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Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-9-18 

Sagsfremstilling 
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og 
stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på 
nærværende dagsorden. 
  
Bemærk i øvrigt, at de studerende på deres generalforsamling den 25. 
februar 2018 har valgt en ny formand og næstformand for 
Studenterrådet, som er nye medlemmer af VIAs bestyrelse. De 
indtræder i bestyrelsen allerede nu:  

 Krista Riina-Maaria Singh, Sygeplejerskestuderende i Randers.  

 Hedvig Lund Dybdal, Psykomotorikstuderende i Randers.   
 
Bemærk venligst også, at der efter bestyrelsesmødet er middag på 
MALT Restaurant, Ceresbyen 62, 8000 Aarhus C (gåafstand fra 
campus). Middagen forventes afsluttet kl. 21.   

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen byder de to nye studerende velkommen.  
2. Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
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Beslutning 

Der blev tilføjet et ekstra beslutningspunkt vedr. optagelse af lån som 

punkt 18.  

 

Under punkt 3 (Godkendelse og undertegnelse af årsrapport og 

revisionsprotokollat 2017) blev indstilling nr. 3 revideret, således at der 

lægges op til, bestyrelsen (ud over koncernøkonomichef Jørgen 

Johannsen) også bemyndiger regnskabschef Klaus Jensen til at 

foretage den digitale indberetning af årsrapport samt 

revisionsprotokollat. 

 

Med de tilføjelser blev dagsordenen godkendt. 

 

I den forbindelse bød bestyrelsen de to nye studerende velkommen. 

 

 

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmøde 2. februar 
2018 (5 min)  

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-3-18 

Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail.  
  
Jens Eistrup har under høringen anmodet om at to sætninger tilføjes til 
referatet af punkt 9 vedr. resultatløn: 

 "Flere i bestyrelsen så kritisk på brugen af resultatløn til ledelse, 
men havde samtidig forståelse for, at det kan være vanskeligt at 
lave et andet system."   

 "Peter Sørensen konkluderede også, at resultatløn kan blive et 
tema, som den nye bestyrelse kan tage op i næste 
bestyrelsesperiode."  

  
De to sætninger er tilføjet referatet og forelægges bestyrelsen til 
godkendelse. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender og underskriver det justerede referat.  

Beslutning 

Det justerede referat blev godkendt og undertegnet. 

 
  

Punkt 3 - Godkendelse og undertegnelse af 
årsrapport og revisionsprotokollat 2017 (45 
min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0001-8-6-5-17 
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Sagsfremstilling 
På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2017 for 
bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisionens konklusioner samt 
godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat 2017. 
  
Følgende kan fremhæves i hhv. årsrapport og revisionsprotokollat 2017: 

 VIAs årsrapport 2017 udviser et overskud på 16,4 mio. kr. mod 
et budgetteret overskud på 3,7 mio. kr. Resultatet betragtes som 
værende tilfredsstillende.  

 Der er en fremgang i STÅ-produktionen i forhold til regnskab 
2016 og en øget omsætning på ca. 15 mio. kr. i forhold til 2016. 

 VIAs revision, Deloitte, har givet årsrapporten en påtegning 
uden forbehold.  

  
Som bilag vedlægges: 

 VIAs interne regnskab  

 Årsrapport 2017 

 Revisionsprotokollat 2017  

 Slides vedr. Revisionsprotokollat 2017  

 Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2017 (denne 
underskriver formanden i forbindelse med bestyrelsesmødet) 

  
Behandlingen vil indeholde flere elementer: 

1. Kirsten Bundgaard fremlægger VIAs interne regnskab og 
årsrapport 2017 (10 min) 

2. Harald Mikkelsen kommenterer årsrapporten med fokus på 
afrapporteringen af udviklingskontrakten 2017, som er 
indarbejdet i årsrapport (5 min) 

3. Revisionen ved Jakob B. Ditlevsen og Klaus Tvede-Jensen vil 
fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2017 (10 min) 

4. Bestyrelsens drøftelse (20 min) 
  
Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne 
årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen 
bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp 
af Digital Signatur. 
  
Under punktet deltager chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle, 
VIAs koncernøkonomichef Jørgen Johannsen, og Jakob B. Ditlevsen og 
Klaus Tvede-Jensen fra Deloitte. 

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen drøfter revisors konklusioner, herunder tager stilling 

til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i 
revisionsprotokollatet. 

2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2017 samt 
revisionsprotokollat til årsrapport 2017. 

3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Jørgen 
Johannsen til at foretage den digitale indberetning, herunder 
signere indberetningen af årsrapport samt revisionsprotokollat til 
årsrapport 2017.  

Beslutning 
Indstilling nr. 3 blev under punkt 1 revideret til: ”Bestyrelsen bemyndiger 
koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og Regnskabschef Klaus 
Jensen til at foretage den digitale indberetning, herunder signere 
indberetningen af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 
2017.”  
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Kirsten Bundgaard, Harald Mikkelsen og Jakob B. Ditlevsen gennemgik 
hovedlinjerne i hhv. årsrapporten, afrapporteringen af 
udviklingskontrakten 2017 og revisionens konklusioner.  
 
I forhold til fremhævelsen i årsrapporten af de opnåede besparelser på 
”Ledelse og Administration” var der et ønske om at undersøge, om dette 
har givet anledning til opgaveglidning. Kirsten Bundgaard svarede hertil 
at dette emne vil blive taget med i analyserne i forbindelse med 
opfølgning på den nye økonomimodel. 
 
I forbindelse med drøftelsen af afrapporteringen af udviklingskontrakten 
2017 opfordrede bestyrelsen til, at der fremover bliver lavet en årlig 
måling og opfølgning på studieintensitet, hvilket ledelsen noterede. I den 
forbindelse ønskede man, at der er opmærksomhed på målemetoden. 
 
En årsrapport, hvor revisionens konklusion er en påtegning uden kritiske 
bemærkninger, blev af bestyrelsen vurderet som meget tilfredsstillende. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2017 samt 
revisionsprotokollat til årsrapport 2017. 
 
Afslutningsvis blev koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og 
regnskabschef Klaus Jensen af bestyrelsen bemyndiget til at foretage 
den digitale indberetning, herunder signere indberetningen af årsrapport 
samt revisionsprotokollat til årsrapport 2017. 
 
  

Punkt 4 - Afrapportering på udviklingskontrakt 2015 
- 2017 (15 min) /HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-1-18 

Sagsfremstilling 
Som en del af årsrapporten for 2017 skal VIA rapportere på VIAs 
udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2015-
2017. Bestyrelsen behandler rapporteringen for 2017 under punkt 3 om 
årsrapport 2017.  
  
Under dette punkt er der derimod fokus på opfyldelsen af VIAs mål for 
hele perioden 2015-2017.   
  
De vedlagte bilag til dette punkt (Notat vedr. Afrapportering på VIAs 
udviklingskontrakt for 2015-2017 og Oversigt over mål og målopfyldelse 
for 2015-2017) er udarbejdet til VIAs bestyrelse og ikke en del af den 
officielle rapportering.    
  
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle deltager i behandlingen 
af punktet. 

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen drøfter VIAs målopfyldelse for perioden 2015-2017.  
2. Bestyrelsen godkender afrapporteringen. 

Beslutning 
Rektor Harald Mikkelsen gennemgik hovedlinjerne i VIAs målopfyldelse 
for Udviklingskontrakten i perioden 2015-2017. 
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Bestyrelsen drøftede VIAs målopfyldelse.  
 
Bestyrelsen interesserede sig for, hvordan udviklingskontrakter er blevet 
oplevet i organisationen. Hertil svarede rektor, at han vurderede, at 
kontrakten har været med til at holde organisationens fokus på udvalgte 
temaer.  
 
Bestyrelsen drøftede frafald/gennemførelse, og der var er et ønske om 
at der fortsat er stort fokus på dette emne. 
 
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen kan godkende denne 
afrapportering. 
 
  

Punkt 5 - Strategisk rammekontrakt 2018-2021, 
endelig godkendelse (15 min) /HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-4-2-17 

Sagsfremstilling 
VIAs udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet er 
udløbet med udgangen af 2017 og skal erstattes af strategisk 
rammekontrakt, der er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 
2021. 
  
Efter 2. forhandlingsmøde mellem VIA og ministeriet foreligger der nu et 
endeligt bud på Strategisk rammekontrakt 2018-2021, som bestyrelsen 
skal drøfte og godkende.  
  
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle deltager i behandlingen 
af punktet.  
  
Bemærk venligst, at bilaget vil blive eftersendt senest i løbet af onsdag 
den 4. april 2018.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen godkender den endelige ordlyd af VIAs strategiske 

rammekontrakt 2018-2021. 
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Peter Sørensen til 

at underskrive den endelige kontrakt med ministeriet inden 30. 
april 2018 

  

Beslutning 
Bestyrelsen opfordrede til, at der skal være en årlig opfølgning på 
studieintensitet (jf. det tidligere punkt), hvilket blev noteret af ledelsen. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne havde ingen ændringer til rammekontraktens 
ordlyd, men der faldt en række bemærkninger, som vil få 
opmærksomhed i det videre arbejde: 
- Tolkning af ledighedsgrad for fx typiske ”kvindefag”, hvor barsel også 

kan være en forklaringsfaktor for ledighed 
- En nuanceret tilgang til frafald 
- Beskæftigelsestallenes aktualitet  
- Nogle af de forandringer, som rammekontrakten måtte give anledning 

til, først vil kunne mærkes efter kontraktperioden 
 



 

7/12 

 

I forhold til det strategiske mål 3 (samarbejdet med praksis i videns-
kredsløbet) blev det uddybet, at der i VIA fortsat vil være et internt fokus 
på at følge medarbejderinvolveringen i FoU-arbejdet, men at man i 
rammekontrakten over for ministeriet har valgt at sætte særligt fokus på 
samarbejdet med praksis. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter VIAs strategiske rammekontrakt 2018-
2021 som indstillet. 
 
Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformand Peter Sørensen til at 
underskrive den endelige kontrakt med ministeriet inden 30. april 2018. 
  
 

Punkt 6 – LUKKET PUNKT  

  

Punkt 7 - Etablering af VIAs nye bestyrelse (15 
min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-11-17 

Sagsfremstilling 
Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for 
Professionshøjskolen VIA University College udløber ved udgangen af 
april 2018, og pr. 1. maj 2018 skal VIA have en ny bestyrelse. 
  
Dette punkt indeholder to underpunkter: 
  
A: Forslag til proces frem mod etableringen af ny bestyrelse, jf. bilag A.  
  
B: Introforløb for den nye bestyrelse, jf. bilag B. Bestyrelsen bedes ud fra 
egne erfaringer kvalificere forslaget til introforløb.    

Det indstilles, at 
A: Bestyrelsen drøfter forslag til proces frem mod etableringen af ny 
bestyrelse.  
B: Bestyrelsen kvalificerer forslag til introforløb for den nye bestyrelse  

Beslutning 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til procesplanen. 
 
I forhold til introforløbet var der følgende input, der vil blive medtænkt: 
- at den nye bestyrelse informeres om samspillet mellem 

uddannelsesudvalgene og bestyrelsen 
- at bestyrelsen får mulighed for at møde VIAs studerende 
- at studieturen fastholdes som et hovedelement i introforløbet 
- at nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer inddrages i 

introforløbet. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at sende eventuelt yderligere 
input på mail til sekretariatet.  
 
  

Punkt 8 - Lukket punkt  
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Punkt 9 - Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. 
marts 2018 (5 min)/HM  

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0026-1-4-1-18 

Sagsfremstilling 
Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over 
ansøgningstallene ved kvote 2-fristen 2018.  
  
Harald Mikkelsen vil ved mødet kommentere ansøgningstallene.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
I den forbindelse nævnte Lisbeth Katborg Bjerre, at bestyrelsen efter 
sommerferien vil blive præsenteret for en analyse af VIAs optag af 
studerende og ansøgningsmønstre. 
 
  

Punkt 10 - Orientering om OK18 og strejke/lockout 
(5 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0002-7-4-9-18 

Sagsfremstilling 
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område 
(OK18) er der udsendt strejkevarsel på en række områder fra 
medarbejdersiden (de faglige organisationer) og lockoutvarsel fra 
arbejdsgiversiden (Staten).  
  
Bestyrelsen fik den 23. marts 2018 en e-mail med en orientering om, 
hvordan man håndterer situationen i VIA.  
  
Kirsten Bundgaard vil på mødet give en opdateret orientering. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Kirsten Bundgaard gav en opdateret orientering. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 11 - Skriftlig orientering om nye politiske 
målsætninger for de videregående uddannelser  

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-2-18 
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Sagsfremstilling 
Regeringen offentliggjorde den 9. marts 2018 nye målsætninger for de 
videregående uddannelser. Regeringen har opsat følgende tre 
målsætninger: 
  
1.    Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og 
kritisk sans. 
2.    Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og 
samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden. 
3.    En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet. 
  
Der er udarbejdet et kort resume af regeringens målsætninger, som 
vedlægges som bilag. Ud over et resume af målsætningerne indeholder 
notatet et appendiks med en gennemgang af sammenhænge mellem de 
nye målsætninger og de aktuelle forhandlinger om strategisk 
rammekontrakt samt det nye bevillingssystem.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 12 - Skriftlig orientering om EVA-analysen 
vedr. pædagoguddannelsen 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Friese  U0118-1-1-18 

Sagsfremstilling 
Punket var behandlet i bestyrelsen den 2. februar 2018. 
  
Danmarks Evalueringsinstitut har i rapporten ”Evaluering af Det første år 
på pædagoguddannelsen”, januar 2018, peget på en række udfordringer 
i pædagoguddannelsen. Ledelsen for Pædagoguddannelsen VIA har 
udarbejdet et notat med en foreløbig oversigt over handlinger, som 
forventes iværksat for at imødekomme de påpegede udfordringer. 
Bestyrelsen fik notatet til orientering den 2. februar 2018. 
  
På samme møde efterlyste man VIAs tal til sammenligning med landstal 
for pædagoguddannelsen. Dette vedlægges til bestyrelsens orientering.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 13 - Skriftlig orientering om forlængelse af 
samarbejdsaftale mellem VIA og Aarhus Universitet 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Friese  U0001-7-6-47-18 
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Sagsfremstilling 
Aarhus Universitet (AU) og VIA har forlænget den overordnede 
samarbejdsaftale om forskning, udvikling og uddannelse. Den gamle 
aftale udløb den 31.12.2017 og er nu blevet forlænget med fire år.  
 
Det er koordinationsudvalget for samarbejdet ml. VIA og AU (bestående 
af AU Rektor Brian Bech Nielsen, AU prorektor Berit Eika og fra 
VIA: Rektor Harald Mikkelsen, prorektor Peter Friese), der i oktober 
2017 evaluerede på samarbejdet. Koordinationsudvalget vurderede, at 
den gamle samarbejdsaftale har fungeret som en god ramme for 
udvikling af samarbejdet mellem VIA og AU. Man fandt, at der gradvist 
er kommet mere volumen i samarbejdet, og at det udvikler sig på flere 
niveauer. Koordinationsudvalget aftalte, at samarbejdsaftalen justeres 
minimalt og forlænges med fire år.  
    

 
Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 14 - Skriftlig orientering om evaluering af 
læreruddannelsen, marts 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Friese  U0110-1-2-1-18 

Sagsfremstilling 
Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde den 20. marts 
2018 første del af sin evaluering af den nye læreruddannelse fra 2013 
(LU13). Evalueringen består af to rapporter – én med fokus på indhold 
og faglige krav på læreruddannelsen og én, hvor det er 
læreruddannelsens fokus på almen dannelse, der evalueres. 
Evalueringen skyldes, at første hold lærerstuderende efter LU13 
dimitterede i sommer, og målet er at opsamle erfaringer. Det er ifølge 
Uddannelses- og Forskningsministeriet planen, at den samlede 
evalueringsrapport om læreruddannelsen skal være klar i september 
2018. 
  

./. Pressemeddelelsen og evalueringsrapporter fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet vedrørende læreruddannelsen kan læses her:  

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-
forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-
laereruddannelsen  
  

  
I den sammenhæng orienteres bestyrelsen om, at Danske 
Professionshøjskoler, herunder også VIA University College, har 
udarbejdet en fælles handleplan (jf. bilag), der indeholder 10 ambitioner 
for at udvikle læreruddannelsen over hele landet. Planen vil få betydning 
for den fortsatte udvikling af VIAs læreruddannelser i Aarhus, Silkeborg, 
Skive og Nørre Nissum. Ambitionerne er eksempelvis at få styrket de 
lærerstuderendes studieintensitet, at få de lærerstuderende til at træne 
deres kompetencer i undervisning mere, at styrke samarbejdet med 
folkeskoler, og at klæde de lærerstuderende bedre på til at indtage rollen 
som en faglig autoritet, der møder respekt fra elever og deres forældre.  
  
  

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-laereruddannelsen
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-laereruddannelsen
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2018/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-faglighed-og-dannelse-pa-laereruddannelsen
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Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 15 - Skriftlig orientering om Ny Campus 
Horsens, status april 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0039-8-11-32-15 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen orienteres i det vedlagte notat om udviklingen i projektet 
siden seneste bestyrelsesmøde.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
  

Punkt 16 - Skriftlig orientering om møde i 
forretningsudvalget den 16. marts 2018  

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-9-18 

Sagsfremstilling 
Til orientering vedlægges mødenotat fra møde i forretningsudvalget den 
16. marts 2018. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Bente Rasmussen nævnte i den forbindelse, at der er ved at opstå en 
stor mangel på sygeplejersker. 
 
 

Punkt 17 – Eventuelt 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-9-18 
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Beslutning 
Peter Sørensen orienterede om mødet med Region Midtjylland samme 

dag, hvor følgende emner blev drøftet: samarbejdet mellem Region 

Midtjylland og VIA, behovet for at øge dimensioneringen af 

sygeplejerskeuddannelsen og samarbejdet på efter- og 

videreuddannelsesområdet. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 

Punkt 18 – NYT PUNKT: Optagelse af lån med pant 
i Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 
Aarhus N 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-3-2-16 

 

Beslutning 
Punktet blev sat på dagsordenen i forbindelse med dagsordenens 
godkendelse under punkt 1.  
 
Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltog ikke i behandlingen, da 
punktet vedrører en sag, relateret til Ny Campus Horsens, hvor Peter 
Sørensen har erklæret sig inhabil. 
 
Næstformanden Jørgen Nørby varetog mødeledelsen under punktet. 

Harald Mikkelsen redegjorde for sagen, som handler om optagelse af to 
lån på i alt 50 mio. kr. Lånoptagelsen er nødvendig, da provenuet fra 
salget af bygningen af Skejbyvej 29 endnu ikke er VIA i hænde. Det er et 
forhold, der presser VIAs likviditet med påbegyndelsen af byggeriet i 
Horsens. Bestyrelsen har i 2017 godkendt byggeriet af Ny Campus 
Horsens, herunder finansieringen af det, og har bemyndiget rektor samt 
næstformanden til at skrive under på en række af de relaterede aftaler. 
Da lån i dette tilfælde indebærer pantsætning af ejendom, skal mindst 
2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, i henhold til 
VIAs vedtægt, stemme herfor. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter enstemmigt optagelse af lån på 50 mio. 
kr. med pant i Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. 
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Dato: 22. marts 2018  

Journalnr.: U0034-8-6-1-17 

Ref.: JOJO 

  

 

Internt Regnskab 2017 

1 Indledning og resumé 

Hermed foreligger VIAs interne regnskab for 2017.  
 
Nedenstående tabel viser henholdsvis Regnskab samt Budget 2017 samt afvigelsen i hovedtal: 
 

  Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 1.619.957 1.624.060 -4.103 

     

Lønninger mv. 1.116.122 1.124.690 8.569 

Øvrig drift 404.060 419.172 15.112 

Afskrivninger 45.303 37.223 -8.080 

Finansielle omkostninger 38.120 39.297 1.177 

Omkostninger i alt 1.603.605 1.620.382 16.778 

     

Resultat 16.353 3.678 12.675 

 

Som det ses af oversigten, udviser regnskabet for 2017 et overskud på 16,4 mio. kr. svarende til 
en positiv afvigelse i forhold til det oprindelige Budget 2017 på 12,7 mio. kr. Set i forhold til prog-
nosen efter første halvår – og til dels forventningen efter tredje kvartal – er det en forbedring på 
5,0 mio. kr. Resultatet må betegnes som værende tilfredsstillende.  
 
Den positive afvigelse på de 12,7 mio. kr. er opstået på baggrund af flere underliggende afvigel-
ser – se detaljerede forklaringer hos de enkelte hovedområder og fællesfunktioner senere i nota-
tet. Af de væsentligste afvigelser kan nævnes; VIA Pædagogik og Samfund en positiv afvigelse 
på 7,7 mio. kr., VIA Sundhed en positiv afvigelse på 4,2 mio. kr., VIA Erhverv en positiv afvigelse 
på 7,2 mio. kr. og VIA Efter- og Videreuddannelse en negativ afvigelse på kun 1,3 mio. kr. Rekto-
rat har et mindre forbrug på 4 mio. kr., mens Bygning og Service og Kapitalformål samlet set har 
et merforbrug på 9,4 mio. kr.    
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Nedenfor vises Regnskab 2017, i hele tusinder, for de enkelte direktørområder i forhold til Bud-
get 2017 samt udviklingen i lønbudgetterne.  
 

 

Hele 1.000 kr. 

 

Regnskab 
2017 

Budget 
2017 

Afvigelse  
Løn 

Regnskab 
2017 

Løn 
Budget 
2017 

Afvi-
gelse 

Pædagogik og Samfund 108.177 100.436 7.742  312.428 313.065 636 

Sundhed 61.599 57.382 4.217  178.252 181.459 3.207 

Erhverv 72.913 65.712 7.201  270.911 276.611 5.700 

Efter/Videreuddannelse 33.812 35.102 -1.290  131.251 133.536 2.285 

Tværgående projekter* 220 0 220  19.469 22.304 2.835 

Rektorat m.v.** -172.784 -176.834 4.050  142.174 136.747 -5.427 

Bygning og Service -102.564 -101.459 -1.105  61.637 60.969 -669 

Kapitalformål 14.981 23.339 -8.358  0 0 0 

VIA I ALT 16.353 3.678 12.675  1.116.122 1.124.690 8.569 

*: Projekter som opgøres selvstændigt for ikke at give et forkert billede af det enkelte budgetområde. 
**: Området dækker: Rektor, Prorektor, Professionshøjskoledirektør samt Biblioteker. 
 
Det bemærkes, at lønprocenten (lønsummens størrelse i forhold til omsætning) i Regnskab 2017 
er på 68,9 % mod 69,3 % i Budget 2017. Den korte forklaring er, at det procentuelle fald i de sam-
lede lønomkostninger er større end det procentuelle fald i indtægter.  
 
 
I 2017 fordeler forbruget af Forsknings- og Udviklingsmidler sig som opgjort nedenfor: 
 

 

 
Frascati 

2017 

FoU 
midler 

2017 

Samlet    
forbrug 

 2017 

Pædagogik og Samfund 38.747.111 11.231.616 49.978.727 

Sundhed 16.050.801 1.683.929 17.734.730 

Erhverv 15.912.515 8.736.724 24.649.239 

EVU 7.456.830 1.993.097 9.449.927 

Tværgående projekter 2.765.897 5.830.294 8.596.191 

Rektorat m.v. 3.708.222 0 3.708.222 

VIA I ALT 84.641.376 29.475.660 114.117.036 

 
Der er i 2017 indregnet uforbrugte Frascati-midler fra tidligere år – de overnfor anførte 84,6 mio. 
kr. - således, at det samlede forbrug i forhold til Frascati manualen for 2017 blev 114,1 mio. kr. 
Det bemærkes, at i 2017 har VIA i alt til Forskning og Udviklingsaktiviteter anvendt 154 mio. kr. 
Af større ekstern funding – ud over Frascati-midlerne - kan nævnes; EU's strukturfonde, Ministe-
rier og styrelser samt diverse nationale fonde. 
 
 
Nedenstående STÅ-oversigt viser udviklingen fra Budget 2017 til Regnskab 2017. Oversigten er 
inklusiv internationale studerende men uden EVU: 
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Som det ses, har både VIA Pædagogik og Samfund og VIA Erhverv fremgang i forhold til antal 
budgetterede STÅ, mens VIA Sundhed har en negativ udvikling. VIAs samlede STÅ-produktion er 
positiv.  
 
I det følgende vises kommenterede oversigter over de enkelte direktørområders regnskaber for 
2017 sammenholdt med de respektive budgetter for 2017.  

2 VIA Pædagogik og Samfund 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 488.704 480.560 8.144 

     

Lønninger mv. 312.428 313.065 636 

Øvrig drift 66.772 66.316 -456 

Afskrivninger 1.326 743 -583 

Omkostninger i alt 380.526 380.124 -403 

     

Resultat 108.177 100.436 7.742 

 
Kommentarer: 
VIA Pædagogik & Samfund ender med et årsresultat, der er 7,7 mio. kr. bedre end Budget 2017. 
Knap halvdelen af indtægtsstigningen (ca. 3,9 mio. kr.) er begrundet i øgede STÅ – primært på 
læreruddannelsen og FIF.  
 
Endvidere er SPS indtægter 1,9 mio. kr. højere end budgetteret, mens projektindtægter og øvrige 
indtægter er 2,3 mio. kr. højere. Samtidig er omkostningerne -  til trods for den øgede aktivitet -  
holdt stort set på det budgetterede niveau. Tidligt i løbet af 2017 blev det klart, at hovedområ-
det i Budget 2018 vil stå over for store økonomiske udfordringer. Dels skal der i 2018 tilbagebe-
tales gammelt budgetrul på 4,5 mio. kr. - dels kan der konstateres en række omkostningstunge 
udviklingstiltag, herunder etablering af uddannelsesstationer. Noget nær eneste mulighed for at 
kunne udarbejde et Budget 2018, var derfor at forøge indtægtsrammen. 
 
P&Ss chefgruppe aftalte derfor at forsøge at tilbagebetale det skyldige budgetrul for 2018 i 
2017, såfremt resultatet i 2017 blev mindst 4,5 mio. kr. bedre end budgettet. Der har derfor i 
2017 været fokus på dette, og som det fremgår, er målet opnået til fulde i årsregnskabet.  
Det positive regnskabsresultat skyldes en række faktorer ud over den generelle omkostningsbe-
vidsthed i 2017.  
 
I læreruddannelsen skyldes den forbedrede indtægt dels en markant fremgang i STÅ på blandt 
andet FIF – dels et lavere frafald samt flere indkomne projektmidler end budgetteret. Videre har 

 STÅ 

Regnskab 2017 

STÅ 

Budget 2017 

STÅ 

Ændring 
% 

Pædagogik og Samfund 8.034 7.991 43 0,5 

Sundhed 4.318 4.363 -45 -1,0 

Erhverv 4.828 4.736 92 1,9 

I ALT 17.180 17.090 90 0,5 
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indtægten fra nyordningen med EVU i 2017 vist et større afkast end forventet ved halvårsregn-
skabet. Det positive regnskabsresultat skal blandt andet anvendes i 2018 til renovering af faglo-
kaler i Nr. Nissum.   
 
I pædagoguddannelsen/PAU/3K skyldes det positive regnskabsresultat et bedre STÅ regnskab 
end budgettet, blandt andet takket være en øget fastholdelse. Videre har der generelt været stor 
fokus på omkostningsniveauet i uddannelserne. Afkastet af nyordningssamarbejdet med EVU 
har i regnskabet vist sig lavere end budgetteret.  
 
For socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen ses i årsregnskabet en samlet nega-
tiv afvigelse i forhold til budgettet. Hovedårsagen hertil er en indtægtsnedgang på administrati-
onsbacheloruddannelsen, hvilket primært skyldes, at der ved budgetlægningen var en forvent-
ning om en markant forbedring af fastholdelsen begrundet i særlige pædagogiske og didaktiske 
tiltag. Denne positive effekt har ikke vist sig i 2017. Hertil kommer et større frafald end forventet 
på især det netbaserede udbuds første årgang. Socialrådgiveruddannelsen havde modsat en po-
sitiv fremgang i STÅ i løbet af 2017 grundet bedre fastholdelse og øget gennemførsel af eksami-
nander.  
 
CFU, hovedområdets FoU samt campusstudieadministrationerne har alle hver især bidraget til 
hovedområdets positive regnskabsresultat takket været blandt andet en forøget tilgang af pro-
jekt- og andre indtægter samtidig med en stor bevidsthed om forbruget på omkostningssiden. 

3 VIA Sundhed 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 288.649 282.084 6.565 

     

Lønninger mv. 178.252 181.459 3.207 

Øvrig drift 48.734 43.213 -5.520 

Afskrivninger 65 30 -36 

Omkostninger i alt 227.051 224.702 -2.348 

     

Resultat 61.599 57.382 4.217 

 
Kommentarer: 
Hovedparten af stigningen i Indtægter og Øvrig drift - 6,4 mio. kr. - skyldes en betydelig stigning 
i bevillingen af specialpædagogisk støtte (SPS). En væsentlig del af SPS går til indkøb af hjælpe-
midler, mens en mindre del anvendes til køb af instruktionstimer.  Det er således en omkostning, 
der i vidt omfang alene er udlæg, der efterfølgende refunderes. Beløbet kan være svært at bud-
gettere, idet det afhænger af hvor mange studerende, der har behov for støtte og i hvilket om-
fang. 
 
Det er således ikke den øgede indtægt, der er årsag til, at VIA Sundhed kommer ud med et resul-
tat, der er 4,2 mio. kr. bedre end budgettet. Èn af begrundelserne er en restriktiv ansættelsespoli-
tik i forbindelse med frivillig afgang samt stor økonomisk ansvarlighed blandt de budgetansvar-
lige.  Således kommer alle 14 udbudssteder samt sekretariat, studieadministration og FoU alle 
ud med et bedre resultat end budgetteret. En anden begrundelse kan tilskrives, at der i forbin-
delse med ibrugtagningen af VIA Plan, til tider har manglet det fornødne overblik over, hvordan 
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den økonomiske status reelt var i forhold til ind og udlån af personale. Ved tredje kvartal viste 
prognosen, at VIA Sundhed nogenlunde ville ramme budgettet.  
 
Fokus på økonomisk ansvarlighed og restriktiv ansættelsespolitik var nødvendig i forbindelse 
med budgetlægning for 2017. Det var ikke muligt at balancere budgettet, hvilket medførte, at 
der i løbet af året skulle findes effektiviseringer for ca. 1,0 mio. kr. Ved første kvartalsprognose 
blev de økonomiske udfordringer yderligere forstærket grundet en STÅ-prognose, der lå under 
det budgetterede med ca. 50 STÅ.  
 
Efter første halvår blev det konstateret, at regnskabsresultaterne havde rettet sig positivt, 
blandt andet afstedkommet af målrettet arbejde og at det beløb - der var afsat til dispositions-
begrænsning på 0,6 mio. kr. - kunne frigives til at understøtte driften.   
Den generelle tilbageholdenhed og fokus på optimeringer har ved årsafslutningen samt mang-
lende overblik over ind og udlån i VIA Plan resulteret i, at der kan konstateres, at regnskabsresul-
taterne er forbedret mere end forventet.  En tredje medvirkende årsag hertil har været overskud-
det på 0,7 mio. kr., som Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne i Aarhus har haft på Nyordningsak-
tivitet, der er afviklet for Aarhus Kommune.  

4 VIA Erhverv 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 413.470 416.579 -3.109 

     

Lønninger mv. 270.911 276.611 5.700 

Øvrig drift 68.323 72.498 4.175 

Afskrivninger 1.324 1.759 435 

Omkostninger i alt 340.558 350.867 10.310 

     

Resultat 72.913 65.712 7.201 

 
Kommentarer: 
Udviklingen i STÅ fra 2016 til 2017 er en stigning på 6 procent til i alt 4.827 STÅ 
 
VIA Erhvervs resultat udviser et forbedret resultat på 3,7 mio. kr., mere end de forventede 3,5 
mio. kr. ved halvårsprognosen. Beløbet anvendes til at afdrage på det i 2017 gennemførte bud-
getrul i forbindelse med overtagelsen af Bygningskonstruktøruddannelsen fra Aarhus Tech. Re-
sultatet er et udtryk for tilpasning til Budget 2018, hvor allerede kendte dimensioneringer på ud-
dannelserne og omprioriteringsbidraget på 2 % er fuldt indfaset. Konkret er det udmøntet i per-
sonalereduktioner - ledige stillinger ikke er blevet genbesat, timelærerforbruget er reduceret – 
samtidig med, at der er udvist stor tilbageholdenhed i forbrug på øvrige omkostninger. 
 
Indtægterne er i alt 3,1 mio. kr. lavere end budgetteret. De to største begrundelser for forskyd-
ningen er i den positive retning flere taxameterindtægter for 4,8 mio. kr., mens færre projektind-
tægter på 8,8 mio. kr. trækker modsat. I forhold til halvårsprognosen er de samlede indtægter 
forringet med 4 mio. kr. Afvigelsen skyldes større forskydning af projekter til 2018 end forventet. 
 
Mindreforbruget på 5,7 mio. kr. i lønsummen er begrundet i ej besatte ledige stillinger, omlæg-
ning af undervisernes undervisningstid samt tilpasning til 2018. I forhold til halvårsprognosen er 
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der et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til; forskydning af projekter, 
mindreudgift til samarbejdspartnere, mindreforbrug af timelærere samt færre merarbejdstimer 
end forventet. Den samlede forskydning i merarbejde er en mindreudgift på 4,2 mio. kr. 
 
For Øvrig drift er der et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som relaterer sig til; færre projektindtægter 
samt generelle besparelser herunder mindreudgifter til agenthonorar, grundet færre optag af 
udenlandske studerende.  

5 VIA Efter- og Videreuddannelse 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 194.846 220.748 -25.902 

     

Lønninger mv. 131.251 133.536 2.285 

Øvrig drift 29.763 52.098 22.335 

Afskrivninger 20 12 -8 

Omkostninger i alt 161.034 185.646 24.612 

     

Resultat 33.812 35.102 -1.290 

 
Kommentarer: 
Resultatet viser en markant fremgang på godt 9 mio. kr. sammenlignet med 2016. Det er en rig-
tig flot fremgang på 30 % i en tid, hvor markedet er i så stor forandring og kræver så meget for-
retningsfokus og forretningsudvikling. Den samlede dækningsgrad for 2017 er på 17,4 %. Dæk-
ningsgraden i 2016 var på 12,7 %. Forskellen i dækningsgrad kan primært tilskrives en stærk om-
kostningsstyring og et stærkt fokus på fakturerbar tid.  
 
Årets resultat er samtidig påvirket af kunders tidsforskydninger af IDV aktiviteter fra 2017 til 
2018. Det er et område, EVU arbejder på at påvirke positivt. Både i dialogerne med kunder og 
samarbejdspartnere, men også i de interne processer. I EVUs indtægtsopfølgninger arbejdes der 
for at imødegå denne udfordring, med kalkulering af en merproduktion på et relevant niveau, 
med henblik på at disse forskydninger mellem årene ikke får så stor betydning regnskabsmæs-
sigt, som det har været tilfældet tidligere.   
 
Omsætningen i 2017 er på 194,8 mio. kr. Selvom resultatet viser en fremgang på 30 % er om-
sætningen på niveau med 2016. Sammenlignet med 2016 dækker det over et lille fald i omsæt-
ning på uddannelser, status quo i omsætningen på IDV og en stigning i omsætningen på projek-
ter. På uddannelserne er der samlet set en fremgang på de offentligt rettede uddannelser, mens 
omsætningen på det private område stadig er udfordret af en lille kendskabsgrad til EVU og VIAs 
kompetencer på feltet, ligesom der ikke er samme tradition for kompetenceudvikling som i det 
offentlige. Samtidig har EVU været ramt af langtidssygdom, der også har haft betydning for ud-
viklingen på de privatrettede uddannelser.  
 
