatisk spærring ved overskridelse af udbetalingsmaks
Revisionen foreslår, at direktionen ved hver trimester rapport forelægges periodens
overskridelse af udbetalingsmaksimum.
Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling og vil fra og med årsafslutning 2015 implementere dette forslag.
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5.2

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat af 3. december 2015 og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger til efterretning.

5.3

Proces
Revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

5.4

Bilag
Bilag 5.1
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Revisionsprotokollat af 3. december 2015

6.

Udbud af ingeniøruddannelsen

6.1

Sagsfremstilling
Oplæg v. Camilla Wang. Der er afsat 15 minutter til oplægget.
Camillas præsentation fremgår af bilag 1. På mødet udleveres økonominotat.

6.2

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre inden for de i oplægget skitserede rammer.

6.3
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Bilag
Bilag 6.1

Præsentation

Bilag 6.2

Økonominotat (udleveres på mødet)

7.

Proces for bestyrelsens beslutning om
udbudsstruktur

7.1

Sagsfremstilling
Der lægges op til følgende proces for bestyrelsens drøftelser af udbudsstruktur.

Bestyrelsesmødet den 6. januar
Mødet indledes med et oplæg om de uddannelsespolitiske rammevilkår og de politiske
forventninger til UCSJ. Dernæst drøfter bestyrelsen i hhv. gruppedrøftelser og plenumdebatter den strategiske retning for UCSJ med henblik på at bestyrelsen kommer
frem til 5-10 temaer/principper for UCSJ’s fremtidige udbudsstruktur.
Mødet gennemføres med Ole Steen Andersen fra Implement som facilitator.
Program for mødet og baggrundsmateriale udsendes inden jul.

Bestyrelsesseminaret den 10-11. februar
Indledningsvist kvalificeres drøftelserne fra bestyrelsesmødet 6. januar.
Med afsæt i de 5-10 temaer/principper for UCSJ’s udbudsstruktur, som bestyrelsen
kom frem til på januarmødet, drøfter bestyrelsen på baggrund af et oplæg fra rektor:
1. Muligheder for den fremtidige geografiske placering af uddannelsessteder
2. Muligheder for den fremtidige uddannelsesportefølje på de forskellige uddannelsessteder
Seminaret gennemføres med Ole Steen Andersen fra Implement som facilitator.
Med afsæt i drøftelserne på bestyrelsesseminaret udarbejder rektor et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet den 29. marts.
Program for seminaret og materiale (fx talmateriale i form af opgørelser og fremskrivninger) udsendes 2. februar.

Bestyrelsesmødet den 29. marts
Med afsæt i beslutningsoplæg fra rektor træffer bestyrelsen beslutning om UCSJ’s
fremtidige udbudsstruktur (geografisk placering af UCSJ’s uddannelsessteder og fordeling af uddannelsesporteføljen).

7.2

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter processen for bestyrelsens beslutning om udbudsstruktur.
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8.

Kvalitetsarbejdet i UCSJ

8.1

Sagsfremstilling
Oplæg ved Kvalitetschef Christian Moldt. Der er afsat 15 minutter til oplægget.
Oplægget vedrører sikring af den fortsatte prioritering af kvalitetsprocesserne og de
overordnede kvalitetsudfordringer.
Christians præsentation fremgår af bilag 1.
Til bestyrelsesmødet i juni 2016 fremlægges de nyeste data om uddannelseskvaliteten.

8.2

Indstilling
Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter kvalitetsprocesserne og de overordnede kvalitetsudfordringer.

8.3

Bilag
Bilag 8.1
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Præsentation

9.

Foreløbigt årshjul for bestyrelsens arbejde i 2016

9.1

Sagsfremstilling
6. januar
Indhold fremgår af særskilt punkt.
10-11. februar (seminar)
Indhold fremgår af særskilt punkt.

29. marts
 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2015
 Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2015
 UCSJ’s fremtidige udbudsstruktur
 Strategiproces

28. juni
 1. trimester regnskab og revideret forecast
 Drøftelse af kvalitetsarbejdet

7-8. september (seminar)
1. november
 2. trimester regnskab og revideret forecast
 Drøftelse og beslutninger vedr. budget 2017 ift. grundlæggende beslutninger,
modeller og principper

13. december
 Beslutning om budget
 Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2016
 Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision
 Beretning fra uddannelsesudvalgene

9.2

Indstilling
Til drøftelse
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10.

Beslutning om kommunikation fra
bestyrelsesmødet

10.1 Indstilling
Rektor indstiller, at der ikke udsendes pressemeddelelser efter bestyrelsesmødet.
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11.
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Eventuelt