Efter- og videreuddannelsesmarkedet i Danmark er under kraftig forandring i disse år, fra at om-
fatte en stor andel åbne udbud med høj dækningsgrad, til i højere grad at omfatte rekvirerede 
hold og IV aktiviteter, hvor dækningsgraden er betydeligt lavere. Det kræver en fortsat omstilling 



 

 

 

7/10 
 
 

i EVU, herunder en fortsat ændret strategisk tilgang til omverdenen, meget fagligt udviklingsar-
bejde og dermed udviklingstid, stor agilitet og fleksibilitet, stor systematik i salgsarbejdet, opsø-
gende arbejde og massiv strategisk kommunikation.   
 
Personaleomkostningerne er ca. 2,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes overvejende 
besparelse på ledelse qua VIAs arbejde med tilpasning af ledelsesomkostninger. Omkostnin-
gerne til faste undervisere er på niveau med 2016. Også i 2017 har EVU arbejdet med effektivi-
sering af omkostningerne, blandt andet i et kontinuerligt fokus på fakturerbar tid, som ét blandt 
flere væsentlige styringsparametre. Det arbejde er blevet kvalificeret yderligere i 2017. Et ele-
ment i den kvalificering er implementering af en model, hvor EVU bliver endnu skarpere på sty-
ring af indkøb af faglige ressourcer og bemanding, så der sikres en tilstrækkelig høj grad af fak-
turerbar tid, samtidig med faglig kvalitet. Omkostningerne til køb af eksterne konsulenter/under-
visere er således faldet med ca. 3,8 % fra 2016 til 2017.  
 
Omsætningen pr. medarbejder og årsværk er forbedret fra 2016 til 2017. Samtidig er dæknings-
bidraget pr. medarbejder og pr. årsværk markant forbedret fra 2016 til 2017. Dette samtidig med 
at der i 2017 er medgået en tid til den strategiske omstilling af EVU. På projektområdet er EVU 
efter en analyse og forbedring af projektøkonomistyring i efteråret 2016 lykkes med en mere 
præcis økonomistyring af projekterne. Øvrige omkostninger er for størstedelen bundet op på ak-
tiviteterne og styres i vores kalkulationsmodeller som løbende kvalitetssikres.  

6 Tværgående projekter 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 29.137 32.412 -3.274 

     

Lønninger mv. 19.469 22.304 2.835 

Øvrig drift 8.510 9.345 835 

Afskrivninger 939 763 -177 

Omkostninger i alt 28.918 32.412 3.494 

     

Resultat 220 0 220 

 
Kommentarer: 
Tværgående projekter indeholder IT-Servicefællesskabet med en regnskabsmæssig balance på 
15,6 mio. kr. mod budgetteret 14,0 mio. kr. Ændringen skyldes det i 2017 etablerede IT-Service-
fællesskab med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 
IR-projekter (administration af stipendier) med en balance mellem indtægter og omkostninger 
på kr. 4,2 mio. mod et budget med indtægter og omkostninger på kr. 4,5 mio.  
 

Tværgående projekter, administreret af VIA Erhverv: 
Regnskabet omfatter det samlede studentervæksthusbudget. Desuden indeholdt budgettet en 
forventning til flere større projekter (blandt andet ”Entreprenørskab i uddannelserne” samt ” In-
noMatch”), hvor omfanget i 2017 har vist sig at være 5,1 mio. kr. mindre end budgetteret. 
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Tværgående projekter, administreret af Fællesfunktionerne: 
Regnskabet indeholder 0,5 mio. kr. fra Udviklingsmidlerne allokeret til understøtning af større 
fondsansøgninger. En forsinket igangsætning af denne nye pulje har medført, at ca. kr. 0,2 mio. 
ikke er blevet udmøntet. Processerne er nu etableret og velkørende. 
 

UC-projekter 
Sektorprojektet ”Øget digitalisering af Professionshøjskolernes løsning af CFU-opgaven” – som 
var forventet færdiggjort i 2016 er forsinket. Forventningen er nu, at projektet afsluttes i 2018. 
Forsinkelsen har medført, at indtægter og omkostninger for 0,5 mio. kr. er regnskabsført i 2017. 
Projektet var ikke medtaget i Budget 2017, grundet forventningen til afslutningen i 2016. 

7 Rektor, Prorektor, Professionshøjskoledirektør samt Biblioteker 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 39.205 31.345 7.859 

     

Lønninger mv. 142.174 136.747 -5.427 

Øvrig drift 67.937 69.466 1.529 

Afskrivninger 1.786 1.710 -76 

Finansielle omkostninger 92 256 165 

Omkostninger i alt 211.989 208.179 -3.809 

     

Resultat -172.784 -176.834 4.050 

 
Kommentarer: 
Som det ses, kommer fællesfunktionerne – fraregnet VIA Bygning & Service samt Kapitalformål 
– samlet ud af året med et mindreforbrug på 4 mio. kr. I forhold til prognosen efter første halvår 
er det en positiv afvigelse på 2,5 mio. kr. Den primære begrundelse for mindreforbruget ligger i 
omstruktureringen af fællesfunktionerne i foråret 2017. Der er efterfølgende sparet på diverse 
lønposter – grundet usikkerhed med hensyn til bemanding m.v. – i næsten alle afdelinger. At der 
så optræder et merforbrug på 5,4 mio. kr. for ”lønninger” skyldes, en stigning i feriepengeforplig-
telsen på 2,5 mio. kr. samt at finansieringen af Statens Barselsfond er overgået fra at være en 
del af taxametrerne til nu at være direkte finansieret gennem et beløb pr. årsværk. Samlet en ud-
gift på 5,1 mio. kr.  
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8 Bygning og Service 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 30.765 28.060 2.705 

     

Lønninger mv. 61.637 60.969 -669 

Øvrig drift 66.295 67.621 1.326 

Afskrivninger 5.397 929 -4.468 

Omkostninger i alt 133.330 129.519 -3.810 

     

Resultat -102.564 -101.459 -1.105 

 
Kommentarer: 
Bygning & Service kommer ud med et merforbrug på 1,1 mio. kr. En lille afvigelse som er afsted-
kommet af mange modsatrettede faktorer. Det er eksempelvis valgt at udgiftsføre alt kunst - 
der hidtil har været aktiveret - hvilket medfører en afskrivning på 2,6 mio. kr. Således følger VIA 
nu den regnskabspraksis, som Uddannelses- og Forskningsministeriet udmeldte forrige år.  
 
Samtidig er udstyr og inventar for i alt knap 1,8 mio. kr. - herunder for 1,3 mio. kr. udstyr og in-
ventar anskaffet i forbindelse med ibrugtagningen af Campus Aarhus C - der hidtil har været ak-
tiveret, blevet straks afskrevet. Der er dels tale om udstyr og inventar med lav værdi og dels tale 
om udstyr og inventar, hvor der kunne sættes spørgsmål ved, om en aktivering var helt i overens-
stemmelse med regnskabsreglerne om, at værdien skal udgøre mindst 50.000 kr. for at kunne 
aktiveres.    
 
Yderligere er det valgt at udgiftsføre nogle tidligere aktiverede omkostninger i forbindelse med 
planlægning af ”Ny Campus Horsens”. Det drejer sig om udgifter til ejendomsmægler og visse 
konsulentydelser fra Deloitte på i alt 1,1 mio. kr. 
 
Når Bygning& Service ender med et merforbrug på 1,1 mio. kr., skyldes det primært, at der er 
sparet store beløb på energi. Alene på varmeudgiften er der sparet 2,7 mio. kr.  Ud over en ”varm” 
vinter, kan besparelsen tilskrives fokus på bedre og mere effektiv styring. Den bedre styring ses 
blandt andet ved, at VIAs udgifter til varme over en længere periode har været faldende.   
Også el udgiften ligger under det budgetterede; ca. 0,9 mio. kr. Det viser sig, at investeringerne i 
LED og solceller har en effekt. 
 
Samtidig har VIA for perioden 2014 - 2016 hjemsøgt yderligere refusion for elafgifter, hvilket be-
tyder, en nedsættelse af ”Øvrig driftsomkostninger” på 1,7 mio. kr. Tillige er der modtaget refu-
sion for elafgifter for 2017, der er 1,5 mio. kr. højere end budgetteret. 
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9 Kapitalformål 

 

Regnskab 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Budget 
2017 

(hele 1.000 kr.) 

Afvigelse 
 (hele 1.000 kr.) 

Indtægter i alt 135.181 132.271 2.910 

     

Lønninger mv. 0 0 0 

Øvrig drift 47.728 38.615 -9.113 

Afskrivninger 34.444 31.277 -3.167 

Finansielle omkostninger 38.028 39.040 1.012 

Omkostninger i alt 120.200 108.933 -11.268 

     

Resultat 14.981 23.339 -8.358 

 
Kommentarer: 
Prognosen efter førte halvår forventede et resultat, der var 3,7 mio. kr. bedre end budgettet. 
Dette begrundet i større bygningstaxameterindtægter, færre renteudgifter (det lave renteniveau 
overrasker stadig) samt at istandsættelsen af Skejbyvej 1 i forbindelse med fraflytningen blev 
2,1 mio. kr. billigere end forventet. I modsat retning trak den regnskabsmæssige behandling af 
Skejbyvej 29, hvilket betød, at afskrivningerne fortsætter indtil bygningen er endelig solgt uan-
set, at der foreligger en betinget købsaftale. Dette alene betyder, at der er afskrevet 1,8 mio. kr. 
mere i 2017 end forudsat på budgettidspunktet. 
 
Ovenstående forhold er stadig gældende. Når regnskabet viser en negativ afvigelse på 8,4 mio. 
kr. - og dermed 12 mio. kr. dårligere end ved halvårsprognosen - skyldes det, at der dels er op-
stået forhold - tillige med at der er medtaget omkostninger - der ikke tidligere har været taget 
højde for. 
 
Det største forhold er, at der på VBI-Park i Horsens er konstateret en række vedligeholdelsesbe-
hov, som er aftalt udbedret, inden et salg/overdragelse kan finde sted. Det er vurderet, at VIAs 
andel af istandsættelsen udgør 8,9 mio. kr., hvilket således er afsat i regnskabet. Yderligere er 
der afsat forventede flytteomkostninger - 3,4 mio. kr. – i forbindelse med flytningen fra CMØ til 
”Ny Campus Horsens”. 
 
I Budget 2017 var der afsat et investeringsbeløb på 1,7 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse samt 
udskiftning til LED lys på Campus Aarhus C. Hele projektet er nu driftsført med et beløb på 2,2 
mio. kr. Disse tre forhold beløber sig i alt til 14,5 mio. kr. 
 
En række andre mindre forhold – eksempelvis mindreudgift til udvendig vedligeholdelse på Cam-
pus N, Viborg og Birk Centerpark, mindreudgift til leje af hal, svømmehal og grundejerforening på 
Campus Aarhus C og mindre lejeudgifter til Drosselbo og VBI Park medfører, at budgetoverskri-
delsen holdes på de 8,4 mio. kr.  
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arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud 

af professionsbacheloruddannelser og efter- og videregående uddannelser i tilknytning hertil i Region Midtjyl-

land. Ydermere skal professionshøjskolen levere forsknings- og udviklingsarbejder og drive Center for under-

visningsmidler. VIA har også erhvervsskoleaktiviteter, som henhører under Undervisningsministeriets ressort-

område. 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Professionshøjskolen VIA University College udbyder og dækker behovet for professionsbacheloruddannelser, 

erhvervsakademiuddannelser, diplomuddannelser samt videreuddannelse og kompetenceudvikling i tilknytning 

hertil i Region Midtjylland. Dette på et internationalt fagligt niveau som imødekommer behovet for kvalificeret 

arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. VIA University College udbyder desuden HF-

uddannelsen, herunder studieforberedende undervisning. 

 

VIA University College skal endvidere sikre, at uddannelserne bygger på forsknings- og udviklingsviden inden 

for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod, 

jævnfør § 4, stk. 1 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 

 

Nedenstående viser, hvilke uddannelser VIA udbyder på forskellige fysiske lokaliteter. 
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Ledelsesberetning 

Med udgangen af 2017 afsluttede VIA sin strategi for perioden 2015-2017. En strategiperiode, hvor der særligt 

har været fokus på at styrke VIAs fire strategiske aftryk omhandlende øget samarbejde med erhvervslivet, et 

stærkere samfundsengagement, udvikling af nye læringsformer og en mere smidig organisation. De fire aftryk 

har vist sig at være en god og motiverende ramme, som både medarbejdere og studerende har fundet mening i, 

og som har skabt engagement og virkelyst på tværs af hele VIA. Mange flotte resultater er blevet leveret i 

strategiperioden og evaluerende drøftelser viste i efteråret 2017, at der fortsat er potentiale i at arbejde med 

aftrykkene. Konturen af den nye strategi frem mod 2020 tog således form i efteråret 2017 og for at styrke de 

allerede gode resultater for både 2017 og de forudgående år, blev det besluttet i VIAs bestyrelse, at de fire aftryk 

skulle justeres med henblik på et endnu højere ambitionsniveau i det sidste strategisprint frem til udgangen af 

2020.  

 

Foruden en justeret strategi frem mod 2020 forventer VIA i foråret 2018 at underskrive en strategisk 

rammekontrakt 2018 - 2021 med Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

2017 var – ovenpå et hektisk 2016 grundet institutionsakkreditering – et forventeligt relativt roligt år. Af større 

væsentlige begivenheder – nævnt i årsrapport 2016 under ”Forventninger til det kommende år” - kan nævnes, at 

VIAs direktion med tilhørende fællesfunktioner pr. august 2017 flyttede ind i den helt nye Administrationsbyg-

ning, som er etableret i tilknytning til det eksisterende Campus på Aarhus N. 

 

Desværre er den endelige overdragelse af Skejbyvej 29 endnu ikke gennemført. På trods af at VIA fraflyttede 

adressen i forbindelse med ibrugtagningen af Campus Aarhus C i sommeren 2015, har Aarhus Kommune endnu 

ikke fået gennemført en lokalplan for området. Lokalplanen for området forventes endelig godkendt i forsom-

meren 2018, hvorefter salget endelig kan betragtes som værende endelig. Forud for flytningen gennemgik VIAs 

fællesfunktioner i foråret 2017 en større organisatorisk omlægning, med henblik på at skabe øget sammenhæng 

i opgaveløsningen og samtidig reducere omkostninger til ledelse jævnfør pålagte besparelser som konsekvens 

af regeringens årlige omprioriteringsbidrag på 2% også i 2017. I efteråret 2017 har der i fællesfunktionerne 

været arbejdet med konsolidering og prioritering, som naturlig konsekvens af forandringsprocesserne.   

 

Finansudvalget godkendte på sit møde den 14. december 2017 – efter forudgående beslutning i VIAs bestyrelse 

af 22. juni 2017 – indstillingen om, at VIA køber en grund og opfører et nyt centralt Campus Horsens på ca. 

26.913 m2 til en forventet totaludgift på 612,9 mio. kr. Byggeriet er iværksat primo 2018. 

 

Den 24. november 2017 udmeldte Uddannelses- og Forskningsministeriet den indgåede aftale om nyt bevil-

lingssystem for de videregående uddannelser. VIA har efterfølgende nedsat en analysegruppe, som skal analy-

sere konsekvenserne for VIA samt komme med forslag til en ny ressourceallokeringsmodel for VIA. Et arbejde 

der naturligt videreføres i 2018. 

 

Endelig har 2017 også stået i kulturens tegn for VIA. VIA har været en aktiv deltager i mange af Aarhus 2017 

Europæisk Kulturhovedstad arrangementerne. Både VIAs studerende og medarbejdere var meget aktive i di-

verse arrangementer. 
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Årets faglige resultater  

For første gang siden 2014 oplevede VIA i 2017 en fremgang i STÅ. I forhold til 2016 steg det samlede STÅ-

tal fra 18.285 STÅ til 18.470 STÅ - det vil sige med 185 STÅ - svarende til en fremgang på 1,0 %. De 18.470 

STÅ i 2017 er dog stadig - i forhold til 2014 – en tilbagegang på 344 STÅ svarende til en tilbagegang på 1,8 %. 

 

Hovedområderne 

 

VIA Pædagogik og Samfund 

Læreruddannelsen har i juni 2017 dimitteret de første studerende fra LærerUddannelse13. Der er gennemført en 

reorganisering af ledelse og samarbejde på alle fire læreruddannelsessteder, og læreruddannelsen i Nr. Nissum 

og Skive har fået fælles uddannelsesleder og uddannelsesledelse.  

 

Pædagoguddannelsen har i 2017 arbejdet målrettet med pædagogisk og didaktisk udvikling. Særlige indsatser 

har været iværksat i forbindelse Aarhus som kulturby 2017, hvor især projekt Vartegn har været en betydnings-

fuld aktivitet.  

 

På Socialrådgiveruddannelsen har arbejdet med studieintensitet og læringsudbytte været i fokus. Det betyder 

konkret, at der arbejdes målrettet med studieaktivitetsmodellen, hvor det er tydeligt hvilke forventninger, der 

stilles til de studerende og der er opmærksomhed på, at rammesætningen af studieaktiviteterne fordrer en ar-

bejdsindsats fra de studerende på i gennemsnit 40 timer i de studieaktive uger.  

 

På Administrationsbacheloruddannelsen har fokus ligeledes været på studieintensitet og især studiestart, hvor 

der er udviklet et nyt format med studiestartsprøve med et mål om at fastholde studerende og mindske frafal-

det.  

 

VIA Sundhed 

VIA Sundhed har som forgående år arbejdet med revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannel-

ser, som fik nye bekendtgørelser i 2016.  

 

Der blev i 2017 iværksat et udviklingsarbejde for de uddannelser i VIA Sundhed, der har udbud af samme 

uddannelse på flere geografiske lokationer. I udviklingen af disse er det forventningen, at der gennemføres en 

vis harmonisering af uddannelsernes pædagogiske tilrettelæggelse, didaktiske design samt valg af fagligt ind-

hold. Det er samtidig forventningen, at den digitale teknologi bringes i anvendelse, hvor det er muligt.  

 

Dette uddannelsesudviklingsarbejde - samt arbejdet i de øvrige uddannelser i VIA Sundhed - har i løbet af året 

udmøntet sig i et antal formater, der ved ændret pædagogisk praksis er medvirkende til, at uddannelserne i VIA 

Sundhed kan imødekomme de effektiviseringskrav, som omprioriteringsbidraget har fordret. 

 
Der har i 2017 været nedsat en task force, der har sat fokus på arbejdet med fastholdelse af studerende på VIA 

Sundheds uddannelser. I løbet af året har task forcen undersøgt og arbejdet med forskellige temaer, der har 

relation til frafald. Task forcens arbejde blev afrundet i december 2017, hvor der blev udarbejdet en rapport med  
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anbefalinger til det videre arbejde. På baggrund af rapporten forventes der iværksat en række initiativer med 

henblik på at øge fastholdelsen af de studerende i VIA Sundhed. 

 

Det internationale område har ligeledes været et fokusområde i 2017. Der har været arbejdet fokuseret både i 

forhold til de tværgående strategiske samarbejdspartnere i VIA og en række af VIA Sundhed udpegede strate-

giske samarbejdspartnere. Samarbejdet har særligt centreret sig om mobilitet, sommerskoler, forskning og ud-

vikling, salg af kurser og udvikling af masterprogrammer.  

 

VIA Erhverv 

Et af de største indsatsområder i VIA Erhverv i 2017 har været implementering af begrænsningerne i optaget på 

de engelsksprogede erhvervsakademiudbud. Implementeringen har i dialog med aftagerne medført tilpasninger 

af specialiseringer på de berørte uddannelser. Et andet indsatsområde har i samarbejde med Viborg Kommune 

været etablering af en uddannelsesstation af ICT Engineering i Viborg. Miljøet opbygges i samarbejde med 

verdens førende softwareudvikler inden for virtual reality og augmented reality; EON Reality og i samarbejde 

med VIA Animation Workshop. De første studerende på uddannelsesstationen er begyndt i februar 2018. 

På ingeniøruddannelserne er der fælles for alle udbud gennemført et projekt, hvor uddannelsernes opbygning er 

blevet mere ens, og dermed med større mulighed for at gennemføre flere pædagogiske udviklingsprojekter, her-

under arbejdet med implementering af CDIO (Conceiving, Designing, Implementing and Operating) som fælles 

didaktisk model. 

 

Primo 2017 blev bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus samlet på Campus Aarhus C. I 2017 har der været 

arbejdet med at samle de to dele af uddannelsen og integrere uddannelsen i det tværfaglige miljø på campus. 

Dette sammen med andre uddannelser fra VIA Erhverv og med uddannelser inden for VIA Pædagogik og Sam-

fund. 

 

I januar 2017 dimitterede de første studerende fra Multiplatform Storytelling and Production. Uddannelsen ar-

bejder målrettet med at opbygge internationale relationer og har særligt fokus på kontakter til præstigefyldte 

institutioner i Canada (eksempelvis Emily Carr i Vancouver) og i Kina (Beijing Filmakademi). 

 

VIA Efter- og videreuddannelse (EVU) 

EVU-området er i forandring i disse år. Fra en stor andel af den samlede portefølje som åbne udbud til en større 

andel rekvirerede og særligt tilrettelagte forløb. Det fordrer en langt højere grad af proaktivitet til markedet – 

både offentligt og privat. Dækningsbidraget på rekvirerede og særligt tilrettelagte forløb er samtidig markant 

mindre end på åbne udbud, da de indebærer en langt større forberedelses- og udviklingstid end åbne udbud. 

EVU igangsatte derfor en omstillingsproces i 2016, med det formål at styrke organisationen og skabe mere 

strategisk ledelseskraft (kvalitet ikke kvantitet) samt en mere integreret og agil organisation. I 2017 har EVU 

taget endnu et vigtigt skridt ved beslutning om en matrixorganisering, som skal bidrage til et mere fagligt sam-

menhængende og udviklingsdygtigt EVU med højere grad af cirkulær organisatorisk tænkning. Det er samtidig 

et forretningsudviklings- og et ledelsesudviklingsprojekt, hvor alle ledere har fået et strategisk ansvar for en 

faglig tværgående indsats. Samtidig er der taget skridt til en mere fokuseret strategisk prioritering af EVUs 

forskningsmidler.  
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VIA har i 2017 fået akademiuddannelsen i sundhedspraksis som har fokus på en helhedsforståelse af det social- 

og sundhedsfaglige område. EVU har øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til udsatte børn. 

Dette blandt andet i et samarbejde med Tænketanken DEA og Egmontfonden og i et samarbejde med et firma, 

som har specialiseret sig i nytænkning og hverdagstræning for ældre i eget hjem. 

 

Endvidere har EVU i 2017 indledt et strategisk samarbejde med kommunekontaktrådet i Region Midtjylland  i 

forhold til at øge modenheden på kommunale arbejdspladser til at anvende e-learning baseret uddannelse med  

henblik på øget fleksibilitet og etableret et nyt forskningscenter for ”Virkningsfuld praksis”. Centret dokumen-

terer, evaluerer og hjælper med at implementere forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på, hvad der 

virker i praksis.  

 

 

Anvendelse af midler til ”Styrket udviklings- og evidensbasering” (Frascati-manualen) 

VIA har i 2017 modtaget og indtægtsført 79,3 mio. kr. i tilskud til ”Styrket udviklings- og evidensbasering”. 

Hertil kommer, at der i 2017 yderligere er anvendt 8,7 mio. kr. af de i tidligere år indtægtsførte Frascati-mid-

ler, således at det samlede forbrug i 2017 under Frascati-manualen andrager 88,0 mio. kr.  

 

Forbrug af Frascati-midler udbetalt af styrelsen, mio. kr. 

 2014 2015 2016 2017 

Modtaget tilskud fra UFM 77,6 77,7 78,2 79,3 

Forbrug af tilskud fra UFM 82,9 99,4 80,7 88,0 

Akkumuleret resultat 32,9 11,2 8,7 0 

 

Hertil kommer andre forskningsmidler fra fonde med videre, således at VIAs samlede forbrug til forsknings- 

og udviklingsaktiviteter under Frascati manualen – jævnfør note 9 side 49 -  andrager 114,1 mio. kr.  

Det kan hertil bemærkes, at VIAs samlede omkostninger til  forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2017 udgør 

154 mio. kr. 

 

Alle Frascati finansierede projekter er blevet undersøgt og godkendt af de kvalitetssikrings-systemer, der er 

bygget op omkring midlernes anvendelse og afrapportering. 

 

Det er en del af VIAs strategi for forskning, udvikling og innovation at fokusere aktiviteterne inden for strategi-

ske forskningsområder (institutionsstrategi), og VIA Pædagogik & Samfund har valgt at fokusere på tværpro-

fessionelle forsknings- og udviklingsprogrammer knyttet mod bestemte områder i aftagermiljøerne. Alle forsk-

nings- og udviklingscentre bemandes med og ledes af forskerkompetente medarbejdere, og der satses på kapa-

citetsopbygning i forhold til ph.d.-uddannelse og docenter i samarbejde med danske og internationale universi-

teter.  
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I VIA Pædagogik & Samfund er FoU-området er funderet på fire centres stærke miljøer. De er karakteriseret 

ved at have mange samarbejdsrelationer med forskellige interessenter, herunder aftagere samt nationale og in-

ternationale forskningsmiljøer. På innovationsområdet og det internationale område er der skabt tilsvarende 

stærke miljøer og nye samarbejdsrelationer. Specielt det internationale område har været i vækst takket være en 

række hjemtagne projekter i løbet af året.  

 

VIA Sundhed har i 2017 arbejdet målrettet på at etablere et trepartssamarbejde mellem Region Midtjylland, 

Aarhus Universitet og VIA Sundhed, hvor målet har været at styrke den fælles indsats i forhold til forskning, 

uddannelse og praksis på sundhedsområdet. Der har i løbet af 2017 været arbejdet på at formulere vision, grund-

fortælling og indsatsområder for samarbejdet. Ligeledes har VIA Sundhed været optaget af at etablere en forsk-

ningsklinik i rehabilitering i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, 

VIA University College og MarselisborgCentret. Der har også i 2017 været arbejdet målrettet på at skabe forsk-

ningsaktiviteter rettet mod erhvervslivet blandt andet gennem en forskerteam-ordning og lignende aktiviteter. 

 

VIA Erhverv har valgt at samle den strategiske indsats inden for forskning og udvikling i to store centre. Et 

inden for ”Byggeri, Energi og Miljø” og et inden for ”Design og Business”. Desuden er et tredje center inden 

for produktion under overvejelse, da begge nuværende centre har aktiviteter indenfor området.  

 

I VIA Efter- og videreuddannelse er midlerne til styrket udviklings- og evidensbasering benyttet til at finansiere 

aktiviteter i hovedområdets tre FoU-centre. Som beskrevet  under ”Årets faglige resultater” er der etableret et 

center for ”Virkningsfuld praksis”. Endvidere er der anvendt midler til at medfinansiere internationale og nati-

onale, eksternt støttede forskningsprojekter samt til en række forsknings- og udviklingsprojekter.  

 

Årets økonomiske resultat 

Årets resultat 

2017 udviser et ordinært driftsresultat på 16,4 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 3,7 mio. kr. Prognosen 

efter første halvår udviste et overskud på 11,4 mio. kr., mens prognosen efter tredje kvartal udvise et overskud 

på 17,2 mio. kr. 

 

Centraladministrationens udmelding om at omprioriteringsbidraget fortsætter frem mod 2021 har medført en 

tilbageholdenhed i de økonomiske dispositioner i hele VIA. Denne tilbageholdenhed har naturligt medført re-

ducerede omkostninger og dermed bidraget til, at resultatet blev så godt, som det blev. Bevæggrundene bag 

denne tilbageholdenhed har været et forsøg på at konsolidere VIA mod de fremtidige bevillingsreduktioner samt 

en usikkerhed på, hvilke konsekvenser det nye bevillingssystem vil have for VIA.   

 

Resultatet vurderes samlet set som værende tilfredsstillende. 

 

Der er for 2018 budgetteret med et positivt resultat på 12,0 mio. kr. 

 

Afrapportering vedrørende effektiviseringer som følge af projekter fra UC-effektiviseringsprogrammet 

Det bemærkes indledningsvist, at VIA varetager rollen som administrator for UC-effektiviseringsprogrammet. 
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Administrationsprocenten 

Omkostninger i t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013 

Ledelse og administration 174.499 162.055 167.265 166.194 177.380 

Driftsomkostninger, ekskl. finansielle  

og ekstraordinære poster 

1.565.801 

 

1.557.410 

 

1.592.715 

 

1.593.927 1.512.416 

Administrationsprocenten 11,14 % 10,41 % 10,50 % 10,43 % 11,73 % 

 

Administrationsprocenten er steget fra 2016 til 2017. Stigningen er primært begrundet i øgede omkostninger på 

ca. 12,5 mio. kr., som ses under punktet ”Ledelse og administration”. De største enkeltposter, som forårsager 

stigningen, er; omlægning i betaling til Statens Barselsfond (fra regulering i taksterne til nu direkte tilskud) - 

dette beløb konteres i VIA under ”Ledelse og administration” - med 5,1 mio. kr., hertil kommer en stigning i 

feriepengeforpligtigelsen på 2,5 mio. kr. grundet flere ansatte, en ændret praksis vedrørende direktionens reserve 

på 1,2 mio. kr., en uforudset udgift til indretning af den nye administrationsbygning til 0,7 mio. kr. De resterende 

ca. 3 mio. kr. er fordelt på flere afdelinger/områder/aktiviteter. 

 

Realiserede projekter fra UC-effektiviseringsprogrammet 

Indkøb 

Som beskrevet i årsrapporten for 2016: 

- godkendte VIAs direktion i 2016 en ny indkøbspolitik for VIA. I indkøbspolitikken er alle relevante 

områder – herunder beskrivelser af retningslinjer for indkøbere centralt og decentralt – beskrevet. 

- er der taget initiativ til at forbedre compliance 1 – ”indkøb foretages hos en godkendt leverandør" - 

ved månedlige ledelsesrapporter – gældende for indkøb over kr. 50.000 - til de enkelte hovedområ-

der/fællesfunktioner med efterfølgende dialog. 

- har VIA deltaget i det i december 2016 afsluttede sektorprojektet ”Effektivt indkøb”. Det kan i forlæn-

gelse heraf bemærkes, at sektoren primo 2018 har indgået en aftale med SKI (Staten og Kommunernes 

Indkøbsservice) om en fælles analyse af sektorens indkøbsdata. En analyse som forelægges sektoren 

forventelig i august 2018. Forventningen er, at analysen kan medføre/vise besparelsespotentialer.  

 

I 2017 blev 67 pct. af VIAs indkøb – mod 63 % i 2016 - fortaget gennem indkøbsaftaler.  

 

VIAs indkøbsteam består af to årsværk, som refererer direkte til VIAs Koncernøkonomichef.   

 

 

VIA har i 2017 realiseret projekt ”Praktikportal” og projekt ”Eksamensbevissystem” som en del af det sektor-

fælles effektiviseringsprogram. Projekterne er finansieret med tilskud fra effektiviseringspuljen på 128 mio. kr., 

som Folketinget bevilligede på finansloven for 2012.   

 

Praktikportalen  

Professionshøjskolerne indgik i 2014 en 8-årig kontrakt med Ditmer om udvikling og implementering af en  
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fælles praktikportal. Systemet effektiviserer administrationen af praktikpladser, herunder pladsfordeling, gene-

rel dokumentation af processer i praktikforløbet og kommunikation mellem studerende, praktikpladser, under-

visere og studieadministration. Systemet blev implementeret på de første uddannelser i december 2014 og er i 

løbet af 2017 implementeret på samtlige uddannelser. Projektet er støttet med 15,4 mio.kr. fra effektiviserings-

puljen. For VIA estimeres de realiserede effektiviseringer at udgøre ca. 0,9 mio. kr. med udgangen af 2017.  

Praktikportalen har herudover medført betydelige kvalitative forbedringer i form af ensartet administrativ prak-

tikhåndteringsproces på tværs af uddannelserne, en øget kvalitet, overblik og sammenhæng i hele praktikforløbet 

for og imellem studerende, praktiksteder og uddannelsen, en forbedret tildelingsproces med øget tilfredshed og 

motivation hos brugerne og endelig et øget tværprofessionelt samarbejde i sektoren med betydelig synergi i 

udviklings-, drifts-, og videreudviklingsprocessen.   

 

Eksamensbevissystemet 

Projektet fik i 2016 udviklet et system til understøttelse af udarbejdelsen af eksamensbeviser på både grundud-

dannelser og akademi/diplomuddannelser. Systemet blev implementeret i forbindelse med sommereksamen 

2016 og vintereksamen 2017. Projektet er støttet med 1,9 mio.kr. fra effektiviseringspuljen. For VIA estimeres 

de realiserede effektiviseringer at udgøre små 0,3 mio. kr. med udgangen af 2017.  Eksamensbevissystemet  

understøtter herudover blandt andet kvalitetssikringsprocessen ved udarbejdelse af eksamensbeviser, har med-

ført en ensretning af bevisernes layout, sikrer automatisk arkivering af beviserne og givet en bedre service for 

studerende med adgang til beviset gennem e-boks.   

 

 

Den økonomiske udfordring 

Med videreførelsen af omprioriteringsbidraget frem til 2021 i finansloven for 2018 fortsættes det økonomiske 

pres på VIA. Fra 2019 og frem fortsætter den økonomiske udfordring - i forhold til omprioriteringsbidraget -  

proportionalt indtil videre til og med 2021. 

 

Som nævnt i de foregående årsrapporter har VIA iværksat projektet ”Balance i VIAs økonomi 2019”. Arbejdet 

med de i efteråret 2016 igangsatte tre projektspor fortsætter i 2018.  

Det har desværre vist sig, at det forventede potentiale i projektspor 5: ”Fremtidens uddannelser i VIA” endnu 

ikke helt er nået, hvorfor projektet er blevet justeret til og har fået et skærpet fokus. Til gengæld er der på Pro-

jektspor 6: ”Principper for VIAs fremtidige organisering” allerede i 2017 indhentet en besparelse på omkost-

ningen til ledelse i VIA på 4,7 mio. kr. – svarende til en nedgang i lønsummen til ledelse på 3,5 % - ud af det 

forventede samlede potentiale på 13,2 mio. kr. 

 

Særlige risici 

Driftsrisici 

VIA vurderes ikke, ud over den normale risiko ved at drive uddannelses- og forsknings- og udviklingsvirk-

somhed, at have driftsrisici i væsentligt omfang. 
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Finansielle risici 

VIAs langfristede gæld udgør pr. 31. december 2017 72 % af den samlede gæld. 

Cirka 15 % af VIAs variabelt forrentede lån med løbende låneafvikling er dækket af sikringsinstrumenter. 

Der henvises til noterne 16 – 17. 

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er i øvrigt fra balancedagen og frem ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Institutionens hoved- og nøgletal 
 

 

 2017 2016 2015 2014 2013  _______ _______ _______ _______ _______ 

 mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. 

Resultatopgørelse 

Omsætning  1.620 1.605 1.609 1.657 1.573 

Omkostninger (1.566) (1.557) (1.593) (1.594) (1.512) 

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 54 48 16 63 61 

Finansielle poster (38) (47) (40) (32) (34) 

Resultat før ekstraordinære poster 16 1 (24) 31 27 

Ekstraordinære poster  0 0 0 0 0 

Årets resultat 16 1 (24) 31 27 

 

Balance 

Anlægsaktiver 2.360 2.329 2.423 2.177 1.900 

Omsætningsaktiver 170 187 178 373 372 

Balancesum 2.530 2.516 2.601 2.550 2.272 

Egenkapital ultimo 507 480 474 480 474 

Langfristede gældsforpligtelser 1.452 1.480 1.510 1.532 1.209 

Kortfristede gældsforpligtelser 571 556 617 538 589 

  

Pengestrømsopgørelse 

Driftsaktivitet  88 24 21 34 132 

Investeringsaktivitet  (77) 56 (67) (437) (137) 

Finansieringsaktivitet  (45) (81) 82 297 19 

Pengestrøm, netto (34) 0 26 (106) 14 

  

Nøgletal 

Overskudsgrad (%) 1,0 0,1 -1,5 1,9 1,7 
Resultat før ekstr. poster x 100   
Omsætning 

Likviditetsgrad (%) 29,7 33,6 28,8 69,3 63,1 
Omsætningsaktiver x 100 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Soliditetsgrad (%) 20,0 19,1 18,2 18,8 20,9 

Egenkapital ultimo x 100 

Samlede aktiver 

Finansieringsgrad (%) 61,5 63,5 62,3 70,3 63,6 
Langfristede gældsforpligtelser x 100 

Materielle anlægsaktiver 
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Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat 
 

 2017 2016 2015 2014 2013  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende (stå) opgjort pr.  

uddannelse 

Årsstuderende (stå) - grunduddannelser  13.437 13.138 13.514 12.954 12.772 

Årsstuderende (stå) - åben uddannelse/ 

efteruddannelse 1.458 1.538 1.744 2.246 2.230  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende (stå) - uddannelser 14.895 14.676 15.258 15.200 15.002  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende (stå) - praktik 3.575 3.609 3.386 3.614 3.580  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende i alt 18.470 18.285 18.644 18.814 18.582  _______ _______ _______ _______ _______ 

Indeks antal årsstuderende (stå) i alt 99 98 100 101 100  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Antal årsværk uddannelser 1.389 1.415 1.376 1.356 1.312 

Antal årsværk forskning og udvikling 166 167 127 105 53 

Antal årsværk øvrige 588 572 688 680 718  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal årsværk i alt 2.143 2.154 2.191 2.141 2.083  _______ _______ _______ _______ _______ 

Indeks antal årsværk i alt 103 103 105 103 100  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende (stå)/årsværk,  

uddannelser 13,3 12,9 13,5 13,9 14,2  _______ _______ _______ _______ _______ 

Indeks antal årsstuderende pr. årsværk - 

uddannelser 94 91 96 98 100  _______ _______ _______ _______ _______ 
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Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat 
 2017 2016 2015 2014 2013  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsstuderende (stå) opgjort pr.  

uddannelse 

Antal teori - stå ordinær undervisning 13.437 13.138 13.514 12.954 12.772 

- Heraf teori STÅ – undervisning udlagt  

til andre 403 630 543 599 559 

- Heraf teori STÅ – undervisning 

gennemført for andre 159 77 88 70 76 

Antal praktik - stå ordinær undervisning 3.575 3.609 3.386 3.614 3.580 

- Heraf praktik STÅ – undervisning udlagt 

til andre 69 116 69 50 24 

- Heraf praktik STÅ – undervisning 

gennemført for andre 0 0 0 0 1  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal stå i alt, ordinær undervisning 17.012 16.747 16.900 16.568 16.352 

 

Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt 

undervisning til andre 16.540 16.001 16.288 15.919 15.769 

 

Antal dimittender 4.923 5.016 5.024 4.908 4.538 

 

 

Antal stå, åben uddannelse 1.458 1.538 1.744 2.246 2.230 

- Heraf åben uddannelse – undervisning 

udlagt til andre 16 15 41 52 46 

- Heraf åben uddannelse – undervisning 

gennemført for andre institutioner 0 0 0 3 0  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal ressourceudløsende stå i alt 18.470 18.285 18.644 18.814 18.582  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Danske studerende i udlandet 575 503 738 623 576 

Udenlandske studerende i Danmark 522 510 564 582 812  _______ _______ _______ _______ ______ 

International studenterudveksling i alt 1.097 1.013 1.302 1.205 1.388  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Ikke-ressourceudløsende stå for  

udenlandske selvbetalere i alt 59 55 32 38 36  _______ _______ _______ _______ _______ 

Studieaktivitet – indtægtsdækket virksomhed 

(omsætning, t.kr.) 82.196 81.839 70.735 46.663 48.684  _______ _______ _______ _______ _______ 
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Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat 
 

 2017 2016 2015 2014 2013  _______ _______ _______ _______ _______ 

Omkostninger pr. 100 stå 

Undervisningens gennemførelse (t.kr.) 5.043 5.249 5.179 5.163 5.122 

Indeks 98 102 101 101 100 

Forskning og udvikling 618 603 533 440 211 

Indeks 293 286 253 209 100 

Ledelse og administration (t.kr.) 945 886 915 909 955 

Indeks 99 93 96 95 100 

Bygningsdrift (t.kr.) 1.086 1.044 1.112 1.300 1.225 

Indeks 89 85 91 106 100 

 

Medarbejdere, antal netto årsværk 

Professionshøjskolen i alt ekskl. ansatte  

på sociale klausuler 2.040 2.044 2.072 2.020 1.957 

Ansatte på sociale klausuler 103 110 119 121 126  _______ _______ _______ _______ _______ 

Professionshøjskolen i alt 2.143 2.154 2.191 2.141 2.083  _______ _______ _______ _______ _______ 

Antal årsværk, sociale klausuler i % 5 5 5 6 6 

Antal årsværk, sociale klausuler fordelt på: 

Fleksjob 77 84 92 95 100 

Jobtræning for dagpengemodtagere 26 26 27 26 26 

 

Medarbejdere, antal netto årsværk  

fordelt på 

Ordinær uddannelse 1.176 1.156 1.114 1.097 1.080 

Åben uddannelse og efteruddannelse 165 186 178 170 151 

Ikke-videregående uddannelse 47 72 84 89 81 

Forskning og udvikling 166 167 127 105 53      _______ _______ _______ _______ _______ 

Uddannelse i alt 1.554 1.582 1.503 1.461 1.365  _______ _______ _______ _______ _______ 

 

Ledelse og administration,  

intern service og information 277 271 364 358 373 

Markedsføring 13 6 6 4 5 

Aktiviteter med særlige tilskud 208 200 203 162 176 

Bygningsdrift 89 95 115 156 164  _______ _______ _______ _______ _______ 

Fællesformål mv. i alt 587 572 688 680 718  _______ _______ _______ _______ _______ 

Institutionen i alt 2.143 2.154 2.191 2.141 2.083  _______ _______ _______ _______ _______ 
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Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat 
 

 2017 2016 2015 2014 2013  _______ _______ _______ _______ _______ 

Årsværk pr. 100 stå 

Undervisningens gennemførelse  7,5 7,7 7,4 7,2 7,1 

Indeks 107 110 105 102 100 

Forskning og udvikling 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 

Indeks 317 323 241 198 100 

Fællesformål mv. 3,2 3,1 3,7 3,6 3,9 

Indeks 82 81 95 94 100 

Institutionen i alt 11,6 11,8 11,8 11,4 11,2 

Indeks 103 105 105 102 100 

 

Lønomkostninger opgjort pr.  

formål 

Uddannelse (t. kr.) 759.795 772.837 756.624 750.242 741.186 

Forskning og udvikling (t. kr.) 94.692 92.688 89.267 73.954 36.454  ________ ________ ________ ________ ________ 

Ledelse og administration,  

intern service og information (t. kr.) 137.764 133.266 137.293 141.195 151.575 

Markedsføring (t. kr.) 7.789 3.444 3.109 2.210 2.310 

Bygningsdrift (t. kr.) 51.319 49.377 51.635 49.814 56.922 

Aktiviteter med særlige tilskud (t. kr.) 64.762 65.061 77.177 44.009 39.497  ________ ________ ________ ________ ________ 

Fællesformål mv. i alt 261.634 251.148 269.214 237.228 250.304  ________ ________ ________ ________ ________ 

Lønomkostninger i alt 1.116.121 1.116.673 1.115.105 1.061.424 1.027.944  ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Lønomkostninger pr. 100 stå 

Lønomkostninger, uddannelse (t. kr.) 4.113 4.227 4.058 3.988 3.989 

Indeks 103 106 102 100 100 

Lønomkostninger, forskning og udvikling (t.kr.) 513 507 479 393 196 

Indeks 261 258 244 200 100 

Lønomkostninger, fællesformål mv. (t. kr.) 1.417 1.373 1.444 1.261 1.347 

Indeks 105 102 107 94 100  ________ ________ ________ ________ ________ 

Lønomkostninger i alt 6.043 6.107 5.981 5.642 5.532  ________ ________ ________ ________ ________ 

Indeks 109 110 108 102 100  ________ ________ ________ ________ ________ 

 

Én årsstuderende (stå) er udtryk for en student, som har bestået 2 semestre, svarende til 1 års undervisning. 

Ét årsværk svarer til den aftalte normale arbejdstid for en helårsansat medarbejder. 
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Forventninger til det kommende år 

2018 bliver året, hvor VIAs  justerede strategi ”Aftryk på verden 2018-2020” lanceres og skal løfte VIA ind i 

det sidste strategisprint frem mod 2020. Samtidig bliver 2018 året, hvor der analyseres og udvikles en ny øko-

nomimodel  for VIA. Den nye økonomimodel skal implementeres som følge af bevillingsreformen og vil sam-

tidig skulle ruste VIA til at imødegå de kommende års udfordringer med både at håndtere vigende bevillinger 

og samtidig bevare en faglig og strategisk udviklingskraft internt i VIA og eksternt i samspillet med en lang 

række aktører i Region Midtjylland, nationalt og internationalt. VIA vil i foråret 2018 også færdigforhandle og 

underskrive en ny strategisk rammekontrakt for perioden 2018-2021 med Uddannelses- og Forskningsmini- 

steriet. Således vil VIA i 2018 få et samlet strategisk og målsættende fundament for de efterfølgende godt og 

vel tre år. 

 

I VIA Pædagogik & Samfund fastholdes det massive fokus på pædagogisk - didaktisk udvikling af vores uddan-

nelser, og der arbejdes i regi af spor 5 med prøvehandlinger og udvikling af formater, så vi også fremover kan 

udbyde uddannelser af høj kvalitet med relevans for aftagerfeltet og med appel til kommende studerende.  

Generelt er der en opmærksomhed på at arbejde grænsekrydsende og udnytte den samlede mængde af ressourcer 

til gavn for kerneydelserne. Der vil være særlig fokus på at gøre hovedområdets FoU område konkurrencedygtigt 

i international henseende, og der skal foretages yderligere aftaler med relevante internationale forskningsmiljøer, 

ligesom eksisterende nystartede internationale projekter skal konsolideres. Tilsvarende vil der ske en yderligere 

styrkelse af nationalt samarbejde med universitetssektoren.  

 

For VIA Sundhed fortsætter og intensiveres uddannelsesudviklingen af de uddannelser i VIA Sundhed, der har 

udbud på flere geografiske lokationer i 2018 og fremover. Arbejdet under Spor 5 – Fremtidens uddannelser i  

VIA - vil ligeledes have stor fokus, med henblik på at der udvikles formater, således effektiviseringskravene 

også fremover kan honoreres.  

 

Ligeledes vil trepartssamarbejdet mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College 

forventes at få en vis betydning for hvilke aktiviteter, der i de kommende år igangsættes og hvilke indsatser, der 

prioriteres.  

 

I 2017 blev der gennemført en dimensionering af de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser. I 2018 for-

ventes resultaterne af en analyse af behovet for dimensionering af engelsksprogede diplomingeniøruddannelser 

sammen med en tilsvarende analyse for universitetsområdet. Det politiske fokus på optag af internationale stu-

derende medfører, at der skal udvikles en ny strategi for udbud og optag til uddannelserne i VIA Erhverv.  

 

I slutningen af 2017 vedtog VIAs bestyrelse en større satsning på ingeniørområdet. Satsningen strækker sig over 

de næste fem år og har et samlet budget på 54 mio. I 2018 påbegyndes en ny diplomingeniøruddannelse i pro-

duktionsteknik i Horsens og i 2018 kommer der også en uddannelsesstation for uddannelsen i Holstebro. Sats-

ningen har fem indsatsområder; øget optag af danske studerende, reduktion af frafald, fastholdelse af internati-

onale studerende, udvikling af uddannelsesportefølje samt forskningsaktiviteter i samarbejde med eksterne in-

teressenter. 
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Ledelsesberetning 

I alle uddannelsesområder vil der være et særligt fokus på udvikling af nye undervisningsformater; blandt andet 

på udnyttelse af digitale muligheder og nye organiseringsformer. 

EVUs udfordringer og muligheder er stærkt påvirket af eksterne faktorer, blandt andet politiske, samfundsmæs-

sige og markedsmæssige forandringer, som EVU kan (og skal) forsøge at påvirke og som EVU skal agere på 

baggrund af.  

 

Udviklingen i jobs og behovet for kompetencer i Danmark viser en klar tendens; der er brug for løbende kom-

petenceudvikling og opkvalificering af såvel den ufaglærte som medarbejderen eller lederen med en lang vide-

regående uddannelse. Reformer og politiske tiltag, der besluttes, fordrer ofte nye kompetencer hos medarbejdere 

og ledere. Aktuelle tiltag og reformer er blandt andet Ledelseskommissionens anbefalinger og dagtilbudsrefor-

men. Organisationers og virksomheders forventninger til kompetenceudvikling er også under udvikling, eksem-

pelvis efterspørges øget fleksibilitet og mere målrettet og effektfuld kompetenceudvikling. 

 

Ovenstående fordrer en organisation, der proaktivt kan agere og skabe målrettede og effektfulde kompetence-

udviklingsforløb for kunder og samarbejdspartnere. EVUs organisatoriske og ledelsesmæssige tilpasninger er 

gennemført med henblik på netop at kunne agere med øget succes i et meget omskifteligt marked.  

 

I 2018 har EVU - i forhold til det organisatoriske - fokus på konsolidering samt øget fokus på databaseret ledelse, 

blandt andet i forbindelse med salgsarbejdet hvor målet er, at EVU i løbet af 2018 bliver bedre til at generere 

’varme leads’. De faglige fokusområder er tæt koblet på politiske tiltag og reformer. Samtidig har EVU et øget 

fokus på blandt andet fødevareområdet og karrierevejledning.  

 

EVU har ligeledes forventninger til fondssamarbejdet og til arbejdet med større integration imellem forskning, 

uddannelse og forretning – med udgangspunkt i praksis.  

 

 

 

VIA har for 2018 budgetteret med et positivt resultat på 12,0 mio. kr. 
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Målrapportering 

Sammenfatning af målopfyldelsen 

Der er i 2017 afrapporteret på 16 ud af 18 målepunkter. 10 af målepunkterne er opfyldt og 6 er delvist opfyldt. 

Den samlede målopfyldelse af kontrakten er beregnet til 93 % - forudsat ens vægtning af målepunkterne. For 

2016 og 2015 var målopfyldelse beregnet til henholdsvis 97 % og 98 %.  

 

Målet om  Bedre kvalitet i uddannelserne er delvist opfyldt. I perioden steg studieintensiteten gennemsnitligt 

med 3,2 timer fra baseline i 2015. Fokus på studieintensitet forventes fortsat i VIAs strategiske rammekon-

trakt. VIA har i kontraktperioden arbejdet intensivt med at udvikle professionsdidaktikken gennem en række 

eksperimenterende tiltag, bl.a. med inddragelse af praksis og studerende. VIA fortsætter dette arbejde i de 

kommende år, dog uden for den strategiske rammekontrakt. Fuldførelsen på VIAs uddannelser er steget svagt, 

0,5 procentpoint, i kontraktperioden og målet er delvist opfyldt. VIA følger udviklingen tæt, og målet forven-

tes videreført i den strategiske rammekontrakt.  

 

Målet om Større relevans og øget gennemsigtighed er nået for kontraktperioden. I forhold til dimittender 

med professionsbachelor, som får beskæftigelse i den private sektor, er andelen steget med tre procentpoint i 

forhold til baseline i 2014. For erhvervsakademiuddannelserne har der været en stigning på ét procentpoint. 

Uddannelsernes arbejde med opdatering og omsætning af videngrundlag er sat i system ved hjælp af VIAs 

processtandard for samme.  

 

Bedre sammenhæng og samarbejde er målt gennem omsætning på efter- og videreuddannelse som udtryk 

for professionsbachelorernes mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer i takt med ar-

bejdsmarkedets behov. Målet for kontraktperioden er delvist opfyldt. VIA har ikke fuldt ud nået omsætnings-

målet for efter- og videreuddannelse. Omsætningen i forhold til folkeskoleområdet har oversteget den oprinde-

lige forventning, mens omsætningen i forhold til det private område ikke er steget som forventet. VIA vil i den 

kommende periode fokusere på udvikling af fleksible efter- og videreuddannelsesmuligheder og -formater. 

 

Målet om Styrket internationalisering er nået for kontraktperioden. Andel af studerende, som har været på 

studie- eller praktikophold i udlandet er fordoblet fra baseline i 2013. Blandt de internationale studerende, der 

er startet i VIA har der desuden næsten været en fordobling af andelen af studerende fra lande uden for 

EU/EØS.  

 

Målet om Øget social mobilitet er fastholdt i udviklingskontrakten, men målet har ændret fokus fra at øge op-

taget af studerende fra særlige geografiske områder til en generel indsats i forhold til at øge tilgængeligheden 

af uddannelse samt tiltrække og fastholde flere unge. Der har været en række tiltag i kontraktperioden, som har 

øget tilgængeligheden og synligheden af uddannelserne overfor regionens unge. Det er endnu for tidligt at vur-

dere tiltagenes effekt på fastholdelse, men rapporteringen giver en status. I det lys vurderes målet som opfyldt 

for perioden.  
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VIA har i perioden opnået Styrket forsknings- og udviklingsbasering, og målet er delvist opfyldt. Antallet af 

FOU-aktive medarbejder med ph.d. er ikke steget fuldt ud som målsat i perioden. Dog har der været en stig-

ning på 25 % i kontraktperioden fra 2015 til 2017. Antallet af ph.d. studerende og publikationer er steget som 

målsat. 

 

VIA har i kontraktperioden arbejdet med Digitalisering af både administrative processer og læringsmiljøet. 

Praktikportalen er ved udgangen af 2017 fuldt implementeret. Med henblik på at udvikle undervisernes it-di-

daktiske kompetencer og således styrke den pædagogisk anvendelse af digital teknologi har VIA i kontraktpe-

rioden udviklet et selvevalueringsværktøj ”Kompetencehjulet” og et tilhørende udbud af online kurser ”Kom-

petencereolen”. Implementeringen løber over 2017 og 2018, og effekten kan således endnu ikke ses i de stude-

rendes vurdering af det digitale læringsmiljø. Målet vurderes som delvist opfyldt. 

 

I kontraktperioden er der arbejdet med Entreprenørskab, og målet er delvist opfyldt. Indsatsen har primært 

været rettet mod uddannelsesaktiviteter og anerkendelse af de studerendes entreprenørielle kompetencer. 

Selvom målet ikke er fuldt opfyldt, afspejler udviklingen en stor stigning i antal studerende, som deltager i 

entreprenørskabsundervisning, og antal nystartede virksomheder i regi af VIAs studentervæksthuse. 

 

VIAs Virksomhedsrettede videnydelser er øget i kontraktperioden og målet er delvist nået. Mængden af in-

noboostersamarbejder har været som målsat, mens antallet af forskerteam-kontrakter i 2017 var lidt færre end 

forventet. I forhold til erhvervsvækst gennem vidensamarbejde deltager VIA i en række innovationsnetværk 

med erhvervslivet, og flere end målsat. Samtidig har VIA Efter- og Videreuddannelse et stærkt fokus på ydelser 

rettet mod erhvervslivet.  

 

Oversigt over målopfyldelse for udviklingskontraktens samlede periode 

 

 Antal  

målepunkter 

Opfyldt Delvist  

opfyldt 

Ikke  

opfyldt 

Ikke  

opgjort 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 3 1 1  1 

2. Større relevans og øget gennemsigtighed 2 2    

3. Bedre sammenhæng og samarbejde 1  1   

4. Styrket internationalisering 2 2    

5. Øget social mobilitet - flere talenter i spil  1 1    

6. Styrket forsknings- og udviklingsbase-

ring og kapacitetsopbygning  
3 2 1   

7. Digitalisering 2 1 1   

8. Entreprenørskab 2  1  1 

Tillæg: Udbud af virksomhedsrettede vide-

nydelser 
2 1 1   

I alt 18     
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Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

1.1. Øget studieintensitet i form af må-

ling af antal timer, de studerende 

anvender på deres studie. 

 

De studerende anvender 

i gennemsnit 5 % flere 

timer på deres studie i 

forhold til 2016 

Hvis målingen i 2016 

viser, at de studerende 

bruger 37 timer eller 

mere om ugen, er målet 

for 2017 fastholdelse af 

dette tal. 

 

Målopfyldelse er ikke opgjort i 2017. 

Det gennemsnitlige timeforbrug på ud-

dannelserne i VIA var i 2016 39 timer 

pr. uge. Der er ikke foretaget en må-

ling i 2017, da studiemiljøundersøgel-

sen koblet til Uddannelseszoom kun 

gennemføres hvert andet år. Den gen-

nemføres næste gang i 2018.  

Baseline: 35,8 timer (2015) 

Timeforbruget fordeler sig med 22 ti-

mer på undervisning og 17 timer på 

selvstudium. Herudover bruger de stu-

derende i gennemsnit 7 timer på lønnet 

studiejob og 1 time på frivilligt arbejde 

Bemærkninger 

Det gennemsnitlige timeforbrug er steget fra 35,8 timer i 2015 til 39 timer i 2016. VIA har nået målet for 

kontraktperioden. Indsatsen i forhold til implementering af studieaktivitetsmodellen ser således ud til at 

have en positiv effekt på de studerendes indsats. Der arbejdes videre med anvendelsen af studieaktivitets-

modellen og med udvikling af nye læringsformer. Indsatsen i forhold til studieintensitet videreføres i VIAs 

strategiske rammekontrakt, og der vil således blive gennemført opfølgende målinger i perioden frem til 

2021. 

De studerendes timeforbrug måles i forbindelse med VIAs studiemiljøundersøgelse gennem følgende 

spørgsmål: Hvor mange timer vurderer du, at du bruger på følgende aktiviteter i løbet af en typisk uge med 

undervisning? 

- Undervisning (forelæsning, klasseundervisning, øvelser, vejledning fra underviser, praktik, projektorien-

terede forløb mv.) 

- Selvstudium (arbejde i læsegruppe eller studiegruppe, forberedelse, læsning, hjemmeopgaver mv.). 

 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

1.2. Udvikling af professionsdidaktik-

ken gennem øget videndeling og 

nyskabende eksperimenter. 

De gennemførte projek-

ter evalueres med fokus 

Målet er opfyldt - 100 % 
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på professions- og er-

hvervsrettethed.  

Erfaringer fra de gen-

nemførte projekter for-

midles til VIAs øvrige 

uddannelser. 

I 2016 blev fire projekter fremhævet i 

rapporteringen. Projekterne er evalue-

ret med henblik på videreførelse og 

formidling. Der gives en kort status på 

projekterne under bemærkninger.  

VIA har desuden i relation til strate-

gien igangsat et større strategisk pro-

jekt, som har til formål at udvikle nye 

tilgange til professionsdidaktikken og 

samtidig bidrage til, at VIA kan gen-

nemføre de årlige 2 % besparelser 

uden at mindske kvaliteten af uddan-

nelser.   

Bemærkninger 

Status på de eksemplariske projekter er kort beskrevet herunder: 

- Forpligtende samarbejde med kommunen om udvikling af nye læringsrum: Med baggrund i en partner-

skabsaftale mellem Holstebro Kommune og VIA Campus Holstebro har kommunen og VIA Pædagog-

uddannelsen i Holstebro etableret en fast struktur om et samarbejde om uddannelsesmodulet ’Samska-

belse og medborgerskab’. Det sker gennem et seks-ugers forløb, hvor de studerende faciliterer en sam-

skabelsesproces hos en kommunal institution/arbejdsplads. Hver af de deltagende arbejdspladser indgår 

en samarbejdsaftale for et semester ad gangen. Under forløbet udveksler den studerende og arbejdsplad-

sen viden om samskabelse og medborgerskab. I alle forløb involverer de studerende også eksterne sam-

arbejdspartnere, fx som ekspert, leverandør, formidler og lignende. Alle forløb omhandler tiltag, som 

arbejdspladsen og evt. lokalsamfundet kan få umiddelbar gavn af. Samtidig får de studerende erfaring 

med at facilitere processer og tværgående indsatser i praksis. De studerende understøttes undervejs i for-

løbet gennem fremlæggelser mv. en dag om ugen på studiet. Her deltager også tidligere studerende på 

modulet med henblik på at give sparring.  

- Involvering af borgerkorps fra studiestart. Et projekt under VIA Sundhed, hvor de studerende allerede 

tidligt i deres uddannelse får øjnene op for vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde samt inddra-

gelse af borgeren og dennes viden i mødet med sundhedsvæsenet. I tværprofessionelle teams møder de 

studerende en borger med bred erfaring fra sundhedsvæsenet. Ved aktivitetens første afvikling, i decem-

ber 2016, var der rekrutteret 36 borgere samt flere på ’venteliste’. Aktiviteten er siden da blevet afholdt 

hvert halve år, så alle 1. semesterstuderende på Campus Aarhus N deltager. Aktiviteten bygger bro til et 

længere tværprofessionelt undervisningsforløb på 3./4. semester. På baggrund af de to første uformelle 

evalueringer samt undervisernes og borgernes evalueringer, besluttede de fem deltagende uddannelses-

ledere, at studieaktiviteten skulle overgå fra projekt til en fast del af 1. semester på Campus Aarhus N 

fra efteråret 2017. Viden fra projektet er bl.a. blevet delt gennem præsentation for alle undervisere på 
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Campus Aarhus N, der er tilknyttet det tværprofessionelle forløb på 3./4. semester, samt på en tværpro-

fessionel temadag i Region Midt. 

- Playmaker-proceskonsulentuddannelsen som hybrid online-læring. Et projekt under VIA Efter- og vide-

reuddannelse. Fra efteråret 2016 blev Playmaker-uddannelsen udbudt som et fleksibelt forløb, hvor tek-

nologien gør det muligt at sammenflette undervisning, videndeling og læring på arbejdspladsen. Læ-

ringsudbyttet øges markant, fordi deltagerne lærer ved at udvikle egen praksis. Projektet er videreudvik-

let til et nyt uddannelseskoncept. Den IT-didaktiske understøttelse gennem Mahara e-portfolio muliggør 

et læringsdesign som metode til at: 

o undervisere kan udvikle en ny rolle som ’aktionsforskende læringspartner’ 

o åbne et nyt professionsforskningsfelt f.eks. i forhold til at udbrede og forske i resiliente sociale 

processer koblet til entreprenant læring 

o skabe videncirkularitet gennem koblinger mellem fagligheder og videnskabelige discipliner 

Uddannelseskonceptet sættes i anvendelse i forbindelse med Resiliens Academy/resiliente processer 

blandt mennesker i byen iforåret 2018. Uddannelseskonceptet er desuden præsenteret for Region 

Midtjylland med henblik på samarbejde og vil blive præsenteret ved flere konferencer i 2018.  

- Udvikling af de studerendes employability. Et forskningsprojekt under VIA Erhverv har afdækket ka-

rakteristika ved dimittender med høj employability: hvilke personlighedstyper er de, hvilken tilgang har 

de haft til deres egen employability og hvilke aktiviteter har de gennemført under studiet. Projektet kon-

kluderede, at employability er noget, den enkelte skal gøre noget proaktivt for at opnå. Deltagerne er 

foretagsomme og har deltaget i mange aktiviteter uden for studiet. De har ikke alle topkarakterer. Pro-

jektet anbefaler, at uddannelserne gør studerende opmærksomme på, at de skal arbejde med deres em-

ployability, understøtter dette med værktøjer til de studerendes egen brug og stiller derudover mange 

forskelligartede tilbud og kontakter til rådighed. Erfaringerne fra forskningsprojektet er blevet formidlet 

på en konference og via en essay-samling samt omsat via ekstra-curriculære workshops for studerende 

på VIA Design i 2017. Forskningsprojektet følges op af endnu et forskningsprojekt i 2018-19. Det 

øgede fokus på employability generelt har desuden ført til, at employability er blevet et indsatsområde 

for studentervæksthusene i VIA. 

 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

1.3. Andelen af studerende der fuldfø-

rer uddannelsen. 

Gennemsnitlig fasthol-

delse på 77 % 

Minimum fastholdelse 

på 64 % 

 

 

 

Målet er delvist opfyldt - 89 %.  

Den gennemsnitlige fastholdelse på 

den senest fuldførte årgang (studiestart 

2013/2014) er 75,5 %. 

Baseline: gennemsnitlig fastholdelse 

på studiestart 2011/2012 per 31.12.15 

75 %  
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7 af 34 opgjorte uddannelser opfylder 

ikke minimumskravet: 

 Administrationsbachelor 56 % 

 Global Nutrition and Health 55 % 

 Markedsføringsøkonom 61 % 

 Global Business Engineer 44 % 

 Value Chain Management 60 % 

 Bygningsingeniør 58 % 

 Maskiningeniør 61 % 

 

Uddybende analyse 

Med henblik på at imødekomme ministeriets særlige fokus på lærer- og pædagoguddannelsen rapporteres 

resultaterne for disse uddannelser eksplicit. Den gennemsnitlige fastholdelse på den senest fuldførte årgang 

(studiestart 2013/2014) er for læreruddannelsen 68 % og for pædagoguddannelsen 78 %. 

I forhold til afrapporteringen for 2016 er der en lille stigning i gennemførelsesprocenten på 0,2 procentpo-

int. Målet var en stigning fra 76 til 77 %. Beregning af målopfyldelsen tager udgangspunkt i en samlet gen-

nemførelsesprocent på 75,5 set i forhold til målet på 77 %. 

I forhold til afrapporteringen for 2016 har uddannelserne Kristendom, kultur og kommunikation, Produkti-

onsteknolog, Marketing Management og Civil Engineering, som tidligere lå under minimumsgrænsen nu 

hævet deres gennemførelsesprocent til over minimumsgrænsen. Uddannelserne Administrationsbachelor og 

Value Chain Management har haft en stigning i gennemførelsesprocent i forhold til 2016, men som forven-

tet ikke nok til at hæve sig over minimumsgrænsen. Uddannelserne Global Nutrition and Health, Markeds-

føringsøkonom, Global Business Engineer, Bygningsingeniør og Maskiningeniør har haft et fald i gennem-

førelsesprocenten og ligger nu under minimumsgrænsen. Uddannelsen Materialeteknologi blev ikke oprettet 

i år 2013/14 og kan ikke sammenlignes med 2016.  

Hovedparten af de uddannelser, der har en gennemførelsesprocent under minimumsgrænsen, er mindre ud-

dannelser, hvor 1-2 studerende betyder en markant forskel på gennemførelsesprocenten. Alle uddannelser i 

VIA arbejder med analyse af frafald i henhold til VIAs processtandard. Alle uddannelser, hvor gennemfø-

relsen er under 80 % har udarbejdet en handlingsplan for øget gennemførelse. Udviklingen bliver således 

løbende monitoreret. 

Som følge af den stagnerende udvikling i fastholdelse af studerende er der i 2017 iværksat et pilotforsøg 

med ”predictive analytics”. VIA vil på baggrund af analyser af frafald iværksætte indsatser omkring studie-

valg, optag og studiestart med henblik på at optage og fastholde de studerende, som har forudsætninger og 

motivation til at blive dygtige medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Det er vigtigt, at flest muligt stu-

derende vælger ”det rigtige studie”, og at studerende, som har valgt et ”forkert” studie, bliver afklaret tidligt 

i studiet og får hjælp til at komme videre til anden uddannelse. Dette fokus videreføres i den kommende 

strategiske rammekontrakt. 
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Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

2.1 Andel af dimittender fra VIA, som 

finder beskæftigelse i den private 

sektor. 

En øget andel af VIAs 

dimittender finder be-

skæftigelse i den private 

sektor i forhold til opgø-

relse i 2016. 

Målet er opfyldt - 100 % 

Målt i 2016 var 25 % af VIAs dimit-

tender fra professionsbacheloruddan-

nelserne beskæftiget i den private sek-

tor - mod 24 % i 2015. 

Baseline 22 % i 2014  

Målt i 2016 var 92 % af VIAs dimit-

tender fra erhvervsakademiuddannel-

serne beskæftiget i den private sektor – 

svarende til samme andel som i 2015. 

Baseline 91 % i 2014 

Bemærkninger  

VIA har i forbindelse med sin strategi for 2015-17 iværksat en række tiltag med fokus på det private er-

hvervsliv. Der arbejdes dels på at skabe vækst i de traditionelt privatrettede uddannelser og på karrierevej-

ledning ift. beskæftigelse i den private sektor. Som eksempler har VIA fået en ny uddannelse til produkti-

onsingeniør med første optag til sommeren 2018, og samarbejde mellem studerende og virksomheder. 

Det tilgængelige datagrundlag omfatter beskæftigede fuldført fra VIAs uddannelser for mindre end 10 år 

siden. Nyeste tilgængelige data er baseret på beskæftigelse i 2016. Det betyder, at de indsatser, der er gen-

nemført i 2016 og planlægges gennemført i 2017, i den endelige afrapportering primo 2018 vil blive målt på 

beskæftigelsen hos dimittender i perioden 2006 til 2016. Effekten af de mange tiltag, der er igangsat i kon-

traktperioden, vil således først slå igennem i statistikken efter kontraktperioden, og vi forventer på den bag-

grund en yderligere stigning i beskæftigelsen for VIAs dimittender i den private sektor i de kommende år.   

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

2.2 Systematisering af uddannelsernes 

arbejde med opdatering og omsæt-

ning af videngrundlag. 

100 % af VIAs grundud-

dannelser og diplomud-

dannelser arbejder syste-

matisk med indhentning 

af viden fra faglige mil-

jøer, forskningsmiljøer 

Målet er opfyldt - 100 % 

Kvalitetsrapporten for 2015 (udarbej-

det i 2016) viste, at 99 % af VIAs 

grunduddannelser og diplomuddannel-

ser havde en beskrevet og fungerende 

systematik for opdatering og omsæt-

ning af videngrundlag. 
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og beskæftigelsesområ-

der samt omsætning af 

ny viden i uddannelsen. 

Midtvejsrapporteringen gennemført i 

2017 viste, at den ene uddannelse, som 

ikke havde en færdig procedure, nu har 

færdiggjort proceduren for opdatering 

og omsætning af videngrundlag.  

Bemærkninger 

VIA har en processtandard, som stiller krav om, at uddannelserne udarbejder en procedure og en plan for 

opdatering og omsætning af videngrundlag. 

Uddannelsernes procedure for opdatering og omsætning af videngrundlag beskriver: 

 Hvordan uddannelsescentrale faglige elementer udvælges. 

 Hvilke metoder uddannelsesenheden anvender til løbende at indhente viden fra uddannelsesenhe-

dens aftagere, forskere, fagmiljøer og samarbejdspartnere om, hvilke uddannelsescentrale faglige 

elementer der har særligt fokus i den aktuelle plan. 

 Hvilke metoder uddannelsesenheden anvender til drøftelse og beslutning af fokus og indhold af ud-

dannelsescentrale faglige elementer, herunder vedligeholdelse af eksisterende og fravalg af ikke pri-

oriterede uddannelsescentrale faglige elementer. 

 Arbejdsgange og ansvarsfordeling i forhold til opdatering af videngrundlag. 

Uddannelsernes plan for opdatering af videngrundlag på prioriterede uddannelsescentrale faglige elementer 

beskriver:  

 aktiviteter, projekter, samarbejder og konferencer som bidrager til opdatering af videngrundlag for 

hvert af de uddannelsescentrale faglige elementer 

 hvilket videngrundlag de enkelte aktiviteter, projekter, samarbejder og konferencer bidrager med 

for hvert af de uddannelsescentrale faglige elementer 

 hvordan ny og relevant viden bringes i spil i uddannelsen og undervisningen, herunder hvordan de 

studerende kommer i kontakt med fagmiljøer, projekter eller konkret viden. 

 

Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

3.1 Omsætning på efter- og videreud-

dannelse. 

Samlet omsætning på 

minimum 209 mio. kr. 

Øget omsætning på ef-

ter- og videreuddannelse 

til folkeskolen. Omsæt-

ning i 2017: 30 mio. kr. 

Øget omsætning på ef-

ter- og videreuddannelse 

rettet med det private. 

Målet er delvist opfyldt - 75 % 

Den samlede omsætning på efter- og 

videreuddannelse i 2017 var 198 mio. 

kr. 

Omsætning på efter- og videreuddan-

nelse til folkeskolen var 62 mio. kr. 

Omsætning på efter- og videreuddan-

nelse rettet mod det private var 21 

mio. kr. 
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Omsætning i 2017: 70 

mio. kr. 

Uddybende analyse 

Omsætningen i 2017 er på 198 mio. kr. inkl. indtægtsdækket virksomhed hos Center for undervisningsmidler. 

Herudover var der i 2017 en IV omsætning på VIA Animation på 5,7 mio. kr. IV omsætning i VIA Animation 

er også efter- og videreuddannelse men er ikke medregnet i omsætningen på efter- og videreuddannelse i 

tidligere afrapporteringer og oplyses derfor særskilt. 

På skole- og dagtilbudsområdet har der været en stigende omsætning i hele kontraktperioden som følge af 

skolereformen og heraf følgende vækst af aktiviteter, som er igangsat med henblik på kompetenceudvikling 

i  linjefag, samt kompetenceudviklingsaktiviteter finansieret af A.P. Møller Fondens donation til folkeskole-

området.  

VIAs indsats målrettet det private område, har ikke givet den forventede effekt. Det er der forskellige for-

klaringer på som bl.a. vedrører markedsorientering, salgsprocesser og en ændring i porteføljen, som er en 

landsdækkende tendens, fra færre åbne hold til langt flere rekvirerede hold, som kræver et salgsfokus og en 

langt mere agil og proaktiv tilgang til markedet. Der er i 2016-2017 arbejdet med konkrete tiltag bl.a. vedrø-

rende salgsprocesser og et yderligere skærpet fokus på proaktivitet. VIA viderefører arbejdet i den strategi-

ske rammekontrakt ved at rette fokus udvikling af fleksible efter- og videreuddannelsesmuligheder og -for-

mater. 

 

Mål 4: Styrket internationalisering 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

4.1 Studerende på studie eller praktik-

ophold i udlandet. 

8 % af dimittender fra 

2016, har været på ud-

landsophold. 

 

Målet er opfyldt - 100 % 

691 af 4941 dimittender fra 2016 har 

været på udlandsophold i løbet af ud-

dannelsen - svarende til 14 %. 

Baseline 2013 = 7 % 

Bemærkninger 

Afrapporteringen er baseret på UFM's beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Ved kon-

traktens indgåelse blev baseline for 2013 oplyst til 6%. I den seneste opgørelse er baseline for 2013 opgjort 

til 7 %. Der har således været en stigning på 7 procentpoint fra 2013 til 2016. Det er ikke muligt at afrappor-

tere på dimittender fra 2017, da UFM tidligst udarbejder denne opgørelse i august 2018. Måltal i kontrakten 

overføres derfor som gældende for 2014, 2015 og 2016 for at kunne indgå i afrapporteringen. 
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Målet i regeringens handleplan er, at 50 % af dimittenderne i 2020 har været på studie- eller praktikophold i 

udlandet. VIA har nået målet for den samlede kontraktperiode 2015-2017 men vurderer, at muligheden for 

opfyldelse af målet på 50 % er afhængig af uddannelsens længde, og at det kan blive svært at nå 2020 målet 

i regeringens handleplan for uddannelser på professionshøjskolerne. 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

4.2 International dimension i studie-

miljøet. 

14 % af de nye interna-

tionale studerende kom-

mer fra lande uden for 

EU/EØS. 

Målet er opfyldt - 100 % 

I studieåret 2016/2017 er der registre-

ret 1833 nye internationale studerende 

i VIA. Af dem kom 367 fra lande uden 

for EU/EØS - svarende til 20 % 

Baseline: 11 % af de nye internationale 

studerende i studieåret 2013/2014 kom 

fra lande uden for EU/EØS . 

Bemærkninger 

Med i opgørelsen er fuldtidsstuderende, udvekslingsstuderende og gæstestuderende, som er registreret i de 

studieadministrative systemer.  

Målet i regeringens handleplan er, at 20 % af de nye internationale studerende i 2020 kommer fra lande 

uden for EU/EØS - og dermed er betalingsstuderende. VIA har nået målet for den samlede kontraktperiode 

2015-2017 og arbejder med etablering af partnerskaber, som støtter op om regeringens handleplan. 

 

Mål 5: Øget social mobilitet - flere talenter i spil 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

5.1 Institutionsspecifikke initiativer 

som skal tilskynde unge fra områ-

der med få ansøgere til at søge vi-

deregående uddannelser. 

 

Vurdering af effekten af 

iværksatte tiltag (æn-

dring ift. oprindeligt 

måltal, da VIA sidenhen 

har valgt at fokusere og 

iværksætte generelle 

indsatser i forhold til at 

sikre tilgængelighed af 

uddannelse, tiltrække 

flere og fastholde unge). 

Målet er opfyldt - 100 %.  

Der blev i 2016 iværksat følgende ind-

satser (vurdering ses nedenfor):  

a) Etablering af nye og videreud-

vikling af eksisterende netud-

dannelser 

b) Brobygning gennem et fokuse-

ret samarbejde med Hf udby-

derne i regionen om at under-

støtte deres arbejde med at 

sikre et professionssigte på HF 
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 c) Analyse af de studerendes op-

levelse af VIA mhp. at iværk-

sætte tiltag, som understøtter 

fastholdelse af de studerende 

d) Etablering af mentorordninger 

eller lign. støtte til studerende 

e) Pilotprojekt ift. samarbejde 

med Talentspejderne i Randers 

og Silkeborg 

f) Kvote 2 optag og optag på 

baggrund af IKV 

g) Forberedelseskurser til indvan-

drere og flygtninge 

Heraf skal særligt c) fremhæves, som 

en større strategisk og tværgående 

satsning for hele VIA.  

Der er indsatser på alle VIAs campus-

ser. Indsatserne skal medvirke til dels 

at tiltrække flere unge, herunder også 

unge med en uddannelsesfremmed 

baggrund, ved at gøre VIAs uddannel-

ser mere synlige og tilgængelige, dels 

at understøtte dem gennem uddannel-

sen.  

Bemærkninger  

Som beskrevet i rapporteringen for 2016, vil rapporteringen for 2017 have fokus på at vurdere effekten af 

konkrete iværksatte tiltag fremfor fokus på øget optag fra områder med lav uddannelsesbaggrund og få op-

tagne på VIAs uddannelser. Tiltagene gennemgås her:  

a) Etablering af nye og videreudvikling af eksisterende netuddannelser. VIA har i 2017 udvidet antal-

let af udbudte netuddannelser med tre ingeniøruddannelser; maskiningeniør og forsyningsingeniør 

på dansk og engelsk. På alle VIAs netuddannelser er der regelmæssigt fysisk mødepligt for at sikre 

en relation mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Erfaringen viser, at fast-

holdelse er en udfordring på rene netuddannelser, og VIA arbejder derfor med sådanne tiltag for at 

sikre fastholdelse. En række af VIAs almindelige uddannelser bruger desuden blended learning i vid 

udstrækning, og erfaringerne kan bruges på tværs til fælles udvikling af de netbaserede elementer i 

uddannelserne.  

b) Brobygning gennem et fokuseret samarbejde med HF udbyderne i regionen om at understøtte deres 

arbejde med at sikre et professionssigte på HF. VIA har indgået samarbejde med Aarhus Akademi 

om et pilotforsøg med en praktikdag på VIA den 14. marts 2018 for 2. års HF-elever. Forsøget skal 

bidrage med erfaringer om tilrettelæggelsen af en sådan praktikdag med henblik på fuld implemen-

tering for alle 2. års HF-elever i efteråret 2018 som konsekvens af reformen af HF. Professionshøj-

skolerne udarbejder fælles materialer til elevernes forberedelse af praktikdagen og fælles rammer 

for dagen. Erfaringen omkring planlægningen af praktikdagen er indtil videre, at det er en stor logi-

stisk øvelse med et stort administrativt ressourcetræk.  
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c) Analyse af de studerendes oplevelse af VIA mhp. at iværksætte tiltag, som understøtter fastholdelse 

af de studerende. På baggrund af analysen, er der iværksat fire delprojekter, der adresserer kritiske 

kontaktpunkter (fx optagelse, studiestart og vejledning) i brugerrejsen før og under uddannelse. Der 

er forskellige tidshorisonter for de enkelte delprojekter, men de første resultater forventes at fore-

ligge i 1. halvår af 2018.  

d) Etablering af mentorordninger eller lign. støtte til studerende. I læreruddannelsen i VIA er der im-

plementeret en ordning med studieassistenter med det formål at øge de studerendes studieintensitet, 

læringsudbytte og professionskompetencer samt mindske frafaldet. Udvalgte og særligt dygtige stu-

derende fra 2.- 4. årgang tilknyttes hold på 1. årgang og deltager som studieassistenter efter aftale 

med underviserne. Studieassistenterne støtter i forhold til studieaktivitetsmodellen, herunder selv-

stændigt studiegruppearbejde ift. uddannelsens formål, fagenes kompetencemål og indholdet i de 

enkelte moduler. 
e) Pilotprojekt ift. samarbejde med Talentspejderne i Randers og Silkeborg. Der blev indgået partner-

skabsaftale mellem Talentspejderne og VIA i 2017. Jf. aftalen er samarbejdet med VIAs studerende 

indledt i Lemvig-, Randers-, Silkeborg- og Skive Kommune. Samarbejdet forventes udvidet til alle 

kommuner i Region Midtjylland på sigt. VIAs studerende får ved deltagelse anerkendelse i form af 

ekstra curriculære aktiviteter iht. Ministeriets talentbekendtgørelse. I efteråret 2017 blev der afholdt 

informationsmøder for studerende på involverede campusser mhp. at rekruttere studerende til at del-

tage. Der er endnu ikke erfaring med studerende, som har gennemført et fuldt mentorforløb, efter-

som de kan strække sig over 6-8 måneder. 

f) Kvote 2 optag og optag på baggrund af IKV med henblik på at optage studerende med anden bag-

grund end dem, der umiddelbart opfylder adgangskrav på kvote 1. I forhold til optaget via kvote 2 

har VIA ikke adgang til data fra KOT på, hvor mange studerende der er optaget via kvote 2. Vi kan 

dermed kun se på, om størrelsen på kvoterne er ændret fra ministeriets side. For ergoterapeut-ud-

dannelsen steg størrelsen på kvote 2 fra 35 % i 2016 til 50 % i 2018, mens VIAs øvrige uddannelser 

fastholdt samme kvotestørrelse som i 2016. Brugen af IKV på VIA er ca. den samme i de to år, målt 

på antal optagne med IKV som adgangsgrundlag. Målt på andelen af godkendte ansøgninger om 

IKV er brugen faldet ganske lidt fra 2016 til 2017 (0,4 procentpoint).  

Der kan derfor kun siges at have været en ganske lille øget brug af kvote 2 og ingen øget brug af 

IKV i optaget i 2017.  
g) Forberedelseskurser til indvandrere og flygtninge (FIF-kurser). På baggrund af flere års erfaringer 

med FIF-kurser i Holstebro og Aarhus, tilbyder VIA FIF-kurser på de fleste af VIAs campusser fra 

2017. Kurserne er et-årige og skal forberede til at kunne tage en professionsbacheloruddannelse i 

VIA.  I perioden fra 2012 til januar 2018 er 55 % af de studerende, som har gennemført et FIF-

kursus, blevet indskrevet på en anden uddannelse i VIA. Det er desværre ikke muligt at opgøre, 

hvilken uddannelse det drejer sig om, eller hvorvidt den er gennemført. Opgørelsen indeholder ikke 

tal fra det bredere udbud af FIF, da første optag på uddannelserne endnu ikke har gennemført. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

      

Mål 6: Styrket forsknings- og udviklingsbasering og kapacitetsopbygning i forhold til øget understøt-

telse af den samlede uddannelsesportefølje med praksisorienteret forskning og udvikling 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

6.1 Antal FoU aktive medarbejdere med 

ph.d.-grad. 

140 medarbejdere 

 

Målet er delvist opfyldt - 75 % 

Der er 104 FoU aktive medarbejdere 

med ph.d.-grad i 2017. 

Baseline: 83 FoU aktive medarbej-

dere med ph.d.-grad i 2015. 

Uddybende analyse 

Ved opgørelsen af FoU-personale medregnes kun det personale, der var ansat pr. 31.12. 2017 og som i 2017 

brugte mindst 5 % af deres arbejdstid på forskning og udviklingsarbejde på selve instituttet/enheden. Der er 

i alt 138 medarbejdere i VIA med ph.d.-grad - men ikke alle er FoU aktive. 

Der er et lille fald i antal forskningsaktive medarbejdere med ph.d.-grad fra 2016 til 2017. Forklaringen er, 

at midlerne til forskning og udvikling fokuseres i projekter med større volumen og gennemslagskraft. Der er 

således ikke kontinuerlige forskningsaktiviteter inden for alle VIAs interesseområder. Det er desuden en be-

vidst prioritering, at undervisere uden ph.d.-grad også deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter med 

henblik på kompetenceudvikling. Derfor er det ikke alle medarbejdere med ph.d.-grad, der kan deltage kon-

tinuerligt i forskning og udvikling. 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

6.2 Antal ph.d. studerende. 50 igangværende ph.d. 

forløb 

 

Målet er opfyldt - 100 % 

Der er per januar 2018 registreret 52 

igangværende ph.d. forløb i VIA. 

Bemærkninger 

VIA har med 52 igangværende ph.d. forløb nået det planlagte niveau for kontraktperioden 2015-2017.  

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

6.3  
+ 

6.4  

 

 

 

Antal publikationer fordelt på: 

- Monografier og rapporter  

- Bidrag til rapporter og pro-

ceedings 

- Artikler i tidsskrifter eller pro-

ceeding. 

205 publikationer 

 

Målet er opfyldt 100 % 

Der er registreret 245 publikationer i 

UC Viden i 2017 fordelt som følger: 

 15 antologier/bøger 

 67 bidrag til bøger/rapporter/  

proceedings 
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  163 artikler i tidsskrifter 

 

Baseline: 151 publikationer 

Bemærkninger 

VIAs ambition er at bidrage med forskning og udvikling på internationalt niveau. Der er således fokus på at 

publicere internationalt. I 2017 var 32 % af publikationerne udgivet på andet sprog end dansk. I 2016 var det 

34 % og i 2015 var det 33 %. 

 

Mål 7: Digitalisering 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

7.1 Implementering af fælles praktik-

portal. 

Implementering af prak-

tikportalen evalueres.  

 

Målet er opfyldt - 100 % 

Praktikportalen er implementeret og 

anvendes på alle relevante professions-

uddannelser i VIA.  

 

 

Bemærkninger 

Systemet er implementeret med succes og udgør nu en fælles platform til hele håndteringen af den admini-

strative proces fra fordeling/etablering af praktikpladser til godkendelse af forløbet – dvs. praktikportalen 

udgør rammen for alle de administrative processer, der er knyttet til afvikling af praktikken. Derudover ud-

gør systemet en fælles informations- og kommunikationsplatform for alle 3 brugergrupper – studerende, 

praktik-/klinik vejledere og ansatte på VIA – hvor alle dokumenter og aktiviteter knyttet til praktikken er 

samlet og fremgår ét sted.  

Der er ved udgangen af 2017 følgende produktionstal knyttet til praktikportalens anvendelse i VIA:  

- 22.864 aktive studerende 

- 13.952 aktive praktik/klinik vejledere fra praksis 

- 1.789 aktive VIA ansatte 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

7.2 Pædagogisk anvendelse af digital 

teknologi. 

Effekten af projekterne 

måles på de studerendes 

vurdering af det digitale 

læringsmiljø. 

Målet er delvist opfyldt - 75% 

Der er foretaget en temperaturmåling 

af studerendes vurdering af det digitale 

læringsmiljø i december 2017.  
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Målt ved en samlet it-indikator er in-

dekset for VIAs uddannelser 62. 

Målopfyldelsen afspejler at de plan-

lagte aktiviteter for kontraktperioden 

er gennemført, men effekten ikke er 

synlig i den gennemførte temperatur-

måling. 

Uddybende analyse 

I it-indikatoren indgår fire spørgsmål: 

- Uddannelsen inddrager i tilstrækkelig grad it og digitale læringsmidler som en del af undervisningen 

- Anvendelsen af it og digitale læringsmidler forbedrer udbyttet af undervisningen 

- Uddannelsen klæder mig på til at anvende it som en del af den profession jeg på sigt skal varetage 

- Hvor tilfreds er du med de it-faciliteter som skolen tilbyder? 

I spørgeskemaet har de studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste og 

10 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en indeksværdi fra 0 til 100. 

I forbindelse med Ennovas tilfredshedsundersøgelser i 2011 og 2014 blev tilsvarende vurdering foretaget 

blandt VIAs studerende. I 2014 var resultatet for VIAs professionsbacheloruddannelser indeks 64. 

Vurderingerne fra 2011 og 2014 kan dog ikke direkte sammenlignes med vurderingen fra 2017, da der i 

2011 og 2014 var tale om totalmålinger blandt VIAs studerende, hvorimod der i 2017 kun var tale om en 

temperaturmåling, hvor et begrænset udsnit af VIAs studerende valgte at svare.  

Som videreudvikling på undersøgelsesdesignet i undersøgelserne i 2011 og 2014 blev det digitale kompe-

tencehjul udviklet i samarbejde med Center for Digital Dannelse – et selvevalueringsværktøj til VIAs un-

dervisere. Det digitale kompetencehjul erstatter tidligere undersøgelser af underviseres brug af it og er tænkt 

som et redskab, der skal bruges i dialogen mellem underviser og leder omkring behov for kompetenceud-

vikling. Selvevalueringen fører til en anbefaling om, hvilke kompetencer man som underviser med fordel 

kan løfte. Det digitale kompetencehjul blev lanceret i september 2017.  

Da temperaturmålingen blev gennemført i umiddelbar forlængelse af lanceringen af kompetencehjulet (de-

cember 2017), er effekten af kompetencehjulet ikke slået igennem endnu, hvilket også afspejles i resultatet 

af temperaturmålingen, hvor der opnås et lavere indeks end i den tidligere vurdering af det digitale lærings-

miljø. Der er dog en helt klar forventning og ambition om en positiv effekt af det målrettede arbejde om-

kring undervisernes digitale kompetencer på de studerendes digitale læringsmiljø.   
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Mål 8: Entreprenørskab 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

8.1 Undervisning i entreprenørskab. 7500 deltagere i entre-

prenørskabsundervis-

ning  

og 

25 nystartede virksom-

heder 

Målet er delvist opfyldt - 96 %.  

9790 studerende har deltaget i entre-

prenørskabsundervisning i studieåret 

2016/2017. 

Baseline: 7017 deltagere. 

Der er etableret 23 nystartede virksom-

heder i regi af VIAs studentervækst-

huse i 2017. 

Baseline: 13 nystartede virksomheder. 

Uddybende analyse 

VIA startede i 2016 et nyt entreprenørskabsprojekt i et konsortium bestående af Erhvervsakademi Dania, 

Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus Universitet og 

VIA University College. 

Indsatsen for at fremme entreprenørskab i uddannelse blev sat i gang med udgangspunkt i Vækstplan 2016-

2020 og målet om at skabe gode rammer for iværksætteres etablering, udvikling og vækst. Indsatsen skal 

sikre, at flere innovative ideer og forskningsresultater udvikles til bæredygtige virksomheder med vækstpo-

tentiale. Uddannelse i entreprenørskab skal være med til at nå disse mål. 

En styrkelse af entreprenørskab i uddannelserne skal bidrage til at skabe en arbejdsstyrke med flere entre-

prenørielle kompetencer – en arbejdsstyrke som enten skaber vækst og udvikling gennem etablering af egne 

virksomheder eller kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder. 

Projektet fokuserer på følgende indsatser: 

- Udvikling og implementering af undervisningsforløb 

- Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse 

- Kompetenceudvikling for undervisere inden for entreprenørskabsundervisning 

VIA er tæt på at nå det fastsatte mål for start-ups i regi af studentervæksthusene. Antal start-ups er stigende 

over kontraktperioden, og det forventes, at det høje aktivitetsniveau i entreprenørskabsundervisning også i 

de kommende år resulterer i flere start-ups. 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

8.2 Institutionens entreprenørielle ka-

pacitet. 

VIA har øget sin entre-

prenørielle kapacitet på 

Målopfyldelse er ikke opgjort i 2017. 
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de udvalgte indsatsom-

råder. 

VIA har siden selvevaluering i 2015 

arbejdet med to indsatsområder: 

- Anerkendelse af entreprenørielle og 

innovative indsatser 

- Måling af effekten af arbejdet med 

entreprenørskab og innovation. 

VIA har besluttet ikke at gentage selv-

evalueringen fra HEInnovate på nuvæ-

rende tidspunkt. Der er således ingen 

måling af om indsatserne har ført til 

øget entreprenøriel kapacitet.  

Bemærkninger 

I forhold til måling af entreprenørskabsaktiviteter blev der i 2016 gennemført et pilotprojekt sammen 

med Fonden for Entreprenørskab. Projektet har resulteret i en ny definition på entreprenørskab og innova-

tion i undervisning. Det udviklede måleværktøj er nu taget i anvendelse i afrapporteringen til Fonden for 

Entreprenørskab og anvendes således i hele VIA.  

I forhold til anerkendelse af entreprenørskab er indsatserne med fokus på studerende videreført. 

- Innovationsprisen, en konkurrence for studerende på alle landets videregående uddannelser, er vide-

reført i tilknytning til Forskningens døgn. 

- VIA Campus Aarhus C var i 2017 vært for det regionale mesterskab i Start Up Programme. To af ni 

finalepladser gik til studerende fra VIA.  

VIAs strategi for 2015-2017 var baseret på en ambition om at udvikle VIA som en entreprenant uddannel-

sesinstitution, og det blev besluttet at anvende HEInnovate som støtte for denne proces. HEInnovate er et 

selvevalueringsværkstøj som måler på 7 dimensioner, og de 7 dimensioner var således tænkt som en forstå-

elsesramme for arbejdet med at udvikle VIA som en entreprenant institution. 

I strategiprocessen blev det tydeligt, at begreberne fra HEInnovate omkring den entreprenante institution 

krævede en oversættelse. I strategien blev den entreprenante institution inkluderet i et strategisk aftryk om 

udvikling af en smidig organisation. Det er derfor besluttet ikke at gentage selvevalueringen i 2017. 

I 2017 har Styrelsen for Forskning og Uddannelse også vurderet muligheden for at anvende OECD-

projektet HEInnovate bredt i sektoren, og besluttet ikke at tage værktøjet i anvendelse. 
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Tillæg til udviklingskontrakt: Udbud af virksomhedsrettede videnydelser 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

Udbud af virksomhedsrettede 

videnydelser. 

 

Vidensamarbejde aftaler mellem 

VIA og en eller flere virksomhe-

der om viden til bestemt udvik-

lingsopgave, herunder innoboo-

stere. 

Der indgås samarbejdsaftale med 

mindst 4 virksomheder. 

 

Forskerteam-koncept1 udbydes til 

en række forskellige virksom-

hedstyper med henblik på at op-

bygge erfaring med konceptet 

samt afprøve andre beslægtede 

konceptydelser.  

Der indgås samarbejdskontrakt 

med min. 6 virksomheder i Re-

gion Midtjylland. 

Målet er delvist opfyldt - 83 % 

I 2017 har der været samarbejde med 6 

virksomheder under innoboosterord-

ningen, hvoraf 2 har resulteret i ansøg-

ning.  

Indsendte Innobooster ansøgninger: 

- Best Green, Horsens  

- Virklund Sport  

Afsøgte samarbejder i 2017 uden an-

søgning:  

- Rühne, Horsens  

- KD Group, Vejle  

- Amust  

- Makers and Explorers, Aarhus. 

Baseline: 1 samarbejde 

 

VIA har indgået 4 forskerteamkontrak-

ter i 2017.   

- Pressalit Care, hvor fokus har væ-

ret på integrering af viden om sær-

lige patienttyper i deres projekt-

portefølje 

- Laerdal Medical, hvor fokus har 

været på at vidensopbygge og kva-

lificere kursusmateriale vedr. virk-

somhedens simulationsudstyr. 

- Udviklingsforløb for børnehaver 

og preschools i Chengdu, Kina. 

- Udviklingsforløb for børnehaver 

og skoler i Rumænien. 

 

Baseline: 0, da forskerteamkonceptet 

var nyt.  

Uddybende analyse 

Innobooster ordningen er ændret således, at der ikke længere udarbejdes fælles ansøgninger. Det er virk-

somheden der suverænt udarbejder Innobooster ansøgning og eventuelt tildeles de ansøgte midler. Herefter 

kan der indgås aftaler med private konsulenter eller offentlige fagpersoner på konsulentvilkår (IV vilkår). 
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VIA indgår dog som regel i et samarbejde om udviklingen af den enkelte ansøgning. VIA vejleder både i 

forhold til udviklingen af den generelle ansøgning, og hvad vi som organisation fagligt kan tilbyde.  

I Forskerteam kontraktkonceptet betaler virksomhederne for et på årsbasis forudbestemt timetal, som grup-

per af medarbejdere under stillingsstrukturen, som udfører praksisnær og anvendelsesorienteret forskning 

som en del af deres arbejdsopgaver i henhold til lovgivningen for professionshøjskoler, erlægger på virk-

somheden – det være sig fx i form af sparring og udvikling af nye produkter og ydelser.  

I afrapporteringen vedrørende forskerteamkontrakter er kun medtaget de samarbejder, der er etableret efter 

præcis dette koncept. Der er i kontraktperioden etableret mange andre konkrete samarbejder med praksis om 

forskning og udvikling. Den manglende målopfyldelse afspejler således ikke den faktiske grad af vidensam-

arbejde. Fokus på et styrket vidensamarbejde, som en del af et styrket videnkredsløb, forventes videreført i 

den strategiske rammekontrakt. 

Målepunkt Måltal 2017 Målopfyldelse og resultater 

Understøttelse af erhvervs-

vækst gennem vidensamar-

bejde. 

 

VIA deltager i følgende innovati-

onsnetværk godkendt af UFM: 

- Livstil, Bolig og Beklædning 

- WelfareTech 

- Serviceplatform 

- Innobyg 

- Fødevaresektorens innovations-

netværk 

VIA samarbejder med følgende 

innovationsnetværk 

- Produktion  

 

Målet er opfyldt - 100 % 

VIA deltager i/samarbejder med inno-

vationsnetværk som målsat.  

VIA samarbejder desuden med  

- MedTech Innovation Consortium 

(MTIC); en regional forening med 

fokus på erhvervsbaseret sundhedsin-

novation med udvikling af produkter 

og løsninger til sundhedsvæsenet. 

 

Bemærkninger 

VIA Efter- og videreuddannelse (EVU) har i 2017 fortsat indsatsen målrettet private virksomheder i regio-

nen. Omdrejningspunktet er udover øget kendskab til VIAs kompetencer indenfor det private, samtidig for-

ventninger om øget samarbejde i form af vidensamarbejder såvel som konsulentydelser og uddannelsesfor-

løb målrettet de enkelte virksomheders behov. Indsatsen understøttes systemmæssigt i et videndelings- og 

relationsværktøj (XRM), der er udviklet og implementeres i EVU. Initiativet fastholdes i 2018 og EVU vil i 

perioden fokusere indsatsen endnu mere til udvalgte brancher. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Professionshøjskolen VIA University College (VIA) er udarbejdet i overensstemmelse med de 

regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om 

regnskab (Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-

strative Vejledning (http://www.modst.dk/OEAV). Årsrapporten for 2017 er aflagt i danske kroner. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde professions-

højskolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå professionshøjskolen, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effek-

tiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og  

tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der 

forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter hidrørende fra levering af varer og tjenesteydelser til eller 

fra VIA, såfremt levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. 

 

Taxametertilskud indregnes i takt med indberetning af aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud 

indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 

 

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses 

som indtjent, baseres på følgende kriterier: 

 der foreligger en forpligtende salgsaftale, 

 salgsprisen er fastlagt, 

 levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og 

 indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 

 

http://www.oav.dk/
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Anvendt regnskabspraksis 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere ind-

regnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 

beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Leasing 

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele 

forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis 

denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på 

anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskon-

teringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens 

øvrige materielle anlægsaktiver. 

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens 

rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing 

indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. 

 

Professionshøjskolen har kun operationelle leasingkontrakter. 

 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår 

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel 

post. 

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, om-

regnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i 

resultatopgørelsen som en finansiel post. 

 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris, og efterfølgende til dags-

værdi.  Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. 

 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 

sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne 

for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise-

res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. 

 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 

indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 

 

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i 

selvstændige udenlandske datter- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen. 

 

Segmentoplysninger 

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

 

 Indtægtsdækket virksomhed - IDV 

 

Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter omkostninger i alt. For poster, som for-

deles ved indirekte opgørelse, anvendes fordelingsnøgler fastlagt ud fra forholdet mellem direkte løn og direkte 

andre omkostninger. 

 

Resultatopgørelsen 

Omsætning 

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og 

risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes mod-

taget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end indbe-

retning af aktiviteten, jævnfør afsnittet ”Generelt om indregning og måling”. Bygningstaxameter og fællesud-

giftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, 

øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: 

 

 Undervisningens gennemførelse 

 Markedsføring 

 Ledelse og administration 

 Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

 Bygningsdrift 

 Aktiviteter med særlige tilskud 

 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
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Anvendt regnskabspraksis 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre 

omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller 

antal årselever. Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede 

valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenhe-

der eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende 

karakter. 

 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Licenser afskrives lineært over 

aftaleperioden. 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger (med virkning fra 01.01.2011, kan der 

kun foretages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumule-

rede af- og nedskrivninger. 

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 

aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 

omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver udgør 

kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 

 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 

kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørel-

sen. 

 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over ak-

tivernes forventede brugstid, der udgør: 

 

Bygninger 10 - 60 år 

Indretning af lejede lokaler Lejemålets løbetid – dog maksimalt 10 år 

Udstyr og inventar 

Herunder: 

  Produktionsanlæg og maskiner 

  Transportmateriel 

3 - 10 år 

 

5 – 10 år 

5 – 8 år 
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Anvendt regnskabspraksis 

 Inventar og IT-udstyr 

 

På bygninger anvendes en scrapværdi på 50%. 

 

 

 

3 – 5 år 

 

Aktiver med en anskaffelsessum på under 50.000 kr. eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Der 

foretages ikke bunkning af udstyr og inventar. Kunstværker omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 

Af - og nedskrivninger samt tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte om-

kostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. 

 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdifor-

ringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til 

den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af netto-

salgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte 

aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvin-

dingsværdien.  

 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita måles til kostpris. Aktier/andele i pengeinstitutter måles til dagspris (børskurs) på balancedagen. An-

delsbeviser i forsyningsvirksomheder måles til dagsværdien, svarende til indestående på andelskonti i forsy-

ningsvirksomheden. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her 

svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.  

 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for 

tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi 

(børskurs) på balancedagen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Egenkapital 

I henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende 

måde: 

 

Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddan-

nelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af 

professionshøjskolens ophør skal anvendes i henhold til professionshøjskolens vedtægter). 

 

Gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom skænket til professionshøjskolen efter 

den 01.01.1991 (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anven-

des i henhold til professionshøjskolens vedtægter). 

 

Egenkapital i øvrigt samt opskrivninger (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professions-

højskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestem-

melse). 

 

Finansielle gældsforpligtelser 

Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret 

kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem 

provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

 
Leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og må-

les på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første 

indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over 

kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter-

følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 

 
 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser professionshøjskolens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og 

finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt professionshøjskolens likvider ved årets begyndelse og 

slutning. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og 

nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt ved-

rørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser 

eksklusiv de poster, der indgår i likvider. 

 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle 

anlægsaktiver. 

 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser. 

 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

      

Resultatopgørelse for 2017 

  2017 2016 

 Note kr. kr.  ____ ____________ ____________ 

Statstilskud 1 1.244.117.389 1.239.863.978 

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 376.156.208 365.626.785   ____________ ____________ 

Omsætning i alt  1.620.273.597 1.605.490.763   ____________ ____________ 

 

Undervisningens gennemførelse 3 (931.477.567) (959.754.956) 

Markedsføring 4 (11.358.164) (7.334.739) 

Ledelse og administration 5 (174.498.892) (162.054.854) 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 6 (15.565.795) (13.438.536) 

Bygningsdrift 7 (200.650.858) (190.877.063) 

Aktiviteter med særlige tilskud 8 (118.132.384) (113.706.315) 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 9 (114.117.036) (110.243.700)   ____________ ____________ 

Omkostninger i alt   (1.565.800.696) (1.557.410.163)   ____________ ____________ 

 

Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster  54.472.901 48.080.600   ____________ ____________ 

 

Finansielle indtægter 10 111.204 4.893.420 

Finansielle omkostninger 11 (38.231.236) (51.936.473)   ____________ ____________ 

Finansielle poster i alt   (38.120.032) (47.043.053)   ____________ ____________ 

 

    16.352.869 1.037.547   ____________ ____________   ____________ ____________ 

 

  

Resultatdisponering 

Overført til egenkapital  16.352.869 1.037.547   ____________ ____________ 

I alt  16.352.869 1.037.547   ____________ ____________ 

 

( ) betyder, at beløbet fratrækkes eller er negativt. 
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Balance pr. 31.12.2017 

  2017 2016 

Aktiver Note kr. kr.  ____ ____________ ____________ 

Immaterielle anlægsaktiver 12 10.000.000 0  ____________ ____________ 

Immaterielle anlægsaktiver i alt  10.000.000 0 

 

Indretning af lejede lokaler 12 2.377.618 3.923.342 

Grunde og bygninger 12 2.222.710.968 2.171.719.242 

Udstyr og inventar 12 11.396.739 16.911.888 

Anlægsaktiver til salg  73.754.608 75.986.426 

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver  16.445.199 38.321.920  ____________ ____________ 

Materielle anlægsaktiver i alt  2.326.685.132 2.306.862.818  ____________ ____________ 

 

Deposita 13 23.460.207 22.127.188 

Indskud ”VIA i Kina” 13 569.109 549.676  ____________ ____________ 

Finansielle anlægsaktiver i alt  24.029.316 22.676.864  ____________ ____________ 

 

Anlægsaktiver i alt  2.360.714.448 2.329.539.682  ____________ ____________ 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  46.457.533 40.190.816 

Andre tilgodehavender  54.306.361 45.071.807 

Periodeafgrænsningsposter  5.647.910 4.117.716  ____________ ____________ 

Tilgodehavender i alt  106.411.804 89.380.339  ____________ ____________ 

 

Likvide beholdninger  63.176.603 97.451.093  ____________ ____________ 

 

Omsætningsaktiver i alt  169.588.407 186.831.432   ____________ ____________ 

 

Aktiver i alt  2.530.302.855 2.516.371.114  ____________ ____________  ____________ ____________ 
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Balance pr. 31.12.2017 

  2017 2016 

Passiver Note kr. kr.  ____ ____________ ____________ 

Egenkapital pr. 31.12.1990  83.274.758 83.274.758 

Gaver i form af løsøre ydet efter den 01.01.1991  5.078.000 5.078.000 

Opskrivninger 14 34.850.317 34.850.317 

Egenkapital i øvrigt 15 384.113.728 356.570.260  ____________ ____________ 

Egenkapital  507.316.803 479.773.335  ____________ ____________ 

 

Kommunal gæld 16 9.708.215 9.708.215 

Realkreditgæld 17 1.375.235.995 1.392.617.321 

Skyldig forpligtelse vedrørende renteswaps  66.825.772 78.016.374  ____________ ____________ 

Langfristede gældsforpligtelser i alt  1.451.769.982 1.480.341.910  ____________ ____________ 

 

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser  36.208.989 64.129.515 

Skyldig løn  34.539.030 41.181.239 

Feriepengeforpligtelse  142.047.870 137.430.578 

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser  116.531.496 145.541.757 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  77.997.833 74.850.217 

Anden gæld  73.598.655 35.451.165 

Periodeafgrænsningsposter  90.292.197 57.671.398  ____________ ____________ 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  571.216.070 556.255.869  ____________ ____________ 

 

Gældsforpligtelser i alt  2.022.986.052 2.036.597.779  ____________ ____________ 

 

Passiver i alt  2.530.302.855 2.516.371.114  ____________ ____________  ____________ ____________ 

 

 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 

Andre forpligtelser 19 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 

 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Årets resultat 16.352.869 1.037.547 

 

Regulering vedrørende ikke kontante poster:    

Af- og nedskrivninger  45.636.933 37.154.367  ___________ ___________ 

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer  61.989.802 38.191.914 

 

Ændringer i driftskapital: 

Ændring i tilgodehavender  (17.031.465) (9.084.642) 

Ændring i kortfristet gæld  42.880.727 (4.778.378)  ___________ ___________ 

Pengestrømme fra driftsaktivitet  87.839.064 24.328.894  ___________ ___________ 

 

Køb af immaterielle anlægsaktiver  (10.000.000) 0 

Køb af materielle anlægsaktiver  (67.801.824) (45.120.640) 

Salg af materielle anlægsaktiver  2.342.575 101.821.464 

Ændring i finansielle anlægsaktiver  (1.352.452) (458.146)  ___________ ___________ 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet  (76.811.701) 56.242.678  ___________ ___________ 

 

Optagelse/indfrielse af realkreditlån   (9.876.937) (40.802.097) 

Årets afdrag på realkreditgæld  (35.424.916) (35.784.673) 

Ændring i donationer, tilgang  0 (4.400.000)  ___________ ___________ 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet  (45.301.853) (80.986.770)  ___________ ___________ 

 

Ændringer i likvider og værdipapirer  (34.274.490) (415.198)  ___________ ___________ 

 

Likvider inkl. værdipapirer 01.01.2017  97.451.093 97.866.291  ___________ ___________ 

 

Likvider inkl. værdipapirer pr. 31.12.2017 63.176.603 97.451.093  ___________ ___________  ___________ ___________ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. kr.  ____________ ____________ 

1. Statstilskud 

Undervisningstaxameter   978.595.304 990.797.959 

Fællesudgiftstaxameter  32.570.485 27.088.789 

Bygningstaxameter  133.911.446 135.825.904 

Øvrige driftsindtægter  (29.471.662) (39.197.275) 

Særlige tilskud   47.470.388 45.020.624 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter   81.041.429 80.327.977   ____________ ____________ 

I alt 1.244.117.390 1.239.863.978  ____________ ____________ 

 

2. Deltagerbetaling og andre indtægter 

Deltagerbetaling, uddannelser  171.765.189 171.474.925 

Anden ekstern rekvirentbetaling  9.235.211 9.276.642 

Administrative fællesskaber, værtsinstitution  15.565.795 13.438.536 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter  151.377.253 22.471.668 

Andre indtægter   28.212.760 148.965.014   ____________ ____________ 

I alt  376.156.208 365.626.785   ____________ ____________ 

 

3. Undervisningens gennemførelse 

Løn og lønafhængige omkostninger  759.794.568 772.837.191 

Afskrivninger  2.334.959 1.496.772 

Øvrige omkostninger  169.348.040 185.420.993   ____________ ____________ 

I alt  931.477.567 959.754.956   ____________ ____________ 

 

4. Markedsføring 

Løn og lønafhængige omkostninger  7.789.419 3.444.410 

Øvrige omkostninger  3.568.745 3.890.329   ____________ ____________ 

I alt  11.358.164 7.334.739   ____________ ____________ 

 

5. Ledelse og administration 

Løn og lønafhængige omkostninger  127.489.192 124.288.695 

Afskrivninger  1.731.263 2.070.024 

Øvrige omkostninger  45.278.427 35.696.135  ___________ ___________ 

I alt  174.498.892 162.054.854  ___________ ___________ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. kr.  ____________ ____________ 

6. Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

Løn og lønafhængige omkostninger  10.275.200 8.977.156 

Afskrivninger  939.440 689.704 

Øvrige omkostninger  4.351.155 3.771.676  ___________ ___________ 

I alt  15.565.795 13.438.536  ___________ ___________ 

 

7. Bygningsdrift 

Løn og lønafhængige omkostninger  51.319.344 49.376.949 

Afskrivninger  39.930.754 31.997.435 

Øvrige omkostninger  109.400.760 109.502.679   ___________ ___________ 

I alt  200.650.858 190.877.063   ___________ ___________ 

 

8. Aktiviteter med særlige tilskud 

Løn og lønafhængige omkostninger  64.762.255 65.061.066 

Afskrivninger  700.516 900.432 

Øvrige omkostninger  52.669.613 47.744.817   ___________ ___________ 

I alt  118.132.384 113.706.315   ___________ ___________ 

 

9. Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Løn og lønafhængige omkostninger  94.691.586 92.687.838 

Øvrige omkostninger  19.425.450 17.555.862   ___________ ___________ 

I alt  114.117.036 110.243.700   ___________ ___________ 

 

10. Finansielle indtægter 

Renteindtægter og andre finansielle indtægter  111.204 4.893.420   ___________ ___________ 

I alt  111.204 4.893.420   ___________ ___________ 

 

11. Finansielle omkostninger 

Prioritetsrenter  38.231.236 51.936.473   ___________ ___________ 

I alt  38.231.236 51.936.473   ___________ ___________ 
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Noter 

  Immaterielle Indretning Grunde  

  anlægs- af lejede og byg- Udstyr og 

  aktiver lokaler ninger inventar 

  kr. kr. kr. kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ 

12. Immaterielle og  

materielle anlægsaktiver 

Anskaffelsessum 1. januar  0 28.098.403 2.444.216.480 164.560.965 

Tilgang i årets løb  10.000.000 0 83.885.997 5.792.546 

Afgang i årets løb  0 0 (198.200) (543.621)   ___________ ___________ ____________ ___________ 

Anskaffelsessum 31. december  10.000.000 28.098.403 2.527.904.278 169.809.890   ___________ ___________ ____________ ___________ 

 

Opskrivninger 1. januar  0 0 34.850.317 0   ___________ ___________ ____________ ___________ 

Opskrivninger 31. december  0 0 34.850.317 0   ___________ ___________ ____________ ___________ 

 

Akkumulerede af- og nedskrivninger  

1. januar  0 (24.175.061) (307.347.555) (147.649.076) 

Årets af- og nedskrivninger  0 (1.545.724) (32.789.444) (11.301.765) 

Tilbageførte af- og nedskrivninger  0 0 93.374 537.690   ___________ ___________ ____________ ___________ 

Akkumulerede af- og nedskrivninger   

pr. 31. december  0 (25.720.785) (340.043.625) (158.413.151)   ___________ ___________ ____________ ___________ 

 

Bogført værdi 31. december  10.000.000 2.377.618 2.222.710.968 11.396.739   ___________ ___________ ____________ ___________ 

 

Kontantvurdering af grunde og  

bygninger pr. 31. december    1.874.088.500     ____________ 

  

 

 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

13. Finansielle anlægsaktiver  

Deposita, kostpris 1. januar   22.127.188 21.670.803 

Tilgang i årets løb  0 1.933.554 

Afgang i årets løb  0 (1.477.169)   ___________ ___________ 

I alt  22.127.188 22.127.188   ___________ ___________ 
 

Indskud ”VIA i Kina”, kostpris 1. januar  549.676 547.914 

Indskud i årets løb  (19.432) 1.762   ___________ ___________ 

I alt  530.244 549.676   ___________ ___________ 

Finansielle anlægsaktiver i alt  22.657.432 22.676.864   ___________ ___________ 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

14. Opskrivninger  

Saldo pr. 1. januar 34.850.317 75.272.636 

Årets bevægelser 0 (40.422.319)  ___________ ___________ 

Saldo pr. 31. december 34.850.317 34.850.317  ___________ ___________ 

 

15. Egenkapital i øvrigt 

Saldo pr. 1. januar 356.570.260 310.146.894 

Årets resultat, jfr. resultatdisponering 16.352.869 1.037.547 

Regulering af forpligtelse, renteswap 11.190.600 4.963.500 

Regulering opskrivningshenlæggelse 0 40.422.319  ___________ ___________ 

Saldo pr. 31. december 384.113.729 356.570.260  ___________ ___________ 

 

Egenkapital i alt 507.316.804 479.773.335  ___________ ___________ 

 

16. Kommunal gæld 

Rente- og afdragsfri kommunal gæld   9.708.215 9.708.215    ___________ ___________ 

 

Kommunal gæld i alt   9.708.215 9.708.215    ___________ ___________ 

  

Efter mere end 5 år forfalder   9.708.215 9.708.215    ___________ ___________ 
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Noter 

   2017 2016 

   kr. kr.    ___________ ___________ 

17. Realkreditlån 

Variabelt forrentede lån   1.411.444.985 1.456.746.836    ____________ ____________ 

 

Realkreditlån i alt   1.411.444.985 1.456.746.836    ____________ ____________ 

  

Efter mere end 5 år forfalder   1.209.094.817 1.243.524.212    ____________ ____________ 

 

  

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. december 2.315.142.593 2.286.027.588  ____________ ____________ 

  

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31. december 1.411.444.985 1.456.746.836  ____________ ____________ 

 

 

19. Andre forpligtelser 

Kontraktlige forpligtelser 

Der er indgået entrepriseaftale om opførelse af ejendom med følgende entreprisesum: 

      mio.kr.   ___________ 

Campus Horsens       511,3 

Af ovennævnte entreprise er modtaget fakturaer pr. 31.12.2017 for 5,7 mio. kr. 

 

Finansielle instrumenter 

VIA har indgået aftale om renteswap for langfristet prioritetsgæld. Markedsværdien heraf, 66.825.772 kr., er 

indregnet som gæld i balancen, henholdsvis modposteret på egenkapitalen. VIA har ingen andre finansielle in-

strumenter. 
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Noter 

 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Lejeforpligtelser 

For årene 2018 og frem er indgået operationelle lejeaftaler  

vedrørende leje af lokaler til undervisning og administration: 

Op til 3 måneders opsigelse  77.793 59.672 

4 til 6 måneders opsigelse  1.785.547 1.688.437 

7 til 12 måneders opsigelse  2.536.136 3.426.275 

13 til 24 måneders opsigelse  9.233.189 885.387 

Længere end 24 måneders opsigelse  90.641.412 110.313.221  ___________ ___________ 

Samlet restforpligtelse 31. december 104.274.077 116.372.992  ___________ ___________ 

 

 

Leasingforpligtelser for operationel leasing 

For årene 2018 og frem er indgået operationelle leasingaftaler  

vedrørende leasing af udstyr til undervisning og administration: 

Kontrakter 0 til 12 måneders restløbetid  10.200 0 

Kontrakter 13 til 48 måneders restløbetid  170.000 20.400  ___________ ___________ 

Samlet restforpligtelse 31. december 180.200 20.400  ___________ ___________ 

 

Kautionsforpligtelser 

Ingen. 

 

Eventualforpligtelser 

Ingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

      

Særlige specifikationer 

 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Udlagte aktiviteter 

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre  41.490.247 70.943.053  ___________ ___________ 

 

Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre  13.498.660 26.532.758  ___________ ___________ 

 

Personaleomkostninger 

Lønninger 1.005.291.767 1.010.154.471 

Pension 149.585.729 147.636.765 

Andre omkostninger til social sikring (38.755.933) (41.117.931)  ____________ ____________ 

Personaleomkostninger i alt 1.116.121.563 1.116.673.305  ____________ ____________ 

 

Personaleårsværk 

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår  2.143 2.154                       ___________ ___________ 

 

Andel i procent ansat på sociale vilkår  4,81 5,11  ___________ ____________ 

 

Revision 

Honorar for revision 1.036.500 1.058.800 

Andre ydelser 1.815.867 2.215.464  ___________ ___________ 

Revision i alt 2.852.367 3.274.264  ___________ ___________ 

 

 

Undervisningsmiddelcenterfunktionen  

Tilskud  38.545.770 38.107.665 

Øvrige indtægter  12.137.972 12.870.540  ___________ ___________ 

Indtægter i alt 50.683.742 50.978.205  ___________ ___________ 

 

Lønomkostninger  29.430.574 28.581.470 

Øvrige omkostninger  16.147.144 19.154.305  ___________ ___________ 

Omkostninger i alt 45.577.718 47.735.775  ___________ ___________ 
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Særlige specifikationer 

Omkostninger ved Centre For Undervisningsmidler ved Professionshøjskolerne  

fordelt på opgaver og art, t. kr. 
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Ordinære driftsom-

kostninger standard-

konto 15-20) (A) 4.660 3.596 162 2.461 3.552 2.226 2.824 2.063 32 143 8.372 

Heraf husleje mv. 

(standardkonto 16) 

(A1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heraf lønninger og 

personaleomkost-

ninger standard-

konto 18) (A2) 4.485 3.284 78 2.458 3.553 2.226 2.824 2.063 33 143 8.283 

Andre ordinære 

driftsomkostninger 

(standardkonto 22) 

(B) 3.896 2.027 311 1.908 1.662 783 1.125 1.373 353 15 2.032 

Heraf eksterne ind-

køb (underspecifi-

kation 50-80 på 

standardkonto 22) 

(B1) 3.534 1.467 177 1.295 1.388 594 523 276 289 2 55 

Øvrige omkostnin-

ger (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (A+B+C) 8.556 5.623 473 4.369 5.215 3.009 3.949 3.436 386 158 10.404 

Inkluderet i ovenstå-

ende (A+B+C) er 542 271 0 271 0 0 0 0 0 0 0 
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følgende omkost-

ninger afholdt på 

vegne af CFU-DK 

(D) 

Korrigeret total 

(A+B+C-D) 8.014 5.352 473 4.098 5.215 3.009 3.949 3.436 386 158 10.404 

Inkluderet i ovenstå-

ende (A+B+C) er 

følgende kontin-

gentbetaling og an-

dre overførsler til 

CFU-DK (E) 474 118 118 474 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 2017 2016 

 kr. kr.  ___________ ___________ 

Selvforsikringsudgifter 

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre  444.737 83.907 

Udgifter vedrørende motorkøretøjer  16.246 30.234 

Udgifter vedrørende tjenesterejser  9.877 (5.303)  ___________ ___________ 

Afholdte selvforsikringsudgifter i alt 470.860 108.838  ___________ ___________ 
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Særlige specifikationer 

 

 2017 2016 2015 2014 I alt 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Indtægtsdækket 

virksomhed - IDV 

Indtægter 82.196 81.839 70.735 46.663 281.433 

Direkte og indirekte 

lønomkostninger (49.057) (48.745) (39.242) (26.151) (163.194) 

Andre direkte og 

indirekte omkostninger (25.839) (30.350) (29.722) (16.658) (102.570)   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Resultat  7.300 2.744 1.771 3.854 15.669   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Akkumuleret resultat 

(egenkapital)  32.532 25.232 22.488 20.717 32.532   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

 

Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt forholdet mellem direkte løn og andre direkte omkostnin-

ger. Den store stigning i omsætning og omkostninger i 2016 – samt et forholdsvis lille dækningsbidrag – skyldes 

primært aktiviteter i relation til AP Møller fonden – donationen på 1 mia. kr. til uddannelse af undervisere i den 

danske folkeskole - hvor der er stor omsætning og forholdsvis lav dækningsgrad.  

 

 2017 2016 2015 2014 I alt 

 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Indtægtsdækket 

virksomhed – IDV 

vedr. udbud i udlandet 

Indtægter 0 0 0 0 0 

Direkte og indirekte 

lønomkostninger 0 0 0 0 0 

Andre direkte og 

indirekte omkostninger 0 0 0 0 0   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Resultat  0 0 0 0 0   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Akkumuleret resultat 

(egenkapital)  0 0 0 0 0   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

 

VIA har endnu ikke haft IDV vedr. udbud i udlandet. Udbud af uddannelse i Tanzania afventer fortsat godken-

delse i Tanzania, hvorfor uddannelsen tidligst forventes iværksat i 2018.  
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Særlige specifikationer 

Fripladser og stipendier 
 

  Antal    

  indskrevne    

  studerende Antal Forbrug Forbrug  

  på hele modtagere af af 

Uddannelse  eller delvise af fripladser stipendier 

  fripladser stipendier kr. kr.    ___________ ___________ ___________ ___________ 

International handel og marketing  1 1 34.425 5.500 

Design og business, overbygning  1 3 49.050 16.800 

Pædagog  10 10 278.710 261.240 

Diplomingeniør  13 6 586.987 132.300 

Grafisk fortælling  1 0 47.268 0 

Procesøkonomi og værdikædeledelse  3 1 153.683 38.500 

Animation  9 3 405.408 81.700 

Global Nutrition and Health  7 8 218.533 217.540 

Socialrådgiveruddannelsen  1 1 27.871 27.500 

AK Design Teknolog  3 2 152.669 77.000 

Bygningskonstruktør  11 1 502.057 5.500    ___________ ___________ ___________ ___________ 

I alt  60 36 2.456.661 863.580    ___________ ___________ ___________ ___________ 

 

 

 

      

  Overført fra Overført   

  Styrelsen for overskud   

  Videregående vedr.   

  Uddannelser udenlandske Forbrug i  

 Beholdning Og Uddan- betalings- regnskabs- Beholdning 

År primo nelsesstøtte studerende året ultimo 

 kr. kr. kr. kr. kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

2013 5.591.352 3.269.817 0 4.129.755 4.731.414 

2014 4.731.414 3.607.214 0 5.041.930 3.296.698 

2015 3.296.698 3.367.161 0 4.004.391 2.659.468 

2016 2.659.468 3.615.518 0 4.334.151 1.940.835 

2017 1.940.835 3.387.888 0 3.320.236 2.008.487   ____________ 

Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2017    2.008.487   ____________ 
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Påtegninger 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæ-

ring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for Pro-

fessionshøjskolen VIA University College.  

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt bekendtgørelse 

nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 

tilkendegives det hermed: 

 

 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela-

delser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 

 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler 

og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

Aarhus, den 09. april 2018 

 

Daglig ledelse 

 
Harald Mikkelsen 

Rektor 

 

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 09. april 2018. 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at opfylde habilitetskravene i § 14 i lov om professionshøjskoler 

for videregående uddannelser. 

 

Bestyrelse 

 
Peter Sørensen, formand Jørgen Nørby, næstformand Poul Erik Christensen   

 
Morten Ballisager Peter Stampe  Berit Eika 

 
Thor Jensen  Bente Alkærsig Rasmussen Hedvig Lund Dybdal 

 
Krista Riina-Maaria Singh Jens Eistrup  Keld Bach Nielsen 

 
Lars Goldschmidt Ingelis Sander  Kristel Mari Skorge 
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Den uafhængige revisors påtegning 

 

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College 

Konklusion 

 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for VIA University College for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis samt særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om statens regnskabs-

væsen m.v. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. (statens regnskabs-

regler), vejledning fra december 2016 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervsakademier og professionshøj-

skoler samt regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-

melse med statens regnskabsregler, vejledning fra december 2016 om udarbejdelse af årsrapport for erhvervs-

akademier og professionshøjskoler samt regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejled-

ning 

 

Grundlag for konklusionen 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af be-

stemmelserne i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af. 12. december 2008 om 

revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og 

journalisthøjskolen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegnin-

gens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstem-

melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-

dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 

er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udar-

bejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere instituti-

onen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 
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Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Dan-

mark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af. 

12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannel-

ser og ved medie- og journalisthøjskolen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

lighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. Uddannelses- og Forskningsmini-

steriets bekendtgørelse nr. 1294 af. 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professions-

højskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, foretager vi faglige vurderinger 

og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af institutionens interne kontrol.   

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-

hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til 

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 

tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen. 

  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen. 
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporte-

ringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente 

med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

statens regnskabsregler. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i over-

ensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. 

Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.  

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der 

er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet 

af årsregnskabet. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vo-

res ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-

kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er 

omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikker-

hed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom.  

 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   

 

Aarhus, den 09. april 2018 

 

Deloitte 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2017 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2017 for Professionshøjskolen 

VIA University College. Årsregnskabet udviser følgende: 

2017 2016 

t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat 16.353          1.038 

Aktiver 2.530.303  2.516.371 

Egenkapital 507.317 479.773 

1.2 Revisionens udførelse 

Vores revision udføres i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 

2008, herunder i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og internationale revisions-

standarder. 

Revisionen er i år udført på følgende måde: 

Gennemgang af  
forvaltning, 
forretningsgange og 
systemer, der genererer 
data til årsrapporten 

Påtegning af 
årsrapporten 

Fase 1
 Revision i årets løb 

Fase 2
Statusrevision 

Revisionens udførelse 

Revision af 
regnskabsposter og 
oplysninger i 
årsrapporten og 
forvaltningsrevision 

Fase 3
Konklusion 

I årets løb har vi revideret udvalgte forretningsgange og interne kontroller, som leverer væsentlige 

data til årsrapporten. Ved årsafslutningen fokuseres revisionen på poster i årsrapporten og øvrige 

oplysninger i årsrapporten samt forvaltningsrevision. 

Vores rapportering i revisionsprotokollatet indeholder en redegørelse for den udførte revision til 

bestyrelsen, herunder en række pligtmæssige redegørelser for den udførte revision til brug for 

Rigsrevisionens og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøttes tilsyn med insti-

tutionen. De væsentligste kommentarer og konklusioner har vi samlet i afsnittet ”Forhold af væ-

sentlig betydning for vurdering af institutionens økonomi, regnskabsaflæggelse og forvaltning”. 

Protokollatet bør dog læses i sin helhed. 
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1.3 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen er planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hoved-

vægten lægges på de poster i årsrapporten og de dele af institutionens regnskabs- og rappor-

teringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Revisio-

nen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret 

helhedsvurdering af årsrapporten.  

Revisionen udføres i henhold til nedenstående årsplan:  

Derudover foretages løbende revision af STÅ-indberetninger og tilskudsprojekter. 

Årets revisionsstrategi er fastlagt ud fra en systematisk indsamling af informationer om institutio-

nens interne og eksterne forhold, hvilket blandt andet har omfattet drøftelser med institutionens 

ledelse og medarbejdere om følgende forhold i institutionen:

• Aktiviteter og den anvendte regnskabspraksis 

• Mål, strategier og tilhørende forretningsrisici 

• Internt kontrolsystem og forvaltning. 
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Revisionen omfatter alene de forretningsgange, der kan medføre væsentlige fejl i årsrapporten 

eller risiko for kritik af institutionens forvaltning samt de påkrævede specifikke handlinger, der er 

fremhævet i revisionsbekendtgørelsen. Herudover har institutionen en række forretningsgange, 

som har betydning for institutionens drift, men som ikke har væsentlig indvirkning på indsamlingen 

af data til årsrapporten.  

Revisionen gennemføres som nævnt med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. 

Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte 

forretningsmæssige og administrative områder, der er af betydning for årsrapporten. 

Baseret på vores drøftelser med institutionens ledelse og vores kendskab til institutionens aktivite-

ter og forhold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen af revisionen for VIA identificeret de 

områder, hvor risikoen for væsentlige fejl i årsrapporten vurderes at være størst. Disse områder er 

markeret i figuren på næste side med en trekant. På øvrige områder er risikoen vurderet som nor-

mal, og revisionens omfang har derfor været tilsvarende mindre. 

Revisionen vil som følge heraf primært være fokuseret på følgende væsentlige og risikofyldte (be-

tydelige) regnskabselementer og områder, der blandt andet indeholder elementer af skøn ved ind-

regning og måling af aktiver og forpligtelser i årsrapporten: 

Betydelige 

regnskabselementer 

Betydelige forretningsgange 

og interne kontroller 

Specifikke 

risikoområder 

• Taxameterbestemte tilskud 

• Lønninger og gager 

• Købs- og kreditorsystem 

• Tilskudsprojekter og ind-

tægtsdækket virksomhed 

• Materielle anlægsaktiver 

• Forretningsgange for indbe-

retning og afstemning af 

taxameterbestemte tilskud 

• Forretningsgang for fast-

læggelse og udbetaling af 

lønninger og gager 

• It-anvendelse  

• Forvaltning af offentlige 

midler 

• Indtægtsdækket virksom-

hed  

• Tilskudsprojekter 

Vi har delvis valgt en substansbaseret revisionsstrategi for området lønudbetalinger. Det fremgår 

af Rigsrevisionens revisionsrapport af 28. april 2011, at lønkørsler i SLS kan afvikles, uden at ind-

rapporteringen er godkendt (funktionsadskillelse er ikke systemunderstøttet). 
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På øvrige regnskabselementer og områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, 

og revisionens omfang har derfor været mindre.  

Vores kommentarer til den udførte revision vil blive gennemgået nedenfor. Vi har i lighed med tid-

ligere anvendt følgende kvantificering af vores kommentarer: 

• Risiko har væsentlig betydning for årsrapporten og kræver ledelsens bevågenhed 

• Kræver ledelsens bevågenhed 

• Ingen kritiske kommentarer 

De enkelte områder er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit.  
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Regnskabselement mv. Høj risiko

Aktiver 2017 2016 2017 2016

Immaterielle anlægsaktiver 10.000 0

Materielle anlægsaktiver 2.326.685 2.306.863

Finansielle anlægsaktiver 24.029 22.677

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 46.458 40.191

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 59.954 49.189

Likvide beholdninger 63.177 97.451

Aktiver 2.530.303 2.516.371

Passiver
Egenkapital 507.317 479.773

Langfristet gæld 1.451.770 1.480.342

Kortfristet del af langfristet gæld 36.209 64.130

Skyldig løn 34.539 41.181

Feriepengeforpligtelse  142.048 137.431

Leverandører af varer og tjenesteydelser 77.998 74.850

Mellemregning med Styrelsen for Videregående 

Uddannelser
116.531 145.542

Andre kortfristede gældsforpligtelser 73.599 35.451

Periodeafgrænsningsposter 90.292 57.671

Passiver 2.530.303 2.516.371

Resultatopgørelsen
Indtægter 1.620.274 1.605.491 

Personaleudgifter (1.116.122) (1.116.673)

Driftsomkostninger og finansielle omkostninger (487.799) (487.780)

Resultat  16.353 1.038 

Øvrige væsentlige områder
Likvid beredskab q

Forvaltning q

Forretningsgange/interne kontroller

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsprojekter q

Institutionens it-anvendelse

Eventualforpligtelser

t.kr. Konklusion

 Risikovurdering og konklusion

Risiko har væsentlig betydning for 
årsrapporten - kræver ledelsens 
bevågenhed

Kræver ledelsens 
bevågenhed

Ingen kritiske eller 
væsentlige 
bemærkninger

Høj risiko for 
væsentlige fejlq
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2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregn-

skabet 

Vores konklusioner på den udførte revision er, at vi har afgivet en revisionspåtegning uden forbe-

hold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser, hvilket er udtryk for, 

at  årsregnskabet er aflagt og revideret i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes 

krav til regnskabsaflæggelsen 

at  årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, pengestrøm-

me, finansielle stilling og resultatet af institutionens aktiviteter. 

I forbindelse med vores revision har vi ikke konstateret forhold, hvor vi har vurderet, at det er så 

væsentligt, at såvel VIAs bestyrelse som Uddannelses- og Forskningsministeriet og Rigsrevisionen 

bliver orienteret herom.  

2.1 Særlige forhold 

2.1.1 Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger fra sidste års revisionsprotokollat 

I 2015 indgik VIA en lejeaftale vedrørende parkeringspladser på Ceresgrunden ved Campus Aarhus 

C til en værdi over 60 mio.kr. Lejeaftalen var ikke blevet forelagt Folketingets Finansudvalg forin-

den indgåelsen. I vores revisionsprotokollat vedrørende revisionen for 2015 anbefalede vi VIA, at 

de drøftede lejeaftalen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. VIA har i 2016 og 2017 været i 

dialog med ministeriet og har den 8. juni 2017 modtaget Folketingets Finansudvalgs godkendelse 

af lejeaftalen.  

Der var ingen væsentlige bemærkninger eller yderligere anbefalinger i sidste års revisionsprotokol-

lat. 

3. Forvaltning af institutionens midler  

Vi har ud over den finansielle revision, herunder den juridisk-kritiske, foretaget forvaltningsrevisi-

on. Forvaltningsrevisionen er foretaget integreret og sideløbende med den finansielle revision af 

årsregnskabet og har omfattet en vurdering af økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og 

effektivitet, herunder om institutionens ledelse har taget skyldige økonomiske hensyn ved midler-

nes forvaltning.  

Vurderingerne er blandt andet baseret på den administrative tilrettelæggelse af opgavevaretagel-

sen, de økonomiske dispositioner, der er foretaget, analyser og sammenligninger af indtægts- og 

omkostningsposter, nøgletal, budgetafvigelser, budgetforudsætninger, målfastsættelse og -opfyl-

delse, usædvanlige tendenser i udviklingen samt løbende styringsprocesser. 
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Det er institutionens ledelse, der har ansvaret for at planlægge og styre institutionens aktiviteter 

og herved sikre, at institutionens ressourcer, herunder statstilskuddet, anvendes på en økonomisk 

og forsvarlig måde. 

Det forventes, at institutionens ledelse tilrettelægger en efter institutionens størrelse afpasset ad-

ministration af ressourcerne under hensyntagen til økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet 

og effektivitet. Rapporteringen herom foregår blandt andet i årsrapporten, som skal indeholde en 

række lovpligtige hoved- og nøgletal samt målrapportering. Nøgletallene kan for den enkelte insti-

tution vise et udviklingsforløb, men er ikke uden videre egnede til sammenligning med andre insti-

tutioner, da der kan være væsentlige forskelle i de underliggende faktiske forhold, registreringer og 

fordelinger. 

Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres ud fra 

institutionens politikker og overordnede mål og strategier, ligesom ledelsen løbende følger op her-

på ved gennemgang af nøgletal, kvartals-, halvårsregnskaber og årsrapporten sammen med ledel-

sesnotat. 

Det er vores opfattelse, at institutionen generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af 

offentlige midler, og at institutionen lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til økono-

mistyring samt en sparsommelig, produktiv og effektiv styring af institutionens forhold. 

3.1 Økonomistyring 

3.1.1 Økonomistyring generelt 

Institutionens økonomistyring tager udgangspunkt i en af bestyrelsen fastlagt økonomisk strategi, 

der fastlægger rammerne om kravene til VIAs økonomi med hensyn til resultat, soliditet og likvidi-

tet. VIAs økonomiske strategi er ajourført i december 2012. 

Med udgangspunkt i rammerne for VIAs økonomi tager den løbende økonomistyring udgangspunkt 

i en grundig budgetteringsprocedure, hvor alle VIAs enheder involveres i fremskaffelse af grundla-

get for det kommende års budget. Rammerne og procedurerne for budgetlægningen fastlægges 

centralt af økonomiafdelingen og godkendes af VIAs ledelse, inden disse meldes ud til de enkelte 

hovedområder og afdelinger.  

På baggrund af detailbudgetterne for de enkelte enheder foretager økonomicheferne konsolidering 

af budgettet på hovedområder og fællesfunktioner og endeligt det totale budget for VIA. Dette 

budget godkendes af såvel den daglige ledelse som bestyrelsen. Hele processen er velbeskrevet i 

VIAs budgetvejledning. 
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Kvartalsvis udarbejder institutionen økonomirapportering, hvor der for de enkelte hovedområder og 

afdelinger foretages sammenholdelse med de udarbejdede budgetter og årsagsforklaring på væ-

sentlige afvigelser. Samtidig udarbejdes der prognose for det forventede resultat for hele året på 

baggrund af den aktuelle viden, de enkelte budgetansvarlige og ledere har på tidspunktet for øko-

nomirapporteringen.  

Vi har gennemgået procedurerne for såvel VIAs budgetteringsproces som økonomirapporterings-

proces og finder processerne betryggende.  

3.1.2 Økonomistyring fremover afledt af finansloven 

Som følge af de udmeldte årlige omprioriteringsbidrag på 2% årligt frem til 2021 har VIA i 2017 

arbejdet videre med ”balance i VIA”, hvor målsætningen er, at der skal findes besparel-

ser/effektiviseringer på minimum 100 mio.kr. VIA har involveret både medarbejdere og studerende 

i processen om at komme med forslag til besparelser, og medarbejderne orienteres løbende på 

VIAs intranet om processen og beslutningerne.  

VIAs ledelse har i budgettet for 2018 indarbejdet konsekvenserne af de reducerede taxametre og 

fundet besparelser, der imødekommer reduktionen, og har således vedtaget et budget for 2018, 

udvisende et overskud på 12 mio.kr.  

Det er fortsat vores vurdering, at VIA har reageret hurtigt, relevant og ansvarligt på udmeldingerne 

om reduktionerne i taxametertilskuddene.  

3.2 Sparsommelighed 

Vi har i forbindelse med vores revision foretaget en vurdering af, om der ved midlernes forvaltning 

er taget skyldige økonomiske hensyn. Ved vores revision og attestationsafgivelser har vi stikprøve-

vis vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, 

hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves for at forvalte offentlige mid-

ler på hensigtsmæssig og sparsommelig vis. 

Vi har herunder blandt andet undersøgt følgende: 

1. Om institutionen har afholdt lønudgifter til et for rigeligt eller overkvalificeret personale. 

2. Om institutionen har indhentet alternative tilbud ved køb, herunder udnyttet foreliggende 

rabatmuligheder. 

3. Om institutionen har anbragt likvide midler fordelagtigt. 

4. Om institutionen løbende foretager vurdering af mulighederne for optimering af låneporteføl-

jen med hensyn til renteniveau og risiko. 

5. Om institutionen har udnyttet lokaler og inventar på en hensigtsmæssig måde, herunder om 

det i forbindelse med store reparations- og vedligeholdelsesudgifter er overvejet at foretage 

nyanskaffelser. 

6. Om institutionen har faktureret præsterede ydelser umiddelbart efter præstationen. 
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Ad 1. Lønudgifter  

I forbindelse med vores revision af VIAs lønninger har vi undersøgt institutionens aflønning af 

medarbejderne, herunder om aflønning for merarbejde mv. foregår efter reglerne. Derudover har 

vi undersøgt, om VIA har afholdt lønudgifter til et for rigeligt eller overkvalificeret personale.  

Vores revision og øvrige gennemgang af personaleudgifterne har ikke givet anledning til bemærk-

ninger.  

Ad 2. Indkøb 

VIA har i 2016 opdateret deres hidtidige indkøbspolitik. Indkøbspolitikken indeholder de overord-

nede regler for afholdelse af udbud og indgåelse af aftaler. Politikken henviser ligeledes til de un-

derliggende forretningsgange for tilbudsindhentning, kontraktindgåelse og -styring samt indkøbs-

styring og fakturaflow. 

Vi har i forbindelse med revisionen stikprøvevis gennemgået VIAs forretningsgange for indkøb sær-

ligt vedrørende indkøbsstyring, fakturaflow og godkendelsesprocedurer. Derudover har vi gennem-

gået VIAs løbende kontrol af, om indkomne fakturaer i indkøbs- og fakturaflowsystemet opfylder 

VIAs indkøbspolitik og forretningsgange. Det er vores vurdering, at VIA har nogle gode forret-

ningsgange og kontroller for indkøb, samt at VIA generelt foretager effektive og sparsommelige 

indkøb.  

Vores gennemgang af konkrete udgifter og analyser af sparsommeligheden hos VIA har ikke givet 

anledning til yderligere bemærkninger. 

3.3 Produktivitet 

I ledelsesberetningen i institutionens årsrapport er oplistet en række nøgletal, der viser udviklingen 

i VIAs produktivitet, hvorfor vi skal henvise hertil. Med udgangspunkt i nogle af disse nøgletal har 

vi lavet en opstilling over udviklingen i årsværk pr. 100 STÅ for henholdsvis ansatte i undervisning, 

øvrige ansatte og samlet for VIA.  

 -

 5,00

 10,00

 15,00

Undervisning Forskning Øvrige Total

Årsværk pr. 100 STÅ

2013 2014 2015 2016 2017
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Som det fremgår af figuren, er VIAs årsværk pr. 100 STÅ faldende fra 2016 til 2017. Der er dog 

forskelle mellem de forskellige årsværk, da årsværk for undervisning og forskning pr. 100 STÅ 

falder, hvorimod årsværk pr. 100 STÅ vedrørende ledelse, administration og bygningsdrift (øvrige) 

udviser en mindre stigning fra 2016 til 2017.  

Udviklingen viser, at der er fald i de totale årsværk pr. 100 STÅ. Vores revision af området har ikke 

givet anledning til bemærkninger. 

3.4 Effektivitet 

Begrebet ”forvaltningsrevision - effektivitet” omfatter en stillingtagen til, hvorvidt institutionen når 

sine strategiske mål - herunder kvalitative - set i forhold til de ressourcer, der involveres. Revisio-

nen forudsætter generelt, at institutionens strategiske mål er veldefinerede, samt at institutionen 

har etableret målingsinstrumenter til brug herfor.  

VIA har i årsrapporten for 2017 afrapporteret på det sidste år af udviklingskontrakten med Uddan-

nelses- og Forskningsministeriet for 2015-2017. VIA har afrapporteret på udviklingskontrakten i 

årsrapporten for 2017 for alle årene. VIA har i den samlede afrapportering vurderet en målopfyl-

delse på 93%, idet 10 af 16 målpunkter er fuldt opfyldt, og 6 er delvis opfyldt for 2017.  

I forbindelse med afrapportering af udviklingskontrakten indsamler Kvalitetsafdelingen i VIA oplys-

ningerne til de konkrete måltal fra de underliggende uddannelser mv. Kvalitetsafdelingen samler og 

verificerer oplysningerne, så der kan laves en samlet rapportering for VIA både vedrørende måltal 

og eventuelle bemærkninger.  

Det er vores vurdering, at VIA har en god proces for udarbejdelse af udviklingskontrakten og efter-

følgende opsamling og afrapportering af udviklingskontrakten i årsrapporten. Der henvises i øvrigt 

til målrapporteringen i VIAs årsrapport.  

Udviklingskontrakten bliver fremover erstattet af en strategisk rammekontrakt, der skal gælde for 

årene 2018-2020. VIA er i gang med at forhandle kontrakten med Uddannelses- og Forskningsmi-

nisteriet. 

På baggrund af ovenstående gennemgang er det vores opfattelse, at institutionen arbejder målret-

tet, og at de opnåede mål vurderes at være god og effektiv forvaltning til gavn for institutionen og 

dermed også for institutionens studerende og ansatte. Vores revision af området har ikke givet 

anledning til bemærkninger. 

3.4.1 Resultatløn 

Professionshøjskolens rektor og en stor del af den øvrige ledelse har modtaget resultatløn. Besty-

relsen har godkendt rektors resultatkontrakt. Efter revisors vurdering er udbetalingen sket i over-

ensstemmelse med gældende retningslinjer. 
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Professionshøjskolen arbejder i overensstemmelse med den af Ministeriet for Forskning, Innovation 

& Videregående Uddannelser udstedte ”bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med 

institutionens rektor og øvrige ledere” af 23. maj 2012. Bestyrelsen har videredelegeret bemyndi-

gelsen til at indgå resultatlønskontrakter til øvrige ansatte til den øverste ledelse.  

Resultatkontrakterne følger kalenderåret. Resultatkontrakterne for 2017 er endnu ikke evalueret på 

tidspunktet for lønrevisionens afslutning. Derfor er revisionen udført på resultatkontrakterne for 

2016, der er kommet til udbetaling i 2017. På overordnet niveau måles der på indsatsområder, og 

for hvert indsatsområde er der udarbejdet en konkret målsætning. Indsatsområderne for 2016 har 

været: 

• Bedre kvalitet i uddannelsen 

• Større relevans og øget gennemsigtighed 

• Bedre sammenhæng og arbejde 

• Styrket internationalisering 

• Øget social mobilitet 

• Styrket forsknings- og udviklingsbasering 

• Digitalisering 

• Entreprenørskab 

• Udbud af virksomhedsrettede videnydelser.  

Institutionen har i resultatlønskontrakten for den enkelte leder indarbejdet de af ovennævnte ind-

satsområder, der er fundet relevante. Indsatsområderne er opdelt i relevante aktiviteter og mål, 

hvis opfyldelsesgrad skal vurderes. Vi har stikprøvevis gennemgået institutionens evaluerede resul-

tatlønskontrakter for perioden 1. januar – 31. december 2016, hvor der er udbetalt resultatløn til 

106 medarbejdere. 

Vi har stikprøvevis gennemgået, at resultatlønniveauet afspejler institutionens hierarki og målenes 

karakter, og at udbetaling af resultatløn ikke overstiger 25% af den pågældende leders faste løn. 

De samlede opfyldelsesgrader er opgjort af institutionen efter en individuel vurdering af hver enkelt 

medarbejder ud fra indsatsområder og graden af målopfyldelse. 

De evaluerede målopfyldelsesgrader pr. resultatlønskontrakt er for 2016 opgjort til mellem 0% og 

99%.  



Deloitte 365

Ud fra en analyse af de 106 evaluerede resultatkontrakter har vi observeret, 

- at den gennemsnitlige målopfyldelsesgrad er opgjort til 82,6% mod 93,8% sidste år 

- at mere end 35% af kontrakterne har en målopfyldelsesgrad på 90% eller derover mod mere 

end 80% sidste år.  

For begge observationer er gældende, at niveauet er lavere end tidligere år.  

Vi har kontrolleret, at professionshøjskolen har overholdt de forskellige tidsfrister for indgåelse af 

kontrakter og for indberetning til styrelsen. Desuden har vi kontrolleret, at institutionen på sin 

hjemmeside har offentliggjort oplysninger om resultatkontrakten for institutionens øverste leder.  

Baseret på de foretagne undersøgelser har vi vurderet, at institutionen overholder de af ministeriet 

udstedte retningslinjer om indgåelse af resultatlønskontrakter for både den øverste leder og øvrige 

ledere. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3.4.2 Engangsvederlag for merarbejde og særlig indsats 

Vi har stikprøvevis gennemgået variable ydelser, herunder engangsvederlag for merarbejde og 

særlig indsats.  

Bestyrelsen har godkendt omfanget og niveauet for merarbejde og udbetaling af særlig indsats til 

den øverste leder i overensstemmelse med reglerne. Derudover har den øverste ledelse taget stil-

ling til merarbejde og udbetaling af den særlige indsats til øvrige ledere i overensstemmelse med 

reglerne.  

Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. 
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Efter drøftelse med VIA University College kan vi konstatere, at der hidtil ikke er udarbejdet en 

formel opgørelse af cheflønspuljen. Det er over for os oplyst, at tilsvarende praksis er gældende for 

en del af de øvrige professionshøjskoler. I henhold til beslutningsreferat fra et direktionsmøde har 

udfordringen været, ”at få af VIAs stillinger er klassificeret, og VIA afventer samtidig en tilbage-

melding fra Styrelsen for Videregående Uddannelser på, om der skal ske ændringer i forhold til 

nuværende regelsæt og styring af sektorens lederlønninger.” 

Den manglende opgørelse af cheflønspuljen efterlader risiko for, at de udbetalte cheflønstillæg ikke 

kan indeholdes i professionshøjskolens cheflønspulje. 

Vi vil anbefale, at VIA University College laver en opgørelse af cheflønspuljen. Såfremt udbetalte 

cheflønstillæg ikke kan indeholdes i den beregnede cheflønspulje, bør der rettes henvendelse til 

ministeret for afklaring af problematikken. Det bør i denne henseende overvejes, om en sådan 

henvendelse skal ske fra de samlede professionshøjskoler, såfremt udfordringen er generelt gæl-

dende. 

3.5 Konklusion på udført forvaltningsrevision 

Vi er i forbindelse med revisionen af ovenstående områder ikke blevet bekendt med forhold, som 

indikerer, at institutionens midler ikke er blevet forvaltet tilfredsstillende.  

4. Kommentarer til årsregnskabet 

4.1 Resultatopgørelsen 

Formålsregistrering  

Vi har i forbindelse med rapporteringen af årsrapporten til Uddannelses- og Forskningsministeriet 

stikprøvevis gennemgået formålskonteringen for uddannelser mv. Institutionens controllere har 

endvidere analyseret resultatet af de enkelte uddannelsesformål. Vores gennemgang gav ikke an-

ledning til væsentlige bemærkninger. 

Statstilskud, 1.244.117 t.kr. 

Taxametertilskuddene for 2017 er afstemt til de af os attesterede indberetninger samt modtagne 

tilskudsskrivelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Øvrige tilskud fra Uddannelses- og 

Forskningsministeriet er afstemt til modtagne skrivelser og periodiseret i forhold til forbrug. 

Vi har igennem året foretaget attestationer til brug for udbetaling af tilskud til institutionen. Atte-

stationerne har vedrørt VIAs grundlag for både studerende og kursister og omfattet både direkte 

STÅ-taxametertilskud og tilskud til fælles- og bygningsomkostninger mv. Vi har til grund for de 

enkelte attestationer udført stikprøvevise tests for at verificere de forelagte data. 
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Deltagerbetaling og andre indtægter, 376.165 t.kr. 

I forbindelse med revisionen af dette område har vi påset, at de bogførte indtægter for henholdsvis 

deltagerbetaling og materialegebyr mindst svarer til de til grund for STÅ-indberetningerne anførte 

studerende gange deltagerbetaling/materialegebyr pr. studerende.  

Vi har endvidere stikprøvevis påset, at der ved salg af efteruddannelseskurser er bogført en ind-

tægt for aktivitetsregistrerede kurser samtidig med, at de bogførte indtægter stikprøvevis er kon-

trolleret til kontakter mv. og periodiseret pr. 31. december 2017 i forhold til undervisningens og 

kursernes gennemførelse. 

Gager og løn, 1.116.122 t.kr. 

Vores revision af lønninger og gager er primært udført i form af revision af institutionens forret-

ningsgange, hvorfor vi henviser til omtalen af den udførte revision i afsnit 5.3.2. 

Vores revision af området har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Omkostninger, afskrivninger og finansielle omkostninger, 487.799 t.kr. 

Omkostninger af fast periodekarakter er gennemgået for at kontrollere, om alle omkostninger er 

medtaget, og øvrige omkostninger er stikprøvevis kontrolleret i forhold til periode, beløb, godken-

delse mv. 

Vi har stikprøvevis efterregnet de foretagne afskrivninger og sammenholdt dem med institutionens 

regnskabspraksis.  

4.2 Balance - aktiver 

Immaterielle anlægsaktiver, 10.000 t.kr. 

VIA har i 2017 købt sig ret til at bruge et dynamisk og kreativt uddannelses-, forsknings- og for-

retningscenter i Viborg. Brugsretten afskrives over en 10-årig periode, hvor centerets faciliteter 

kan bruges.  

Materielle anlægsaktiver, 2.326.685 t.kr. 

Vi har i 2017 stikprøvevis revideret til- og afgange, fysisk tilstedeværelse samt afskrivninger. 

Anlægsaktiver til salg vedrører Skejbyvej 29, Aarhus, hvor ejendommen er solgt i 2015 med for-

ventet overdragelse i 2018, når ny lokalplan er godkendt.  

Igangværende byggerier på i alt 16 mio.kr. pr. 31. december 2017 består primært af ventilations-

påbud i Ikast samt Ny Campus Horsens og øvrige flere små byggerier. 
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, 46.458 t.kr.  

Vi har gennemgået institutionens forretningsgange for løbende opfølgning på debitorer, rykkerpro-

cedurer mv. Derudover har vi stikprøvevis verificeret tilgodehavender til efterfølgende indbetalin-

ger, til bilag eller kontrolleret i forbindelse med periodisering af væsentlige indtægter og omkost-

ninger. Vi kan oplyse, at debitorerne efter vores opfattelse ikke indeholder tabsrisici ud over, hvad 

der er forbundet med normal kreditgivning. 

Andre tilgodehavender, 54.306 t.kr. og periodeafgrænsningsposter, 5.648 t.kr. 

Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter er stikprøvevis afstemt til underliggende 

dokumentation uden bemærkninger. 

Likvide beholdninger, 63.177 t.kr. 

Likvide beholdninger er afstemt til ekstern dokumentation, herunder modtagne engagements-

forespørgsler og årsopgørelser. Vi har endvidere kontrolleret, at institutionens likvide midler er 

anbragt i overensstemmelse med reglerne.  

Vi har den 1. december 2017 foretaget uanmeldt beholdningseftersyn med afstemning af VIAs 

likvide beholdninger. 

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.  

4.3 Balance - passiver  

Langfristede gældsforpligtelser, 1.421.153 t.kr. (inkl. kortfristet del af langfristede 

gældsforpligtelser) og skyldig forpligtelse vedrørende renteswap, 66.826 t.kr.   

De langfristede gældsforpligtelser er afstemt til ekstern dokumentation uden bemærkninger. Vi har 

endvidere kontrolleret, at al gæld med pant i fast ejendom er medtaget i årsrapporten.  

Skyldig løn, 34.539 t.kr. 

Skyldig løn er stikprøvevis afstemt til attesterede opgørelser af skyldige timer, ligesom vi stikprø-

vevis har kontrolleret den anvendte timesats, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.  

Den skyldige løn kan specificeres således: 

31.12. 31.12. 

2017 2016 

t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultatløn  7.071 7.963 

Skyldig overtid og merarbejde 24.411 30.600 

Skyldig vedrørende åremålsansættelser 3.057 2.618 _______ _______ 

I alt  34.539 41.181 _______ _______ 
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Faldet i overtid og merarbejde i 2017 vedrører primært VIA Pædagogik og Samfund, hvor skyldig 

overtid og merarbejde falder med 2,5 mio.kr., og VIA Erhverv, hvor skyldig overtid og merarbejde 

falder med 4,6 mio.kr.  

Feriepengeforpligtelse, 142.048 t.kr. 

Feriepengeforpligtelsen er pr. 31. december 2017 opgjort på baggrund af feriepengegrundlaget og 

de optjente feriedage og restferie fra tidligere ferieår, jf. registreringerne i lønsystemet. Vi har in-

gen bemærkninger til gennemgangen.  

Leverandører af varer og tjenesteydelser, 77.998 t.kr.  

Vi har gennemgået VIAs forretningsgange for registrering og godkendelse af udgifter og dermed 

registrering af kreditorer.  

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser og 

Uddannelsesstøtte, 116.531 t.kr. 

Posten vedrører primært periodisering af taxametertilskud for 2018, der er modtaget ultimo de-

cember 2017. 

Vi har kontrolleret opgørelsen af mellemregningen med Uddannelsesministeriet ved at kontrollere 

sammenhængen mellem indberetninger og efterfølgende modtaget tilskud. 

Anden kortfristet gæld, 73.599 t.kr.  

Posten vedrører primært skyldige lønposter pr. 31. december 2017, der stikprøvevis er afstemt til 

ekstern dokumentation.  

Periodeafgrænsningsposter, 90.292 t.kr.

Regnskabsposten er stikprøvevis afstemt til kontoudtog, efterfølgende betaling eller verificeret til 

bilag. Regnskabsposten består primært af forudbetalte tilskud vedrørende projekter.  

4.4 Balance - egenkapital  

Egenkapitalen kan opgøres således:  

t.kr. _______ 

Egenkapital ifølge årsrapport 2016   479.773 

Overført resultat for 2017 16.353 

Dagsværdiregulering renteswap 11.191 _______ 

Egenkapital 31.12.2017 507.317_______ 
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Institutionen har i forbindelse med de foretagne lånoptagelser søgt at minimere finansierings- og 

budgetrisikoen ved at indgå en aftale om fast rente. De underliggende finansielle kontrakter vedrø-

rende den købte rentesikkerhed er indregnet med kontrakternes dagsværdi pr. 31. december 2017 

på henholdsvis egenkapitalen og langfristede gældsforpligtelser. Kontrakterne har en negativ dags-

værdi pr. 31. december 2017 på 66.826 t.kr. Kontrakterne udløber i perioden 2018-2035. 

4.5 Pengestrømme og likviditet 

Årets samlede likviditetsvirkning udviser et fald på 34.274 t.kr., der specificeres således: 

2017 2016 

t.kr t.kr. _______ _______ 

Driftens likviditetsvirkning 87.839  24.329  

Investeringers likviditetsvirkning (76.811) 56.243 

Finansieringens likviditetsvirkning (45.302)  (80.987)  _______ _______ 

Årets likviditetsforskydning (34.274) (415)_______ _______ 

5. Redegørelse for den udførte revision  

5.1 Formelle forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen 

Vi har revideret institutionens årsrapport og fundet, at denne er udarbejdet i overensstemmelse 

med Uddannelses- og Forskningsministeriets paradigme for årsrapport samt uden væsentlige fejl 

og mangler. 

5.2 Revision og revisionsarbejde 

5.2.1 Funktionsadskillelse og administration af brugerrettigheder

Vi har modtaget en oversigt over de aktuelle brugerrettigheder og konstateret, at opsætningen af 

brugere sikrer, at SKB er sat op således, at superbrugere ikke kan oprette nye brugere i systemet 

uden at involvere en anden superbruger. Alle superbrugere kan således kun foretage ændringer to 

personer i forening. 

5.2.2 Institutionens formål

På baggrund af vores revision er det vores opfattelse, at foretagne dispositioner i 2017 er foretaget 

inden for institutionens vedtægtsmæssige formål. Udbud af kurser og andre aktiviteter som ind-

tægtsdækket virksomhed er efter vores vurdering sket i overensstemmelse med bekendtgørelse af 

lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 
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5.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller og finansiel revision 

Revisionen har omfattet en vurdering af, om institutionens rapporteringssystemer, forretningsgan-

ge og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes 

korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 

I forbindelse med vores revision af de enkelte hovedområder har vi i øvrigt gennemgået forret-

ningsgange og intern kontrol med henblik på at påse: 

1. om institutionen følger de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler 

2. om der er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings-, frigivelses- og system-

administratorfunktioner, samt om der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger ved 

anvendelse af edb-systemer 

3. om indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenterede ved bilag, kontrakter mv. og regi-

streret på de rigtige konti, respektive henført til de rigtige formål, samt at indtægtsregistre-

ringer sker på et fuldstændigt grundlag 

4. om institutionen har etableret betryggende arbejdsgange for registrering af aktivitet, herun-

der om de budgetansvarlige for institutionen har et tilstrækkeligt grundlag til brug for den 

løbende budgetkontrol 

5. om institutionens forretningsgange og interne kontroller er betryggende og som forudsat i 

den foreliggende regnskabsinstruks. 

Til punkterne har vi nedenstående bemærkninger. 

5.3.1 Forretningsgange generelt  

VIA er en stor og kompleks organisation, hvorfor revisionen af institutionen normalt vil tage ud-

gangspunkt i en gennemgang og test af institutionens forretningsgange og interne kontroller. For-

udsætningen herfor er, at der foreligger forretningsgange, at disse er implementeret i institutionen, 

og at de interne kontroller har været velfungerende igennem hele regnskabsperioden.  

I 2017 har vi baseret vores revision på disse forretningsgange og kontroller og har ingen bemærk-

ninger hertil, hvorfor vores revision af de fleste områder af institutionens forretning primært er 

gennemført ved kontrolbaseret revision.  

Vores revision af indberetning af studieaktivitet er i 2017 ligeledes gennemført som en kontrol-

baseret revision, da den studieadministrative enhed er fortsat med at gennemføre egenkontrol i 

forbindelse med indberetningerne af fuldtidsuddannelser i 2017.    

VIA udarbejder løbende afstemninger af sammenhængen mellem de i årets løb foretagne indberet-

ninger, de modtagne taxametertilskud samt de i bogføringen indtægtsførte taxametertilskud, mod-

tagne betalinger fra jobcentre og kommuner samt øvrige aktivitetsbestemte indtægter.  
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5.3.2 Lønninger og gager 

Regnskabsområde Regnskabsposter 

Forretningsgange og interne 

kontroller 

Lønomkostninger  Personaleomkostninger  

Anden gæld (lønrelaterede poster)  

Forretningsgange 

Lønstamdata 

Lønudbetaling  

Revisionen af løn er opdelt i følgende: 

• Forretningsgange 

• Lønstamdata (personalesager) 

• Lønudbetalinger. 

5.3.2.1 Forretningsgange

Revisionen har blandt andet omfattet: 

• Gennemgang af forretningsgange for kontrol af brugeradgange til SLS 

• Gennemgang af forretningsgange for kontrol af inddata 

• Gennemgang af forretningsgange for kontrol af uddata 

• Gennemgang af forretningsgange for kontrol af fejl- og advislister 

• Gennemgang af forretningsgange for udarbejdelse af afstemninger mellem SLS, Navision og e-

indkomst. 

Ved anvendelse af statens lønsystem, SLS er det ikke et krav, at der er en person, der indberetter, 

og en anden, der frigiver ved udbetaling af løn. Der er således ikke etableret reel funktionsadskil-

lelse for udbetaling af løn. Vi betragter den manglende systemmæssige funktionsadskillelse som 

værende uhensigtsmæssig, da funktionsadskillelsen er et afgørende element i tilrettelæggelsen af 

interne kontroller og betryggende anlagte forretningsgange. 

Vi har konstateret, at professionshøjskolen har etableret en betryggende forretningsgang, hvor der 

er en person, der indberetter, og en anden, der frigiver ved udbetaling af løn.  

Vi skal anbefale institutionen at anmode Moderniseringsstyrelsen om, at der bliver ændret på for-

holdene omkring brugeroprettelse og funktionsadskillelse i SLS, så der kan opretholdes en reel 

funktionsadskillelse for udbetaling af løn. 

Gennemgangen af forretningsgangene og de dertil knyttede interne kontroller har ikke givet anled-

ning til yderligere bemærkninger.  
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5.3.2.2 Lønstamdata (personalesager) 

Revisionen har blandt andet omfattet: 

• Gennemgang af personalesager -  herunder  

o kontrol af korrekt indplacering, herunder godkendelse fra ministeriet, hvor dette måtte 

være påkrævet 

o kontrol af at tillæg ydes i overensstemmelse med gældende overenskomster 

o kontrol af fuldstændig dokumentation i personalesagen – herunder blandt andet: 

 Ansættelsesbrev 

 Ansøgning 

 Eksamensbeviser 

 Lønanciennitetsberegning 

 Jobopslag. 

Gennemgangen af personalesagerne har omfattet: 

• Rektor 

• Prorektor 

• Direktører  

• Lønpersonale (personer med adgang til SLS) 

• Nyansatte medarbejdere i 2017 på tværs af medarbejderkategorier. 

Vi har foretaget en stikprøvevis kontrol af, om stamdata registreres og dokumenteres korrekt i 

institutionens SLS-system i forhold til de oplysninger, der foreligger om den enkelte ansatte.  

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

5.3.2.3 Lønudbetalinger 

Revisionen har blandt andet omfattet: 

• Gennemgang af lønudbetaling til professionshøjskolens øverste ledelse 

• Gennemgang af lønudbetaling til lønpersonale (personer med adgang til SLS) 

• Gennemgang af lønudbetaling vedrørende resultatløn og engangsvederlag for merarbejde og 

særlig indsats for øverste leder og for øvrige ledere. 

Vores revision af lønninger og gager har været tilrettelagt med henblik på at opfylde blandt andet 

følgende formål: 

1. Kontrol af om ansættelsesbetingelserne, herunder indplacering, for institutionens personale 

formelt er i orden, herunder om ansættelsesbreve, og såfremt det er påkrævet, godkendelse 

fra ministeriet foreligger. 
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2. Kontrol af om variable ydelser i form af over- og merarbejdsbetaling, timeløn samt særlige 

ydelser mv. er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikation af præstationerne og atte-

steret af dertil bemyndigede personer.  

3. Kontrol af om institutionens indbetaling af medarbejdernes pension er korrekt. 

4.  Kontrol af om kildeskattelovens bestemmelser om indberetning af A- og B-indkomst er fulgt. 

5.  Kontrol af om institutionens inddatabehandling og uddatakontrol har fungeret korrekt. 

Ud over vores anbefalinger i punkt 3.4.2 har vi ingen væsentlige bemærkninger til vores revision af 

lønninger og gager. Vores detaljerede bemærkninger fra lønrevisionen er rapporteret i manage-

ment letter af 11. december 2017.  

5.3.3 Generelle it-kontroller 

Generelle it-kontroller er de kontroller, som ledelsen har etableret i og omkring VIAs væsentlige it-

platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og sikker it-anvendelse og dermed understøtte 

en pålidelig databehandling i it-baserede forretningsprocesser. 

Som led i revisionen af VIA har Deloitte revideret den del af de generelle it-kontroller, som vi vur-

derer relevante for aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejl-

information, og som er i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav.  

Den samlede revision baseres for en dels vedkommende på relevante interne kontroller i VIA, her-

under både manuelle kontroller og kontroller, der automatisk udføres af de brugersystemer, VIA 

anvender.  

Revisionen af de generelle it-kontroller har ikke omfattet en vurdering af kontrol- og sikkerhedsni-

veauet i de enkelte brugersystemer, herunder automatiske kontroller i de administrative processer 

og logiske adgangsrettigheder til udførelse af forretningsaktiviteter i brugersystemerne.  

5.3.3.1 Systemrevision 

VIA skal anvende en række it-systemer, som Moderniseringsstyrelsen driver. Disse systemer har 

Moderniseringsstyrelsen outsourcet til CSC, hvorfor væsentlige områder af de generelle it-

kontroller varetages af CSC. Moderniseringsstyrelsen har i et notat af 15. januar 2018 nærmere 

redegjort for it-sikkerheden i de systemer, Moderniseringsstyrelsen driver, eller hvor underleveran-

dører driver systemer på vegne af Moderniseringsstyrelsen.  

I notatet redegør Moderniseringsstyrelsen for, at Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for stan-

dardfunktionaliteten i it-systemerne, indestår for den løbende vedligeholdelse og sikkerhedskontrol, 

herunder efterlevelse af ISO27001, samt overholdelse af persondataloven. Moderniseringsstyrelsen 

redegør ligeledes for, at Moderniseringsstyrelsen tilsvarende indestår for og har ansvaret for it-

systemer, som Moderniseringsstyrelsen har outsourcet til underleverandører at drive.  
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Moderniseringsstyrelsen bekræfter i notatet, at der ikke er forhold at berette i forhold til overhol-

delse af it-sikkerheden.  

Konklusion 

På baggrund af vores revision af de generelle it-kontroller, som forvaltes af VIA, og som vi har 

vurderet relevante for at understøtte revisionen af årsrapporten for 2017 for VIA, har vi ikke identi-

ficeret væsentlige svagheder. 

5.3.4 Drøftelser med den daglige ledelse om besvigelser  

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt VIAs daglige ledelse om risikoen 

for besvigelser. Den daglige ledelse har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er sær-

lig risiko for besvigelser, der er væsentlige for årsrapporten. 

Vi har drøftet risikoen for besvigelser på institutionen med professionshøjskoledirektøren og kon-

cernøkonomichefen. Drøftelserne har også omfattet de interne kontroller, som den daglige ledelse 

har implementeret for at forebygge disse risici. Professionshøjskoledirektøren og koncern-

økonomichefen har i denne forbindelse oplyst, at ud over en mindre sag om besvigelser i en af 

VIAs kantiner har de ikke kendskab til besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om 

besvigelser, ligesom der ikke vurderes at være særlig risiko for væsentlige fejl i institutionens års-

rapport som følge af besvigelser. Den konkrete sag er undersøgt, afsluttet og medarbejderen bort-

vist. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsrapporten som følge 

af besvigelser. 

Af formelle årsager skal vi tillige forespørge bestyrelsen om, hvorvidt den har kendskab til besvi-

gelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrel-

sens underskrift på nærværende protokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kend-

skab til sådanne forhold ud over den ovennævnte sag. 

Vores revision har ikke afdækket forhold, der kan indikere besvigelser mod institutionen. 

5.3.5 Regnskabsinstruks  

Ifølge revisionsbekendtgørelsen skal vi gennem vores revision kontrollere, om institutionen følger 

retningslinjerne i dens regnskabsinstruks. Institutionens regnskabsinstruks er opdateret i januar 

2017. Vi har i forbindelse med revisionen påset, at instruksen følges på alle væsentlige områder. 

5.3.6 Elektroniske betalingssystemer  

Vi har i forbindelse med vores revision gennemgået institutionens elektroniske betalingssystemer. 

Vores revision har været tilrettelagt med henblik på at vurdere følgende områder: 

1. Den indbyggede funktionsadskillelse, blandt andet kontrol af om der foreligger alenefuld-

magter 

2. Systemernes adgangsbegrænsning 

3. Den logiske sikkerhed knyttet til systemer. 
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Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 

5.3.7 Institutionens bogholderi og regnskabsvæsen 

Der er foretaget enkelte efterposteringer i forbindelse med regnskabsafslutningen pr. 31. december 

2017. Vi anser VIAs bogføring for foretaget således, at den løbende kan danne grundlag for opstil-

ling af såvel årsrapport som andre økonomiske informationer. De foretagne efterposteringer har 

ikke ændret ved denne opfattelse. 

5.3.8 Konklusion vedrørende administrative forretningsgange og interne kontroller  

Det er vores vurdering, at de administrative forretningsgange og interne kontroller overordnet set 

fungerer tilfredsstillende og samtidig udgør et tilstrækkeligt grundlag til at sikre en fuldstændig, 

gyldig, nøjagtig og rettidig registrering og bogføring af VIAs transaktioner.  

5.4 Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Indtægtsdækket virksomhed udgør 5,1% af Professionshøjskolen VIA University Colleges samlede 

omsætning. 

Resultatet af IDV-aktiviteterne for årene 2014 til 2017 udgør:  

2017 2016 2015 2014 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. _______ _______ _______ _______ 

Indtægter 82.196 81.839 70.735 46.663 

Direkte og indirekte lønomkostninger (49.057) (48.745) (39.242) (26.151) 

Andre direkte og indirekte omkostninger (25.839) (30.350) (29.772) (16.658) _______ _______ _______ _______ 

Resultat  7.300 2.744 1.721 3.854_______ _______ _______ _______ 

Akkumuleret resultat (egenkapital)  32.539 25.232 22.488 20.717_______ _______ _______ _______ 

Dækningsgrad 8,9% 3,4% 2,5% 8,3% 

Vi har stikprøvevis gennemgået indtægter og omkostninger for enkelte projekter og sammenholdt 

de bogførte udgifter med bagvedliggende dokumentation i form af kalkulationer og kontrakter. Vi 

har endvidere på analytisk niveau vurderet indtjeningen i de enkelte projekter. For nærmere rede-

gørelse for stigningen i såvel omsætningen som i dækningsgraden henvises til specifikationerne i 

årsrapporten. Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.  

5.5 Særlige kontrolopgaver 

5.5.1 Uændret tilskudsgrundlag

I forbindelse med revisionen af VIAs årsrapport er det vurderet, at VIAs tilskudsgrundlag er uæn-

dret i forhold til de erklæringer, der er afgivet i årets løb. 
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5.5.2 Bekendtgørelse om sociale klausuler

I henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler er det som betingelse for at modtage statstilskud 

et krav, at der udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at VIA når op på, at 3,5% af institutionens 

årsværk udgøres af personale ansat på særlige vilkår. VIA har i lighed med tidligere år udarbejdet 

denne handlingsplan, og i 2017 er 4,8% af institutionens årsværk ansat på sociale klausuler. VIA 

har således indfriet årsværksmindstegrænsen. 

5.5.3 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen forespurgt institutionens ledelse, om der 

er udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering i overensstemmelse med lov om elevers og 

studerendes undervisningsmiljø. 

Institutionen har i 2017 gennemført studentertilfredshedsanalyser på de enkelte uddannelser, som 

blandt andet indeholder spørgsmål, der vedrører det fysiske og psykiske miljø.  

5.5.4 Fast ejendom

Vi har i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsen undersøgt, at: 

1. institutionen ikke har indgået lejemål, der har en uopsigelighed på mere end ti år, eller som 

overstiger 60 mio.kr., uden forudgående godkendelse fra finansudvalget 

2. institutionens salg af fast ejendom ikke har haft til formål at flytte hovedparten af dens til-

skudsberettigede aktiviteter til lejemål, medmindre det på forhånd er godkendt af ministeriet 

3. institutionen ikke investerer i fast ejendom eller indgår nye lejemål med henblik på udlejning 

4. institutionen ved udskiftning af lejemål med egne bygninger har givet meddelelse til ministe-

riet 

5. institutionen registrerer og værdiansætter bygninger mv. i overensstemmelse med reglerne i 

bekendtgørelse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Vi har ingen yderligere bemærkninger til den udførte revision af ovenstående punkter.  

6. Øvrige oplysninger  

6.1 Ledelsens regnskabserklæring samt ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har professionshøjskoledirektøren og kon-

cernøkonomichefen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for 2017. 

Heri har ledelsen blandt andet erklæret, at: 

• institutionens ledelse er enig i, at institutionens anlægsaktiver er værdiansat forsvarligt 

• der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsrappor-

ten 

• statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår 
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• tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler 

• institutionens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i 

årsrapporten oplyste 

• indtægter fra projekter og IDV-aktiviteter er indregnet fuldstændigt og nøjagtigt og er perio-

diseret korrekt 

• der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager eller eventualforpligtelser 

såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser, her-

under leasingforpligtelser, ud over de i årsrapporten anførte, som væsentligt vil kunne påvir-

ke bedømmelsen af institutionens økonomiske stilling 

• der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår, og at institutionens forret-

ningsgange og interne kontroller blandt andet har til formål at forebygge muligheden for be-

svigelser 

• der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten, og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen. 

Vi har ikke under revisionen konstateret fejl, som enkeltvis eller sammenlagt har givet anledning til 

korrektioner i den officielle årsrapport. 

6.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af statens 

 regnskabsregler 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til lovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv.  

6.3 Rapportering til andre myndigheder og underskriftsforhold 

Vi har foretaget kontrol af, at VIA har foretaget de påkrævede rapporteringer til de respektive 

myndigheder, og at årsrapporter og revisionsprotokollater er underskrevet af bestyrelse og rektor.  

6.4 Forsikringsforhold 

VIA er i lighed med tidligere år forsikringsmæssigt dækket af Statens Selvforsikring.  

Vi gør opmærksom på, at VIA løbende bør evaluere, om der er særlige områder, hvor der kan teg-

nes særskilte forsikringer. Vi har ikke foretaget en vurdering af, om Statens Selvforsikring yder fuld 

økonomisk kompensation i alle skadessituationer. Ved indtægtsdækket virksomhed dækker Statens 

Selvforsikring ikke produktansvar og rådgivningsansvar. 

VIA oplyser, at have vurderet, at der ikke gennemføres aktiviteter, hvor der skønnes, at produkt-

ansvar eller rådgivningsansvar kunne blive gjort gældende. 
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7. Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 30. marts 2017 har vi efter anmodning fra VIAs 

ledelse udført følgende opgaver: 

• Assistance i forbindelse med momsafstemning og momsopgørelse for 2017 

• Assistance i forbindelse med årsafslutningen 2017 

• Assistance med udarbejdelse af regnskab for det administrative it-supportcenter 

• Assistance i forbindelse med afklaring af finansiering af nyt campus i Horsens 

• Løbende momsmæssig assistance 

• Løbende økonomisk rådgivning.  

8. Konklusion på den udførte revision 

Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet 

med en revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser. 

Vores detaljerede kommentarer til den i forbindelse med årsafslutningen udførte revision er med-

delt institutionens daglige ledelse. Ingen af de omtalte forhold har en sådan karakter, at vi har 

fundet det påkrævet, at omtale dem i revisionsprotokollatet. 

9. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores revisionsprotokollat af 27. marts 2015 er revisionens formål, omfang og udførsel, revisors 

rapportering samt ansvarsfordeling mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, 

ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. 

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen og målrapporteringen. Årsregnskabsloven 

kræver imidlertid, at vi gennemlæser ledelsesberetningen og målrapporteringen for at påse, at 

informationerne i ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision. 

Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen og målrapporterin-

gen indeholder de oplysninger, som de i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsrapport og 

målrapportering skal indeholde. Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en 

udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med års-

regnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen er placeret i umiddelbar 

forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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10. Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen 

Institutionsnr.:  791413 

Institutionens navn: Professionshøjskolen VIA University College 

Regnskabsår:  2017 

Styrelsen for Videregående Uddannelser forord til Revisortjekliste 

Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses-

støttes kontrol af årsrapporter for Professionshøjskoler for Videregående Uddannelse og Medie- og 

Journalisthøjskolen. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af 

tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, 

men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af 

formel karakter. 

Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten 

indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institu-

tionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Styrelsen 

for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter 

retningslinjer fastsat af styrelsen.  

Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser ved-

rørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vur-

deringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om 

enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udfø-

res med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. 

Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærk-

ninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors 

omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 

§ 20, stk. 4 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revi-

sorloven) og Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved Professionshøjskoler for Vi-

deregående Uddannelse og Medie- og Journalisthøjskolen.  

Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger 

til regelsættet findes efter tjeklisten. 

Oplysning om revisors påtegning på regnskabet

X ”Blank” påtegning 

 Forbehold 

 Supplerende oplysninger 
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Revisions- og kontrolområde 

Resul-

tat af 

revisi-

ons-

hand-

lingen

Har 

punktet 

givet 

anled 

ning til 

væsent-

li-

ge/kriti

ske be-

mærk-

ninger

Punk-

tet  

ud-

skudt, 

jf. re-

visi-

ons-

planen

Punk

tet  

ikke 

rele-

vant

JA NE

J 

JA X X   

1. Formelle forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen 

1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse 

med Styrelsen for Videregående Uddannelsers vej-

ledning af december 2016 om udarbejdelse af års-

rapport? 

X  

2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? 

(BEK nr. 1294 § 5) 

X  

2. Revision og revisionsarbejde 

3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærk-

ninger omtalt i sidste års protokollat? 

X  

4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner 

er inden for institutionens formål? (BEK nr. 1294 § 

8) 

X  

5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som 

revisor har fundet nødvendig? (BEK nr. 1294 § 6) 

X  

6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - 

eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., 

som institutionen anvender, eller for fonde, selska-

ber, foreninger eller andre virksomheder, der kon-

trollerer udlejer (LBK nr. 205 § 33) 

X  

3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 

7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholde-

ne har tilstrækkelige og opdaterede interne dispone-

rings- og godkendelsesregler? (BEK nr. 1294 § 5) 

X  

8 Har revisor vurderet, at de gældende interne dispo-

nerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr. 

1294 § 5) 

X  

9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem 

registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutio-

nen? (BEK nr. 1294 § 5) 

X  
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Revisions- og kontrolområde 

Resul-

tat af 

revisi-

ons-

hand-

lingen

Har 

punktet 

givet 

anled 

ning til 

væsent-

li-

ge/kriti

ske be-

mærk-

ninger

Punk-

tet  

ud-

skudt, 

jf. re-

visi-

ons-

planen

Punk

tet  

ikke 

rele-

vant

JA NE

J 

JA X X   

10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsin-

struks er opdateret og er i overensstemmelse med 

Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 

om statens regnskabsvæsen mv.? 

X  

4. Finansiel revision 

11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret 

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af 

institutionens aktiver? (BEK nr. 1294 § 5) 

X  

12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret 

tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en 

korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? 

(BEK nr. 1294 § 5) 

X  

13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningsef-

tersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK 

nr. 1294 § 5) 

X  

14 Er institutionens likvide midler anbragt i overens-

stemmelse med § 16, stk. 3 og 4 i loven? (LBK nr. 

215, LBK nr. 205 § 15. stk. 3 og 4) 

X  

15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskarto-

tek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktive-

rede aktiver i henhold til reglerne herom, er i over-

ensstemmelse med finansbogholderiet? (BEK nr. 

1294, bilag 1, nr. 3) 

X  

16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelses-

kontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 

1294, bilag 1, nr. 3) 

X  

17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten 

vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskre-

vet i overensstemmelse med reglerne i Finansmini-

steriets Økonomisk Administrative Vejledning – 

ØAV? 

X  
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Revisions- og kontrolområde 

Resul-

tat af 

revisi-

ons-

hand-

lingen

Har 

punktet 

givet 

anled 

ning til 

væsent-

li-

ge/kriti

ske be-

mærk-

ninger

Punk-

tet  

ud-

skudt, 

jf. re-

visi-

ons-

planen

Punk

tet  

ikke 

rele-

vant

JA NE

J 

JA X X   

5. Indtægtsdækket virksomhed 

18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulere-

de resultat ikke har været negativt de seneste fire 

år i træk? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 

X  

19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkal-

kulationer? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 

X  

20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og 

omkostninger ved den indtægtsdækkede virksom-

hed registreres løbende og særskilt fra institutio-

nens øvrige virksomhed? 

(BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 4.2) 

X  

21 Afsætter institutionen – efter revisors vurdering – 

sine produkter på vilkår således at private udbydere 

ikke påføres ubillig priskonkurrence? (LBK nr. 936 § 

9 og LBK 205 § 9) 

X  

6. Særlige kontrolopgaver 

22 Er institutionen – efter revisors vurdering – i sit 

virke uafhængig og kommer institutionens midler 

alene institutionens undervisningsvirksomhed til 

gode? (nr. 936 § 22 og LBK 205 § 20)) 

X  

23 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten 

vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uæn-

dret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb 

(efterkontrol i forbindelse med revision af årsrap-

porten)? (BEK nr. 1294 § 5) 

X  

24 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. 

sociale klausuler? (BEK nr. 1274 § 1 samt BEK nr. 

1294, bilag 1, nr. 10) 

X  

25 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i års-

rapporten vedr. sociale klausuler? (BEK nr. 1274 § 2 

samt BEK nr. 376, bilag 2) 

X  
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Revisions- og kontrolområde 

Resul-

tat af 

revisi-
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hand-

lingen

Har 

punktet 

givet 
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li-
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mærk-

ninger

Punk-

tet  

ud-

skudt, 

jf. re-

visi-

ons-

planen

Punk

tet  

ikke 

rele-

vant

JA NE

J 

JA X X   

26 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervis-

ningsmiljøvurdering? (LOV nr. 166 §§ 6 og 7 samt 

BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 10) 

X  

7. Løn- og ansættelsesforhold 

27 Har revisor vurderet, at de ansattes løn - og ansæt-

telsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller 

fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 

2). 

X  

28 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelses-

breve i overensstemmelse med gældende regler og 

aftaler, samt at institutionens personalesager er 

ajourførte? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 

X  

29 Har revisor vurderet, at variable ydelser i form af 

over/merarbejde, timeløn samt særlige ydelser m.v. 

er korrekt opgjort og dokumenteret ved specifikati-

on af præstationerne og attesteret af dertil bemyn-

digede personer? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 2)  

X  

30 Har revisor vurderet at tillæg, vederlag og udgifts-

dækkende ydelser er ydet i overensstemmelse med 

fastlagte regler herunder regler for lokalløn?  (BEK 

nr. 1294, bilag 1, nr. 2)

X  

31 Har revisor vurderet, at udbetalte lønninger og ho-

norarer er indberettet korrekt i SLS-systemet? (BEK 

nr. 1294, bilag 1, nr. 2) 

X  

32 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i 

forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året 

er sket i overensstemmelse med organisationsafta-

lerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen – her-

under at evt. godtgørelse er udbetalt i overens-

stemmelse med gældende regler og aftaler?) (BEK 

nr. 1294, bilag 1, nr. 2)  

X  
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Revisions- og kontrolområde 

Resul-
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revisi-
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visi-
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ikke 

rele-
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JA NE

J 

JA X X   

8. Forvaltningsrevision – økonomistyring 

33 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sko-

lens økonomistyring – herunder om der udarbejdes 

og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudget-

ter? (BEK nr. 1294, bilag 1, nr. 6.4) 

X  

34 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens økonomistyring? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, 

litra 4). 

X  

9. Forvaltningsrevision – sparsommelighed 

35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af spar-

sommelighed? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, litra 4) 

X  

36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedrø-

rende sparsommelighed? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, 

litra 4) 

X  

10. Forvaltningsrevision - produktivitet 

37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sko-

lens produktivitet? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, litra 4)

X  

38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens produktivitet? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, 

litra 4) 

X  

11. Forvaltningsrevision – effektivitet 

39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sko-

lens effektivitet? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, litra 4) 

X  

40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. 

skolens effektivitet? (BEK nr. 1294 § 8, stk. 3, litra 

4) 

X  
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Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne

I kolonnen ”Resultat” afkrydses ’JA’ rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og 

revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til 

punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revi-

sionsprotokollen. Dersom revisor svarer ”ja” i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages 

afkrydsning i denne kolonne.  

Der skal afkrydses i ”Nej” rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er ud-

ført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er 

udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten 

kolonnen ”Punktet udskudt, jf. revisionsplanen” eller i kolonnen ”punktet ikke relevant”.  

En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besva-

relsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revi-

sor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de 

foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative 

forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i 

revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisa-

belt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. 

Regelhenvisning 

Paragrafhenvisningerne i denne tjekliste refererer til følgende regelsæt: 

LBK nr. 936: Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LBK 

nr. 936 af 25 august 2014  

LBK nr. 205: Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 

205 af 27. februar 2013. 

LOV nr. 166: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. LOV nr. 166 af 14. marts 

2001. 

BEK nr. 1274: Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud 

på selvejende uddannelsesinstitutioner, BEK nr. 1274 af 4. december 2006. 

BEK nr. 1294: Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for 

videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, jf. BEK nr. 1294 af 12. december 

2008. 

BEK nr. 70: Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., jf. BEK nr. 70 af 27. januar 2011. 
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11. Erklæring 

Med henvisning til Erhvervsstyrelsens udstedte erklæringsbekendtgørelse og Ministeriet for Forsk-

ning, Innovation og Videregående Uddannelsers bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 

vedrørende revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannel-

ser skal vi anføre:  

• at vi opfylder de i bekendtgørelsen stillede habilitetsbetingelser 

• at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om 

• at statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og refusion og til-

skudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler 

• at vi ikke under vores revision er blevet bekendt med, at refusion og tilskudsgrundlaget ikke 

er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.  

Aarhus, den 9. april 2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jakob B. Ditlevsen Klaus Tvede-Jensen 

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 9. april 2018 

Bestyrelse  

Peter Sørensen Jørgen Nørby  Poul Erik Christensen 

formand næstformand  

Morten Ballisager Peter Stampe Berit Eika 

Thor Jensen  Bente Alkærsig Rasmussen Hedvig Lund Dybdal 

Krista Riina-Maaria Singh Jens Eistrup  Keld Bach Nielsen 

Lars Goldschmidt Ingelis Sander  Kristel Mari Skorge 
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Vores konklusion på revisionen
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Forvaltningsrevision og sammenhæng med finansiel revision

Revisionen foretages i overensstemmelse med 
Internationale revisionsstandarder, Standarderne for 
offentlig revision (SOR), vedtægter og andre regler

Revisionen er tilrettelagt med henblik på at sikre, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, 
passiver og finansielle stilling på balancedagen samt 
resultatet af professionshøjskolens aktiviteter 
pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse 
med statens regnskabsregler

SOR 6 Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj 
grad af sikkerhed for udvalgte emner, om de 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er 
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis

Udvalgte emner i 2017:
• Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
• Gennemførelse af salg (Indtægtsdækket virksomhed)

SOR 7 Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad 
af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn 
ved forvaltningen af de midler og driften af de områder, 
der er omfattet af regnskabet.

Udvalgte emner i 2017
• Mål- og resultatstyring(rapportering i årsrapport)
• Styring af offentlige indkøb
• Aktivitets og ressourcestyring, (Budget- og 

økonomistyring)

Emner indenfor for juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision revideres kun såfremt de er relevante 
for professionshøjskolen. Alle relevante emner skal 
revideres over en 5-årig periode. 

Finansiel 
revision

Juridisk-
kritisk 

revision

Forvaltning
s-revision

SOR 6 Juridisk kritiske 
revisioner
Overholdelse af love og regler
• Gennemførelse af indkøb
• Løn- og ansættelsesmæssige 

dispositioner
• Salg af varer og tjenesteydelser
• Opkrævning af gebyrer 
• Tildeling af tilskud 
• Rettighedsbestemte overførsler 
• Er der i øvrigt indikationer på 

væsentlige regelbrud i 
forbindelse med andre 
dispositioner?

SOR 7 Forvaltningsrevisioner
God offentlig økonomistyring og forvaltning: 
• Aktivitets- og resursestyring
• Mål- og resultatstyring
• Styring af offentlige indkøb
• Budgetstyring af flerårige 

investeringsprojekter
• Styring af offentlige tilskudsordninger
• Er der i øvrigt indikationer på manglende 

sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet?

Årsrapporten
at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af aktiver, 
passiver og finansielle stilling på 
balancedagen samt resultatet af 
professionshøjskolens aktiviteter 
pengestrømme for regnskabsåret i 
overensstemmelse med statens 
regnskabsregler.



Konklusion på vores revision
Vi afgiver en blank revisionspåtegning som afslutning på vores revision

Konklusion

Vi har afsluttet vores revision af det af ledelsen aflagte 
årsregnskab for 2017.

Hvis ledelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, 
vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden 
forbehold, fremhævelser eller andre rapporteringsforpligtelser.

Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningen og 
målrapporteringen for at påse, at informationerne i 
ledelsesberetningen og målrapporteringen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og de informationer, 
som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med vores 
revision. 

Vi vil udstede en særskilt udtalelse om, at ledelsesberetningen 
og målrapporteringen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet.

Forvaltning

Vi har gennemgået institutionens forvaltning af midler samt 
økonomiske dispositioner, herunder vurderet om der er udvist 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om 
institutionens økonomistyring er passende tilrettelagt.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger

Ikke-korrigerede fejl

Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisionen.

I vores aftalegrundlag er revisionens formål, 
omfang og udførelse, revisors rapportering 
samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og 
revisor beskrevet. 

Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at 
eventuelle nye ledelses-medlemmer får 
udleveret et eksemplar heraf.

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi 
opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, 
og at vi under revisionen har modtaget alle 
de oplysninger, vi har anmodet om.

Vi afgiver en revisionspåtegning uden 
forbehold, fremhævelser eller særlige 
rapporteringsforpligtelser.

Der er ikke konstateret tilsigtede eller 
utilsigtede fejl under revisionen.

Kontrol af ledelsens pligter

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som 
den ifølge lovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og 
føre fortegnelser. Endvidere har vi påset, at institutionen på alle 
væsentlige områder overholder statens regnskabsregler.



Ledelsens påtegninger
Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger og erklæringer

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og daglig ledelse skal som 
krævet ved lov afgive en påtegning på 
årsrapporten, hvori der bekræftes, at 
årsrapporten:

• Er blevet godkendt.

• Giver et retvisende billede af aktiver, 
passiver, finansiel stilling samt 
resultatet i overensstemmelse med 
statens regnskabsregler.

• Indeholder en ledelsesberetning, som 
indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold,  beretningen omhandler.

• Indeholder en målrapportering, som 
indeholder de jf. vejledningen krævede 
oplysninger.

Vi har i forbindelse med vores revision udført 
visse handlinger i overensstemmelse med 
gældende lov og revisionsstandarder 
vedrørende ledelsens påtegninger på 
årsrapporten, ledelsens regnskabserklæring 
og forespørgsler om besvigelser.

Vi er blevet oplyst af ledelsen om, at den ikke 
har kendskab til besvigelser, påståede 
besvigelser eller formodninger om 
besvigelser udover en mindre sag om 
besvigelser i en af VIA’s kantiner. 

Ledelsens regnskabserklæring

Som led i revisionen af vanskeligt 
reviderbare områder har 
Professionshøjskoledirektør og 
koncernøkonomichef afgivet en 
regnskabserklæring over for os 
vedrørende årsregnskabet.

Forespørgsler om besvigelser

Det er ved lov pålagt os at indhente 
udtalelser fra den daglige og øverste 
ledelse om eventuelle konstaterede eller 
formodede besvigelser eller 
fejlinformationer.

Den øverste ledelse og den daglige 
ledelse har oplyst over for os, at udover 
en mindre sag om besvigelser i en af 
VIA’s kantiner, har de ikke kendskab til 
besvigelser, påståede besvigelser eller 
formodninger om besvigelser, ligesom 
der ikke vurderes at være særlig risiko for 
væsentlige fejl i virksomhedens 
årsregnskab som følge af regnskabs-
manipulation eller misbrug af aktiver. 
Den konkrete sag er undersøgt, afsluttet 
og medarbejderen er bortvist. 



Institutionens interne kontrolmiljø
Vi har gennemgået forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder
Revisionen har endvidere omfattet en 
vurdering af, om institutionens
rapporteringssystemer, forretningsgange og 
interne kontroller fungerer forsvarligt. 
Formålet hermed er at påse, om der 
forefindes korrekte, troværdige og rettidige 
bogholderi-registreringer som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen

Vi har vurderet institutionens 
forretningsgange og interne kontroller, 
herunder særligt indenfor følgende 
risikofyldte områder:
• Statstilskud
• Personaleomkostninger
• Projekter

Vurdering af det overordnede interne kontrolmiljø

Det er vores vurdering af Institutionens overordnede interne 
kontrolmiljø medvirker til effektive interne kontroller og pålidelig 
behandling af oplysninger af regnskabsmæssig karakter. 



Generelle IT-kontroller
Ingen væsentlige mangler eller svagheder af betydning for regnskabsaflæggelsen

Generelle IT-kontroller

Til brug for regnskabsaflæggelsen anvendes NavisionStat. Vi 
har som led i revisionen foretaget en gennemgang af 
institutionens IT-anvendelse og de generelle IT-kontroller inden 
for følgende områder:

• Anvendelse af brugerprofiler

• Anvendelse af passwords

• Ændring af standardpasswords

• Brugerrettigheder – oprettelse og ændringer

• Brugerrettigheder – funktionsadskillelse

• Brugerrettigheder – udvidede rettigheder

• Brugerrettigheder og -profiler – nedlæggelser

• Ændringskontroller.

På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at der 
ikke er mangler eller svagheder i de generelle IT-kontroller, der 
har væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen.

Generelle IT-kontroller er de kontroller, som 
er etableret i og omkring instittutionens
væsentlige IT-platforme med henblik på at 
opnå en velkontrolleret og sikker IT-
anvendelse og dermed også understøtte de 
IT-baserede forretningsprocesser, som har 
betydning for virksomhedens regn-
skabsaflæggelse.

På baggrund af gennemgangen er det vores 
vurdering, at der ikke er 
mangler eller svagheder i de generelle IT-
kontroller

Erklæringer vedrørende IT

Institutionen anvender en række standard systemer, herunder 
Navision Stat og SLS, som Moderniseringsstyrelsen er 
ansvarlig for.  

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet et notat hvor de 
redegør for deres ansvar for standardfunktionaliteten i it-
systemerne, indestår for den løbende vedligeholdelse og 
sikkerhedskontrol, herunder efterlevelse af ISO27001 samt 
overholdelse af Persondataloven. Moderniseringsstyrelsen 
redegør ligeledes for, at Moderniseringsstyrelsen tilsvarende 
indestår for og har ansvaret for it-systemer, som 
Moderniseringsstyrelsen har outsourcet til underleverandører at 
drive. 



Centrale forhold fra revisionen
Revisionsområde/risiko Regnskabspost Kompleksitet Bemærkninger til den udførte revision Observationer

(rating)

Opfølgning på sidste års revision Fast ejendom Folketingets Finansudvalg godkendte den 8. juni 2017 lejeaftalen vedrørende 
parkeringspladser på Ceres grunden ved Campus Aarhus C. 

Revision af tilskudsberettigede 
aktiviteter

Statstilskud Vi har ingen bemærkninger vedrørende den udførte revision

Revision projekter og IDV-indtægter Andre indtægter Vi har ingen bemærkninger vedrørende den udførte revision

Revision af lønninger Personaleomkostninger Vi har ingen bemærkninger vedrørende den udførte revision

Revision af anlægsaktiver Immaterielle og 
materielle anlægsaktiver

Vi har ingen bemærkninger vedrørende den udførte revision

Revision af likvide beholdninger Likvider, bankgæld og 
værdipapirer

Vi har ingen bemærkninger vedrørende den udførte revision. Vi har foretaget 
uanmeldt beholdningseftersyn den 1. december 2017 uden bemærkninger. 

Revision af kreditorer Leverandørgæld Vi har ingen væsentlige bemærkninger vedrørende den udførte revision. Vi 
henviser imidlertid til den omtalte superbrugeradgang.

Lav          Høj
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Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Att.: Jakob B. Ditlevsen 
City Tower, Værkmestergade 2 
8000 Aarhus C 
 
 

Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2017 

Denne udtalelse er afgivet i forbindelse med revisionen af årsrapporten for 2017. På bestyrelsens veg-

ne bekræfter jeg efter bedste overbevisning følgende: 

 

1. At bestyrelsen er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne 

kontroller til at forebygge og opdage besvigelser. 

 

2. At der efter bestyrelsens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at institutionen har et 

effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, her-

under fejl i årsrapporten som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af institutionens ak-

tiver. 

 

3. At bestyrelsen ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller for-

modninger om besvigelser - udover sagen vedrørende kantineleder i Ikast Charlotte Røpcke 

Jensen - der kan have involveret ledelsen eller medarbejdere, og som kan have en væsentlig be-

tydning for årsrapporten. Den konkrete sag er undersøgt, afsluttet og medarbejderen bortvist.  

 

Aarhus, den 9. april 2017

 
VIA University College 

 

 
______________________________ 
Peter Sørensen  
bestyrelsesformand 

 

 



Notat

Til: VIAs bestyrelse

Vedr.: Afrapportering på VIAs udviklingskontrakt for 2015-2017

VIAs udviklingskontrakt for 2015-2017
VIA har hvert år rapporteret på udviklingskontrakten med Uddannelses- 

og Forskningsministeriet som en del af VIAs årsrapport. Indeværende 

notat er en særskilt afrapportering til VIAs bestyrelse for hele perioden. 

Formålet er at give bestyrelsen overblik over periodens resultater i VIA.

Notatet opsummerer udviklingen i udviklingskontraktens mål over årene 

og giver desuden nogle uddybede eksempler på initiativer, som er gen-

nemført eller sat i gang i perioden. Bilaget viser samtlige mål og delmål 

og deres udvikling over de tre år. Vær opmærksom på, at beskrivelser-

ne i bilaget er væsentligt forkortede i forhold til de oprindelige afrappor-

teringer. De indeholder for eksempel ikke beskrivelser af igangsatte til-

tag og forklaringer på manglende målopfyldelse.

Resumé af periodens resultater
Samlet set har VIA haft en tilfredsstillende målopfyldelse i 2015 - 2017 

på mellem 93 % og 98 %. 

Den samlede målopfyldelse er faldet hvert år i perioden. Det skal ses i 

lyset af, at VIA har sat ambitiøse målsætninger om stigende måltal i hele 

perioden. Det er altså ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været 

en tilbagegang i VIAs resultater. Det viser snarere, at udviklingen ikke 

har været så markant, som ønsket, på visse målsætninger. Et eksem-

pel er EVUs omsætning i forhold til det private erhvervsliv, hvor målsæt-

ningen var en stigning på 75 % på to år. 

I det følgende gennemgås målene ét for et. Vær opmærksom på, at der 

er et væsentligt overlap med den indledende tekst omkring målopfyldel-

se fra Årsrapport 2017. 

Målet om Bedre kvalitet i uddannelserne er delvist opfyldt i perioden. 

De to delmål om studieintensitet og udvikling af professionsdidaktikken 

er nået. Studieintensiteten er gennemsnitligt steget med 3,2 timer/uge. 

Delmålet om fuldførelse er delvist nået. Fuldførelsen på VIAs uddannel-

ser er dog steget svagt, 0,5 procentpoint, i kontraktperioden. 

Målet om Større relevans og øget gennemsigtighed er nået for kon-

traktperioden. I forhold til dimittender med professionsbachelor, som får 

beskæftigelse i den private sektor, er andelen steget med tre procent-

point i forhold til baseline i 2014. For erhvervsakademiuddannelserne 

har der været en stigning på ét procentpoint. Uddannelsernes arbejde 
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med opdatering og omsætning af videngrundlag er sat i system ved hjælp af VIAs processtandard for samme. 

Bedre sammenhæng og samarbejde er målt gennem omsætning på efter- og videreuddannelse som udtryk 

for professionsbachelorernes mulighed for at vedligeholde og videreudvikle deres kompetencer i takt med ar-

bejdsmarkedets behov. Målet for kontraktperioden er delvist opfyldt, idet VIA ikke fuldt ud har nået omsæt-

ningsmålet for efter- og videreuddannelse. Omsætningen i forhold til folkeskoleområdet har oversteget den 

oprindelige forventning med 100 %, mens omsætningen i forhold til det private område ikke er steget i perio-

den.

Målet om Styrket internationalisering er nået for kontraktperioden. Andelen af studerende, som har været 

på studie- eller praktikophold i udlandet, er fordoblet fra baseline i 2013. Blandt de internationale studerende, 

der er startet i VIA, har der desuden næsten været en fordobling af andelen af studerende fra lande uden for 

EU/EØS. 

Målet om Øget social mobilitet er fastholdt i udviklingskontrakten, men målet har ændret fokus fra at øge op-

taget af studerende fra særlige geografiske områder til en generel indsats i forhold til at øge tilgængeligheden 

af uddannelse samt tiltrække og fastholde flere unge. Der har været en række tiltag i kontraktperioden, og der 

gives et eksempel nedenfor. Det er endnu for tidligt at vurdere tiltagenes effekt på fastholdelse. 

VIA har i perioden arbejdet med Styrket forsknings- og udviklingsbasering, og målet er delvist opfyldt. An-

tallet af FOU-aktive medarbejder med ph.d. er ikke steget fuldt ud som målsat i perioden. Dog har der været 

en stigning på 25 % i kontraktperioden fra 2015 til 2017. Antallet af ph.d. studerende og publikationer er ste-

get som målsat, og henholdsvis 44 % og 62 % i forhold til baseline.

VIA har i kontraktperioden arbejdet med Digitalisering af både administrative processer og læringsmiljøet. 

Praktikportalen er ved udgangen af 2017 fuldt implementeret. Med henblik på at udvikle undervisernes it-di-

daktiske kompetencer og således styrke den pædagogisk anvendelse af digital teknologi har VIA i kontrakt-

perioden udviklet ”Kompetencehjulet” og et tilhørende udbud af online kurser ”Kompetencereolen”. Konceptet 

beskrives nedenfor. Implementeringen løber over 2017 og 2018. 

Om det digitale kompetencehjul
Kompetencehjulet er et selvevalueringsværktøj til brug for VIAs undervisere. Efter, at 

man har udfyldt et spørgeskema omkring egne digitale kompetencer, illustrerer værktø-

jet styrker og udfordringer i brugen af digitale værktøjer i undervisningen. Det giver des-

uden en række anbefalinger til, hvordan man kan udvikle ens digitale kompetencer. 

Hjulet er tænkt som et dialogværktøj mellem undervisere og ledere om behovet for digi-

tal kompetenceudvikling for den enkelte. 

Direktionen har besluttet, at det er obligatorisk for VIAs undervisere at gennemføre sel-

vevalueringen – for eksempel i forbindelse med MUS og senest med udgangen af 

2018. Det skyldes, at der er behov for et samlet overblik over kompetencesituatio-

nen i VIA i forhold til at udvikle det digitale læringsmiljø og fremtidens uddannelser. Be-

svarelserne vil blive samlet op i VIAs kvalitetsrapporter.

Studieassistenter på Læreruddannelsen 
På VIAs fire læreruddannelser understøttes de nye studerende ved hjælp af studieassi-
stenter. Studieassistenterne er fagligt kompetente ressoursepersoner, der selv har gen-
nemført et bestemt modul på første år med succes.

Formålet er at hjælpe nye studerende med at studere og at støtte underviserne i at mu-
liggøre et mere fokuseret arbejde med de studerendes studieprocesser. Desuden med-
virker ordningen til at støtte forventningsafstemningen med de studerende omkring mo-
dulets læringsmål og intentionerne med studieaktivitetsmodellen.

På holdet skal studieassistenten – koordineret og aftalt med underviseren i modulet – 
hjælpe de studerende med deres studier i og uden for underviserens undervisning og 
vejledning. 
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I kontraktperioden er der arbejdet med Entreprenørskab, og målet er delvist opfyldt. Indsatsen har primært 

været rettet mod uddannelsesaktiviteter og anerkendelse af de studerendes entreprenørielle kompetencer. I 

forhold til baseline har der været en stigning på knap 40 % i antal studerende, som deltager i entreprenør-

skabsundervisning. Antallet af nystartede virksomheder i regi af VIAs studentervæksthuse er steget med 77 

% i forhold til baseline. 

VIAs Virksomhedsrettede videnydelser er øget i kontraktperioden, og målet er delvist nået. Mængden af in-

nobooster-samarbejder har været som målsat, mens antallet af forskerteam-kontrakter var lidt færre end for-

ventet. I forhold til erhvervsvækst gennem vidensamarbejde deltager VIA i en række innovationsnetværk med 

erhvervslivet, og flere end målsat. Samtidig har VIA Efter- og Videreuddannelse et stærkt fokus på ydelser ret-

tet mod erhvervslivet.



Bilag, oversigt over mål i VIAs udviklingskontrakt for 2015-2017 og de-
res opfyldelse

VIAs mål og målopfyldelse i forhold til VIAs udviklingskontrakt for 2015-2017
Bemærk, at teksten er væsentligt forkortet i forhold til de oprindelige afrapporteringer i VIAs årsrapporter

2015
(Målsætning. 

Målopfyldelse. Data)

2016
(Målsætning.

Målopfyldelse. Data)

2017
(Målsætning.

Målopfyldelse. Data)

Samlet målopfyldelse 

98 % opfyldt 97 % opfyldt 93 % opfyldt

1. Bedre kvalitet i uddannelserne
1.1 Øget studie-
intensitet i form 
af måling af antal 
timer, de stude-
rende anvender 
på deres studie.

Etablering af målemetoder 
og første måling af de stu-
derendes anvendte timer 
på studiet. 

100 % opfyldt.
Gennemsnitligt timefor-
brug på 35,8 timer pr. uge. 

De studerende anvender i 
gennemsnit 5 % flere timer 
på deres studie i forhold til 
2015. 

100 % opfyldt.
Gennemsnitligt timefor-
brug på 39 timer pr. uge. 

De studerende anvender i 
gennemsnit 5 % flere timer 
på deres studie i forhold til 
2016
Hvis målingen i 2016 viser, 
at de studerende bruger 
37 timer eller mere om 
ugen, er målet for 2017 
fastholdelse af dette tal.

Ikke opgjort
 1.2 Udvikling af 
professionsdi-
daktikken gen-
nem øget viden-
deling og nyska-
bende eksperi-
menter.

Der gennemføres pilotpro-
jekter i enkelte udvalgte 
uddannelser med særligt 
fokus på inddragelse af 
professioner og erhverv 
samt et internt vidende-
lingsarrangement mellem 
VIAs højskoler med delta-
gelse af undervisere invol-
veret i igangværende pi-
lotprojekter.

100 % opfyldt

Der gennemføres pilotpro-
jekter i enkelte udvalgte 
uddannelser med særligt 
fokus på inddragelse af 
professioner og erhverv. 

100 % opfyldt

De gennemførte projekter 
evalueres med fokus på 
professions- og erhvervs-
rettethed. Erfaringer fra 
de gennemførte projekter 
formidles til VIAs øvrige 
uddannelser. 

100 % opfyldt

1.3 Andelen af 
studerende der 

Gennemsnitlig fastholdel-
se på 75 %.

Gennemsnitlig fastholdel-
se på 76 %. Minimum fast-

Gennemsnitlig fastholdel-
se på 77 %.



2/6

fuldfører uddan-
nelsen.

Minimum fastholdelse på 
60 %. 

94 % opfyldt.
Gennemsnitlig fastholdel-
se på 75 %. 
5 af 42 uddannelser opfyl-
der ikke minimumskravet. 

holdelse på 62 %. 

91 % opfyldt.
Gennemsnitlig fastholdel-
se på 75,3 %. 
7 af 42 uddannelser opfyl-
der ikke minimumskravet.

Minimum fastholdelse på 
64 %. 

89 % opfyldt.
Gennemsnitlig fastholdel-
se på 75,5 %. 
7 af 34 uddannelser opfyl-
der ikke minimumskravet.

2. Større relevans og øget gennemsigtighed
2.1 Andel af di-
mittender fra 
VIA, som finder 
beskæftigelse i 
den private sek-
tor.

Etablering af datagrund-
lag og baseline. 

100 % opfyldt/
22 % af VIAs dimittender 
fra professionsbachelor-
uddannelserne og 91 % af 
VIAs dimittender fra er-
hvervsakademiuddannel-
serne beskæftiget i den 
private sektor. 

En øget andel af VIAs di-
mittender finder beskæfti-
gelse i den private sektor i 
forhold til opgørelse i 
2015. 

100 % opfyldt.
24 % af VIAs dimittender 
fra professionsbachelor-
uddannelserne og 92 % af 
VIAs dimittender fra er-
hvervsakademiuddannel-
serne beskæftiget i den 
private sektor. 
 

En øget andel af VIAs di-
mittender finder beskæfti-
gelse i den private sektor i 
forhold til opgørelse i 
2016. 

100 % opfyldt.
25 % af VIAs dimittender 
fra professionsbachelor-
uddannelserne og 92 % af 
VIAs dimittender fra er-
hvervsakademiuddannel-
serne beskæftiget i den 
private sektor. 

2.2. Systematise-
ring af uddannel-
sernes arbejde 
med opdatering 
og omsætning af 
videngrundlag.

Der udarbejdes en fælles 
processtandard for opda-
tering og omsætning af vi-
dengrundlag, som beskri-
ver krav til systematisk 
indhentning af viden fra 
faglige miljøer, forsknings-
miljøer og beskæftigelses-
områder. 

100 % opfyldt. 
67 % af VIAs grunduddan-
nelser og diplomuddannel-
ser lever op til kravene i 
VIAs processtanddard. 

75 % af VIAs grunduddan-
nelser og diplomuddannel-
ser arbejder systematisk 
med indhentning af viden 
fra faglige miljøer, forsk-
ningsmiljøer og beskæfti-
gelsesområder samt om-
sætning af ny viden i ud-
dannelsen. 

100 % opfyldt.
99 % af VIAs grunduddan-
nelser og diplomuddannel-
ser har en beskrevet og 
fungerende systematik for 
opdatering og omsætning 
af videngrundlag.

100 % af VIAs grundud-
dannelser og diplomud-
dannelser arbejder syste-
matisk med indhentning af 
viden fra faglige miljøer, 
forskningsmiljøer og be-
skæftigelsesområder samt 
omsætning af ny viden i 
uddannelsen. 

100 % opfyldt.
99 % af VIAs grunduddan-
nelser og diplomuddan-
nelser har en beskrevet og 
fungerende systematik for 
opdatering og omsætning 
af videngrundlag.

3. Bedre sammenhæng og samarbejde
3.1. Omsætning Samlet omsætning på Samlet omsætning på Samlet omsætning på 



3/6

på efter- og vide-
reuddannelse.

minimum 190 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse til 
folkeskolen: 26 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse ret-
tet mod det private: 40 
mio. kr. 

85 % opfyldt. 
Samlet omsætning: 190 
mio. kr. Omsætning, folke-
skolen: 48 mio. kr. Om-
sætning, det private: 23 
mio. kr. 

minimum 200 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse til 
folkeskolen: 28 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse ret-
tet mod det private: 55 
mio. kr.

80 % opfyldt. 
Samlet omsætning: 199 
mio. kr. Omsætning, folke-
skolen: 61 mio. kr. Om-
sætning, det private: 23 
mio. kr. 

minimum 209 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse til 
folkeskolen: 30 mio. kr. 
Øget omsætning på efter- 
og videreuddannelse ret-
tet mod det private: 70 
mio. kr.

75 % opfyldt. 
Samlet omsætning: 199 
mio. kr. Omsætning, folke-
skolen: 62 mio. kr. Om-
sætning, det private: 21 
mio. kr. 

4. Styrket internationalisering
4.1 Studerende 
på studie eller 
praktikophold i 
udlandet.

6 % af dimittender fra 
2015, har været på ud-
landsophold. 

100 % opfyldt.
11 % af dimittenderne i 
2014 har været på ud-
landsophold i løbet af ud-
dannelsen. 

7 % af dimittender fra 
2016, har været på ud-
landsophold. 

100 % opfyldt.
14 % af dimittenderne i 
2015 har været på ud-
landsophold i løbet af ud-
dannelsen. 

8 % af dimittender fra 
2016, har været på ud-
landsophold.

100 % opfyldt. 
14 % af dimittenderne i 
2016 har været på ud-
landsophold i løbet af ud-
dannelsen. 

4.2 International 
dimension i stu-
diemiljøet.

12 % af de nye internatio-
nale studerende kommer 
fra lande uden for EU/EØS. 

100 % opfyldt. 
I 2014/15 kom 15 % af de 
nye internationale stude-
rende fra lande uden for 
EU/EØS.

13 % af de nye internatio-
nale studerende kommer 
fra lande uden for EU/EØS. 

100 % opfyldt. 
I 2015/16 kom 16 % af de 
nye internationale stude-
rende fra lande uden for 
EU/EØS.

14 % af de nye internatio-
nale studerende kommer 
fra lande uden for EU/EØS. 

100 % opfyldt. 
I 2016/17 kom 20 % af de 
nye internationale stude-
rende fra lande uden for 
EU/EØS.

5. Øget social mobilitet - flere talenter i spil
5.1 Institutions-
specifikke initia-
tiver som skal til-
skynde unge fra 
områder med få 
ansøgere til at 

Mål om øget social mobili-
tet afrapporteres først for 
2016 og 2017 ifølge aftale. 

Gennemførelse af konkre-
te indsatser på alle VIAs 
campusser, som kan til-
trække unge fra områder 
med få ansøgere eller un-
ge med en uddannelses-

Vurdering af effekten af 
iværksatte tiltag (ændring 
ift. oprindeligt måltal, da 
analyse ikke viste tegn på 
problemer med social mo-
bilitet. VIA har derfor valgt 
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søge videregåen-
de uddannelser.

fremmed baggrund.

De konkrete indsatser for-
muleres når problemstillin-
gen er statistisk belyst og 
baseline er etableret i 
2015. 

100 % opfyldt 

at fokusere og iværksætte 
generelle indsatser i for-
hold til at sikre tilgænge-
lighed af uddannelse, til-
trække flere og fastholde 
unge). 

100 % opfyldt

6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering og kapacitetsopbygning
6.1 Antal FoU ak-
tive medarbejde-
re med ph.d.-
grad.

100 medarbejdere. 

97 % opfyldt.
97 FoU aktive medarbej-
dere med ph.d.-grad i 
2015. 

120 medarbejdere. 

94 % opfyldt.
113 FoU aktive medarbej-
dere med ph.d.-grad i 
2016.

140 medarbejdere. 

75 % opfyldt.
104 FoU aktive medarbej-
dere med ph.d.-grad i 
2017.

6.2 Antal ph.d. 
studerende.

45 igangværende ph.d. 
forløb. 

100 % opfyldt.
53 igangværende ph.d. 
forløb i VIA ved udgangen 
af 2015. 

50 igangværende ph.d. 
forløb. 

100 % opfyldt.
54 igangværende ph.d. 
forløb i VIA ved udgangen 
af 2016. 

50 igangværende ph.d. 
forløb. 

100 % opfyldt.
52 igangværende ph.d. 
forløb i VIA ved udgangen 
af 2017. 

6.3 + 6.4 
Antal publikatio-
ner 

165 publikationer. 

100 % opfyldt. 
239 publikationer i 2015 

185 publikationer.

100 % opfyldt. 
260 publikationer i 2016 

205 publikationer.
 
100 % opfyldt. 
245 publikationer i 2017

7. Digitalisering
7.1 Implemente-
ring af fælles 
praktikportal.

Der gennemføres pilot-for-
søg og Praktikportalen er 
implementeret i 40 % af 
VIAs uddannelser. 

100 % opfyldt. 
41 % af de uddannelser i 
VIA, der skal implemente-
re praktikportalen, har 
etableret opsætning i por-
talen. 

Praktikportalen er imple-
menteret i 100 % af VIAs 
uddannelser. 

100 % opfyldt  

Implementering af prak-
tikportalen evalueres. 

100 % opfyldt
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7.2 Pædagogisk 
anvendelse af di-
gital teknologi.

Der gennemføres undersø-
gelse af de studerendes 
vurdering af det digitale 
læringsmiljø (gennemføres 
i 2014). 

100 % opfyldt.
Målt ved en samlet it-indi-
kator er indekset for VIAs 
professionsbachelorud-
dannelser 64 og for er-
hvervsakademiuddannel-
ser 68. 

Der udvikles kompetence-
udviklingsplaner for under-
visere, administrativt per-
sonale og ledere i forhold 
til digitalisering. 

100 % opfyldt.

Effekten af projekterne 
måles på de studerendes 
vurdering af det digitale 
læringsmiljø. 

75% opfyldt.
Der er foretaget en min-
dre temperaturmåling af 
studerendes vurdering af 
det digitale læringsmiljø i 
december 2017. 

Målt ved en samlet it-indi-
kator er indekset for VIAs 
uddannelser 62.

8. Entreprenørskab
8.1 Undervisning 
i entreprenør-
skab.

7.100 deltagere i entrepre-
nørskabsundervisning og 
15 nystartede virksomhe-
der. 

100 % opfyldt. 
8.257 studerende har del-
taget i entreprenørskabs-
undervisning i 2014/15. 
Der er etableret 16 nystar-
tede virksomheder i 2015. 

7.300 deltagere i entrepre-
nørskabsundervisning og 
20 nystartede virksomhe-
der. 

100 % opfyldt. 
8.428 studerende har del-
taget i entreprenørskabs-
undervisning i 2015/16. 
Der er etableret 20 nystar-
tede virksomheder i 2016.

7.500 deltagere i entrepre-
nørskabsundervisning og 
25 nystartede virksomhe-
der. 

96 % opfyldt. 
9.720 studerende har del-
taget i entreprenørskabs-
undervisning i 2016/17. 
Der er etableret 23 nystar-
tede virksomheder i 2017.

8.2 Institutio-
nens entrepre-
nørielle kapaci-
tet.

Der gennemføres en selve-
valuering af VIAs entrepre-
nørielle kapacitet. 
Der vælges enkelte ind-
satsområder ud af de syv 
temaer i selvevalueringen. 

100 % opfyldt

Der gennemføres konkrete 
tiltag mhp. at øge VIAs en-
treprenørielle kapacitet. 

75 % opfyldt. 
Indsatserne i 2016 har pri-
mært haft fokus på at må-
le og anerkende de stude-
rendes aktiviteter og ikke 
anerkendelse af medar-
bejderes indsats til at 
fremme den entreprenøri-
elle kapacitet.

VIA har øget sin entrepre-
nørielle kapacitet på de 
udvalgte indsatsområder. 

Ikke opgjort, VIA har be-
sluttet ikke at gentage sel-
vevalueringen i 2017.
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Tillæg: Udbud af virksomhedsrettede videnydelser
Udbud af virk-
somhedsrettede 
videnydelser.

Vidensamarbejdsaftaler 
mellem VIA og virksomhe-
der om viden til bestemt 
udviklingsopgave, herun-
der innoboostere. Der ind-
gås samarbejdsaftale med 
mindst 3 virksomheder.
Forskerteam-koncept ud-
bydes med henblik på at 
opbygge erfaring med 
konceptet samt afprøve 
andre beslægtede koncep-
tydelser. Der indgås sam-
arbejdskontrakt med min. 
4 virksomheder i Region 
Midtjylland. 

100 % opfyldt. 
4 innoboostersamarbejder 
og 4 forskerteam-kontrak-
ter i 2016.

Vidensamarbejdsaftaler 
mellem VIA og virksomhe-
der om viden til bestemt 
udviklingsopgave, herun-
der innoboostere. Der ind-
gås samarbejdsaftale med 
mindst 4 virksomheder.
Forskerteam-koncept ud-
bydes med henblik på at 
opbygge erfaring med 
konceptet samt afprøve 
andre beslægtede koncep-
tydelser. Der indgås sam-
arbejdskontrakt med min. 
6 virksomheder i Region 
Midtjylland. 

83 % opfyldt. 
Data: 6 innoboostersamar-
bejder og 4 forskerteam-
kontrakter i 2017.

Understøttelse 
af erhvervsvækst 
gennem viden-
samarbejde.

VIA deltager i følgende in-
novationsnetværk god-
kendt af UFM: Livstil, Bolig 
og Beklædning, Welfare-
Tech, Serviceplatform, In-
nobyg. VIA samarbejder 
med følgende innovations-
netværk: Produktion.

100 % opfyldt. 

VIA deltager i de pågæl-
dende og yderligere to 
netværk. 

VIA deltager i følgende in-
novationsnetværk god-
kendt af UFM: Livstil, Bolig 
og Beklædning, Welfare-
Tech, Serviceplatform, In-
nobyg, Fødevaresektorens 
innovationsnetværk. VIA 
samarbejder med følgende 
innovationsnetværk: Pro-
duktion.

100 % opfyldt. 

VIA deltager i de pågæl-
dende og yderligere ét 
netværk. 
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Strategisk rammekontrakt
2018-2021  

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for VIA Uni-
versity Colleges kerneopgaver. 

Status og varighed 

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis 
f.eks. de økonomiske forhold eller andre rammevilkår for institutionen ændres væsentligt fra 
det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de 
strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen 
og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse

Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Sta-
tusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldelse 
med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal endvide-
re indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende indsatser for målopfyldelse samt 
en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør institutionens grundlag for at realisere 
målene. 

For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. Identifice-
res der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for en konkret 
indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af nye datakil-
der i rammekontrakten forudsætter enighed.
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Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske 
mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de fastsatte indikatorer i 
den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de understøttende indsatser i kontrakt-
perioden.

Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samle-
de målopfyldelse af rammekontrakten. 

Strategiske mål i rammekontrakten

VIA University College vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende strategiske mål 
for vores kerneopgaver:

1. Alle VIAs studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte
2. VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov 
3. Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet
4. Vi vil understøtte det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte og understøtte gennemfø-

relsen
5. Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen

VIA har gennem strategien ”Aftryk på verden 2018-2020” stærkt fokus på omverdenen. VIA 
skal bidrage til at finde løsninger på samfundets udfordringer i et styrket samspil mellem civil-
samfund, offentlige institutioner og erhvervsliv. Vi skal bringe vores viden i spil for at skabe ud-
vikling og vækst. Og vi skal uddanne hele mennesker hele livet, så de kan sætte deres aftryk på 
verden.

Aftryk på verden 2018-2020 har fire strategiske indsatsområder:

Aftryk VIA fremtidens uddannelser
Indsatsen sætter fokus på at danne og uddanne til fremtidens digitaliserede arbejdsmar-
ked. Den enkelte studerende skal udfordres til at blive så dygtig som muligt gennem indivi-
duelle talentforløb, tilvalg og læringsrum. De studerende skal have en mere aktiv rolle i vi-
denkredsløb mellem forskning, uddannelse og praksis og i nytænkning af undervisning, der 
er både vidensbaseret og professionsrettet, og som bringer de nye teknologier meningsfuldt 
i spil.

Aftryk VIA styrket samarbejde med det private erhvervsliv
Indsatsen sætter fokus på at styrke og konsolidere virksomhedssamarbejdet. VIA skal etab-
leres som en af de førende privatrettede videninstitutioner gennem tæt samarbejde med af-
tagerne om udvikling af både eksisterende uddannelser og mere fleksible uddannelsesfor-
løb målrettet lokale behov for arbejdskraft samt ved at styrke virksomhederne gennem 
forskning og udvikling. VIAs studerende skal alle have undervisning i entreprenørskab og 
innovation, og studentervæksthusene skal facilitere flere samarbejder mellem vores stude-
rende og virksomhederne.

Aftryk VIA stærkt samfundsengagement
Indsatsen sætter fokus på VIA som lokal og global samfundspartner. Lokalt skal VIA arbej-
de for en balanceret udvikling og en geografisk bred uddannelsesdækning med fleksible ud-
dannelsesmodeller. Globalt skal en fokuseret indsats bidrage til global forsyning af uddan-
nelse, mobilitet, forskningssamarbejde og uddannelseseksport. Pejlemærkerne for arbejdet 
er demokratisk dannelse og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Medborgerskab 
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skal være en integreret del af uddannelsesforløbene, og der er særligt fokus på at aktivere 
de studerendes engagement i frivillige aktiviteter. 

Aftryk VIA smidigt og effektivt samarbejde
Indsatsen sætter fokus på den konstante dialog med omverdenen. Det skal være nemt at 
navigere i VIA i forbindelse med undervisning, praktik, projektarbejde, efteruddannelse og 
frivillige tiltag. Det kræver, at VIA konstant sætter den samlede opgave i centrum og tæn-
ker i helheder. Vi skal anvende teknologien klogt til at styrke sammenhæng, transparens og 
kommunikation til fordel for både studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Ef-
fektivitet handler ikke blot om at gøre mere for mindre, men om at gentænke arbejdsmeto-
der, processer, roller og opgaver – både for ledelse, studerende, medarbejdere og uddan-
nelsespartnere.

I den strategiske rammekontrakt sættes der konkrete mål for enkelte elementer af VIAs strate-
gi.

Målet for de studerendes læringsudbytte (mål 1) og målet om at understøtte det rigtige uddan-
nelsesvalg (mål 4) taler ind i Aftryk VIA fremtidens uddannelser og det fokus, der er på at have 
et højt ambitionsniveau for den enkelte studerende.

Målene for udvikling af grunduddannelserne med udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov (mål 
2), styrket samarbejde med praksis i videnkredsløbet (mål 3) og fleksibel og efterspørgselsdre-
vet kompetenceudvikling i hele regionen (mål 5) taler ind i Aftryk VIA styrket samarbejde med 
det private erhvervsliv og Aftryk VIA stærkt samfundsengagement.

VIAs ambition om at sætte Aftryk VIA et smidigt og effektivt samarbejde er ikke udmøntet i 
konkrete mål i den strategiske rammekontrakt.

Strategisk mål 1  
Alle VIAs studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte
Målet er at løfte læringsudbyttet og/eller studieaktiviteten på de uddannelser, der scorer 
lavt på den ene eller begge parametre. VIA vil nå målet gennem målrettet fokus på nytænk-
ning af uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningsformater.  

Motivation og ambition for målet
VIA har høje ambitioner for alle studerende. Hver studerende skal uanset egne forudsæt-
ninger udfordres i tilstrækkelig grad, så han/hun motiveres til at udnytte egne talenter og 
kompetencer bedst muligt. Den seneste studiemiljøundersøgelse i VIA viste, at de stude-
rendes egen vurdering af læringsudbytte og tidsforbrug til studieaktiviteter varierer meget 
fra uddannelse til uddannelse. Der er således et potentiale i forhold til at øge den enkeltes 
læringsudbytte. 

VIA vil arbejde med nytænkning og rammesætning af studieaktiviteter, der kan engagere 
og involvere de studerende og understøtte deres læring. Konkret vil VIA arbejde med ud-
dannelsernes tilrettelæggelse gennem fokus på fx udvikling af curriculum, blended lear-
ning og tydelig forventningsafstemning omkring krav og ambitionsniveau i uddannelsen 
med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens fire læringsrum. 

I VIAs strategiske arbejde omkring ”fremtidens uddannelser” bliver der konkret iværksat 
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tre udviklingsprogrammer med følgende fokus
 at øge studieintensiteten gennem prøvehandlinger1, som involverer studerende
 at styrke og sprede blended learning i VIAs uddannelser
 at dele undervisningsformater med potentiale på tværs af uddannelser

Ambitionen er, at de krav, der stilles i uddannelsernes curriculum, herunder også i prak-
tikken, skal understøtte en studieintensitet svarende til minimum fuld tid (1650 timer om 
året), samt at de studerendes vurdering af læringsudbyttet forbedres for de uddannelser 
som ligger under en vurdering på 70 i studiemiljøundersøgelsen fra 2016.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kon-
traktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt rede-
gørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 

De studerendes vurdering af læringsudbytte:
 ”Mit udbytte af undervisningen er højt” (spørgeskemaundersøgelse 2016, gns. 72, 

min. 66, max. 93, Skala 0-100, Uddannelseszoom, UFM)

De studerendes angivelse af studieintensitet:
 De studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og forberedelse (spørgeske-

maundersøgelse 2016, gns. 39 t/uge, min. 28, max. 54, Studiemiljøundersøgelse, VIA 
– ny baseline etableres i 2018, spørgeskemaundersøgelse Uddannelseszoom, UFM)

Strategisk mål 2 
VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov
VIA vil nå målet gennem udvikling af uddannelsernes relevans, herunder ikke mindst ud-
vikling af de studerendes digitale kompetencer.  Forsyning af det regionale arbejdsmarked 
kræver endvidere et særligt fokus på VIAs internationale studerendes overgang til arbejds-
markedet

Motivation og ambition for målet
VIA arbejder løbende med vurdering af match mellem uddannelsesindhold, -tilgængelig-
hed og arbejdsmarkedets behov på baggrund af aftagerundersøgelser, dimittendundersø-
gelser og statistik for dimittendledighed. Analyserne danner grundlag for tilpasning af ud-
dannelsernes indhold og uddannelsesporteføljen.

Der er variationer i dimittendledighed på tværs af uddannelser. Det er væsentligt at arbej-
de med tilpasning af uddannelsernes indhold og antal studiepladser med henblik på at 
matche det regionale arbejdsmarkeds behov. I VIAs dækningsområde ses der både udfor-
dringer med for mange og for få dimittender på tværs af uddannelser og geografi.
Der har desuden vist sig udfordringer med at fastholde de internationale dimittender på 
det danske arbejdsmarked. VIA øger derfor også sin indsats i forhold til lokal forankring 
og beskæftigelse rettet mod internationale dimittender.

1 Prøvehandlinger er i denne sammenhæng forsøg med nye undervisningsformer eller ny undervis-
ningstilrettelæggelse
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Dimittender fra VIA skal være kvalificerede til at bidrage til udvikling og innovation inden 
for de sektorer, hvor de finder beskæftigelse. I lyset af de store udviklingsmuligheder, som 
digitaliseringen skaber på arbejdsmarkedet med heraf følgende nye opgaver og roller for 
VIAs dimittender, er det et særligt fokusområde i VIAs strategi, at VIAs uddannelser skal 
give de studerende en generel digital dannelse såvel som de nødvendige professionsspeci-
fikke digitale kompetencer.

Ambitionen er at nedbringe ledigheden for dimittender fra uddannelser med overledighed 
i forhold til landsgennemsnittet for dimittender fra alle videregående uddannelser, samt 
at de studerendes vurdering af uddannelsernes relevans forbedres for de uddannelser som 
ligger under en vurdering på 3,5 i uddannelseszoom fra 2016.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kon-
traktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt rede-
gørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 

Dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans:
 ”Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job” (spørgeskemaun-

dersøgelse 2016, gns. 3,9, min. 3,1, max. 4,4, skala 1-5, Uddannelseszoom, UFM)

Dimittenders ledighedsgrad:
 Ledighed 4. til 7. kvartal efter dimission (dimittendårgang 2014, gns. 9,2 %, min. 1,8 

%, max. 25,2 %, UFM’s nøgletal for ledighed - landsgennemsnit for alle videregående 
uddannelser 9,7 %)

Internationale dimittenders beskæftigelse2:
 Andelen af alle fuldførte internationale studerende, som er i beskæftigelse i Danmark 

(baseline etableres i 2018, UFM’s nøgletal for beskæftigelse)

Strategisk mål 3 
Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet
VIA vil nå målet ved at øge det direkte samspil med praksis gennem fælles forsknings- og 
udviklingsprojekter og bachelorprojekter. VIA vil herudover styrke formidlingen af forsk-
nings- og udviklingsarbejde gennem publikationer. 

Motivation og ambition for målet
VIA har gennem de seneste år fokuseret på kapacitetsopbygning i forhold til forskning, ud-
vikling og innovation og på strukturelle rammer for omsætning af viden. Antallet af 
Ph.d.’er og videnproduktionen fra forsknings- og udviklingsaktivitet er stigende. Fokus 
flyttes nu fra opbygning af kapacitet og rammer til det aktive møde mellem parterne i vi-
denkredsløbet og tilbageflow til praksis. 

2 Anvendelse af indikator forudsætter at UFM’s nøgletal for beskæftigelse ved kontraktperiodens af-
slutning kan tilvejebringes for dimittendårgange, som afsluttes i kontraktperioden – dimittender fra 
2018 og frem.
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Det er VIAs mål at være en stærk udviklingspartner for praksis. Det forudsætter blandt an-
det et stærkt samarbejde mellem forskningsmiljøer, VIAs uddannelser og praksis – hvor 
VIAs studerende aktiveres i videnkredsløbet. 

VIA vil fortsætte sit hidtidige arbejde med opdatering af uddannelsernes videngrundlag på 
baggrund af viden fra både forskning, udvikling og praksis. Det særlige fokus i kontrakt-
perioden vil være at bringe viden fra forskningsmiljøer i spil hos aftagerne og at iværk-
sætte nye forsknings- og udviklingsområder i samarbejde med praksis. Forskningsmiljøer 
kan være både interne miljøer i VIA og eksterne miljøer hos forskningsinstitutioner. 

VIA vil arbejde for styrket nationalt og internationalt samarbejde mellem forskningsmil-
jøer. Et eksemplarisk samarbejde er Nationalt Center for Skoleforskning, hvor VIA sam-
men med Aarhus Universitet påtager sig en national rolle i den fortsatte udvikling af sko-
le- og dagtilbudsområdet på et forskningsbaseret grundlag. Det er centrets formål at le-
vere et betydeligt bidrag til anvendelsen af dansk uddannelsesforskning i dagtilbud og sko-
le. Centret vil sørge for, at den ny viden kommer praktikere ude i skoler og dagtilbud til 
gode gennem løbende videnformidling og konkret samarbejde.

Ambitionen er at øge antallet/andelen af FoU-projekter i samarbejde med praksis, at le-
vere et tilbageflow af viden fra forsknings- og udviklingsprojekter til praksis og at øge an-
delen af bachelorprojekter i samarbejde med praksis.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kon-
traktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt rede-
gørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 

Forsknings- og udviklingssamarbejde med praksis:
 Andel FoU projekter i samarbejde med praksis (baseline etableres i 2018, UC Viden)
 Andel bachelorprojekter i samarbejde med praksis (2017, 20 %, Profviden)
 Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktivitet3 (2017, 42 mio. kr., VIAs be-

villingsdatabase)

Formidling af forskning og udvikling:
 Antal artikler i tidsskrifter (2017, 163, Profviden)
 Antal bøger/rapporter (2017, 15, Profviden)
 Antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings (2017, 67, Profviden)

3 Ekstern finansiering omfatter udelukkende søgte midler. Resterende globaliseringsmidler og Fra-
scati-bevilling er ikke er medregnet. Der er medregnet ekstern finansiering knyttet til aktiviteter ift. 
grundforskning, anvendt forskning, udviklingsarbejde og innovation.
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Strategisk mål 4 
Vi vil understøtte det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte og understøtte 
gennemførelsen
VIA vil understøtte gennemførelsen gennem bedre forventningsafstemning i studievalg og 
optag og gennem individuelle forebyggende fastholdelsesindsatser.

Motivation og ambition for målet
VIA har gennem mange år arbejdet systematisk med at øge fastholdelse af studerende og 
har nået pæne resultater. Et øget fokus på studerendes motivation og forudsætninger har 
medført overvejelser om, hvorvidt alle optagne skal søges fastholdt i studiet – og om alt 
frafald er lige kritisk. Fokus flyttes nu fra et entydigt fokus på fastholdelse til fokus på at 
minimere de samfundsmæssige omkostninger ved frafald. 

En studerende skal ikke gennemføre studiet for enhver pris. Det er vigtigt at være højt kva-
lificeret til og motiveret for det professionelle virke, man uddanner sig til. Frafald udgør 
dog en stor samfundsmæssig omkostning. Det er derfor vigtigt, at flest muligt studerende 
vælger ”det rigtige studie”, og at studerende, som har valgt et ”forkert” studie, bliver afkla-
ret tidligt i studiet og får hjælp til at komme videre til anden uddannelse.

VIA vil på baggrund af analyser af frafald iværksætte indsatser omkring studievalg, optag 
og studiestart med henblik på at optage og fastholde de studerende, som har forudsætnin-
ger og motivation til at blive dygtige medarbejdere på det danske arbejdsmarked. Konkret 
vil VIA arbejde med fx oplysning gennem uddannelseskaravane, forventningsafstemning 
gennem optagelsessamtaler og individuelle forebyggende fastholdelsesindsatser på bag-
grund af analyser af adfærdsdata.

Ambitionen er at understøtte den samlede gennemførelse blandt VIAs studerende og at 
bidrage til en tidlig afklaring i forhold til et eventuelt studieskift.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kon-
traktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt rede-
gørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 

Studerendes fastholdelse og gennemførelse:
 Uddannelsernes maksimalt mulige gennemførelse ved normeret studietid4 (Årgang 

2013/2014, gns. 77 %, min. 56,5 %, max. 100 %, VIAs ledelsesinformationssystem)
 Uddannelsernes frafald efter første studieår (Studiestart efterår 2016, gns. 12,8 %, 

min. 0%, max. 54,5 %, VIAs ledelsesinformationssystem)
 Frafald på første studieår (20165, 12,9 %, min. 0 %, max. 45,6 %, UFM’s nøgletal for 

frafald)

4 Studerende som har gennemført uddannelsen ved normeret studietid + studerende som fortsat er i 
gang og dermed kan gennemføre uddannelsen. Summen sættes i forhold til antal studerende ved 
start.
5 Studiestart mellem 1/10 2014 og 30/9 2015, frafald mellem 1/10 2014 og 30/9 2016.
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Strategisk mål 5 
Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele 
regionen
VIA vil øge samarbejdet om kompetenceudvikling i regionen gennem nye fleksible efter- 
og videreuddannelsesaktiviteter og -formater, der understøtter effekt og anvendelighed 
af de opnåede kompetencer.

Motivation og ambition for målet
Efter- og videreuddannelse tilrettelagt med afsæt i aktuelle behov er den hurtigste vej til 
at opfylde nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet.

Udviklingen på EVU området generelt viser en faldende tendens på åben uddannelse, sam-
tidig med en stigning i særligt tilrettelagte forløb (IV) for organisationer, dvs. aktiviteter 
målrettet et konkret og aktuelt behov. VIA har over en årrække udviklet en partnerskabs-
model med en række offentlige aftagere med henblik på at tilbyde et efterspørgselsorien-
teret udbud af efter- og videreuddannelse. Parallelt er der arbejdet på at styrke samarbej-
det med private virksomheder. VIA har endnu ikke udfoldet det fulde potentiale på det pri-
vate område, og der er fortsat et potentiale i region og kommuner for efter- og videreud-
dannelse, som understøtter organisationernes strategiske udvikling. Der er behov for nye 
modeller for samarbejde om afdækning af kompetencebehov og større fleksibilitet i gen-
nemførslen af kursus- og uddannelsesaktivitet for både offentlige og private virksomhe-
der.

Ambitionen er at øge samarbejdet med kommuner, region, virksomheder og tredje sektor 
om nye uddannelsesaktiviteter og uddannelsesformater, der understøtter effekt og anven-
delighed.

Grundlag for vurdering af målopfyldelse 

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af kon-
traktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt rede-
gørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 

Aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelse:
 Omsætning på efter- og videreuddannelse (2017, 195 mio. kr., VIAs årsregnskab)
 Andel IV omsætning ift. samlet omsætning på efter- og videreuddannelse (2017, 56 

mio. kr./195 mio. kr. svarende til 29 %, VIAs årsregnskab) 

Kursisternes vurdering af efter- og videreuddannelse:
 Kursisternes generelle tilfredshed på diplom- og akademiuddannelser (Efterår 

2017, gns. 5,7, min. 4,0, max. 6,2, skala 1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU)
 Kursisternes vurdering af anvendelse af de opnåede kompetencer på diplom- og 

akademiuddannelser (2017, gns. 5,9, min. 3,5, max. 6,4, skala 1-7, VIAs tilfreds-
hedsundersøgelse for EVU)



Notat

Til:  Bestyrelsen

Cc:  Direktionen

Vedr.: Notat vedr. proces for etablering af ny bestyrelse

Etablering af ny bestyrelse pr. 1. maj 2018

1. Indledning  
Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse for Professionshøjskolen 

VIA University College udløber ved udgangen af april 2018, og pr. 1. maj 2018 

skal VIA have en ny bestyrelse.

Dette notat beskriver processen frem mod etableringen af ny bestyrelse.

2. Oversigt over VIAs nye bestyrelse  
Sammensætningen af VIAs bestyrelse er fastlagt i vedtægten for VIA, § 4.

Heraf fremgår, at VIA ledes af en bestyrelse på 15 stemmeberettigede medlemmer. 

Følgende er indtil videre udpeget/valgt:

Navn Udpeget/valgt af
Lars Krarup Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening 

Hanne Roed Regionsrådet og KKR Midtjylland i forening 

Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og 
Dansk Mode og Tekstil i forening 

Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og 
Dansk Mode og Tekstil i forening 

Berit Eika Aarhus Universitet 

LO

Bente 
Rasmussen 

FTF 

Krista Riina-
Maaria Singh 

Valgt af de studerende 

Hedvig Lund 
Dybdal 

Valgt af de studerende 

Kim Andersen Valgt af medarbejderne 

Jens Eistrup Valgt af medarbejderne 

Fire medlemmer udpeges ved selvsupplering 

NOTAT
Udarbejdet af:

Elvir Maleskic

Chefkonsulent

E: em@via.dk

T:  87551003

www.via.dk

Dato: 3-4-2018

J.nr.: U0002-7-4-11-17

Ref.:  EM
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3. Proces frem mod konstituering
Jf. ovennævnte oversigt forventes 11 ud af 15 bestyrelsesposter inden længe 
at være besat. I forhold til udpegning af de fire medlemmer ved selvsupplering 
gøres der opmærksom på vedtægtens bestemmelse (§ 6 Stk.2.) om, at den 
nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der 
udpeges ved selvsupplering senest en måned inde i sin funktionsperiode. 

For at sikre, at bestyrelsen i løbet af maj - primo juni kan blive fuldbemandet 
foreslås følgende proces:

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 

Mødet skal ses som forberedende i forhold til det 

første møde i den nye funktionsperiode den 3. maj 

2018 

 De 11 nye bestyrelsesmedlemmer mødes og 

drøfter kandidater til formandsposten og kandidater 

til selvsupplering 

 De 11 nye bestyrelsesmedlemmer kan ikke træffe 

beslutninger på dette møde, da deres mandat først 

træder i kraft den 1. maj, men de tager en drøftelse 

med henblik på at opnå enighed om indstilling af 

kandidater til selvsupplering og formand, der 

formelt skal behandles på mødet den 3. maj 

 Den fungerende formand Peter Sørensen har en 

facilliterende rolle, og forestår således 

mødeindkaldelsen og mødeledelsen den 23. april

 Alle nye bestyrelsesmedlemmer (herunder også 

afbudsramte) får mulighed for at sende forslag til 

kandidater til formand og selvsupplering til 

sekretariatet forud for mødet.

Mandag den 23. 
april, 
kl. 13-14.30

Horsens

Bestyrelsesmøde 
Dette møde er et konstitueringsmøde med følgende 

indhold:

 Udpegning af mødeleder

 Drøftelse og udpegning af medlemmer ved 
selvsupplering. Hvis ikke alle fire 
selvsuppleringsmedlemmer udpeges på dette 
møde, drøftes en indstilling til bestyrelsen den 8. 
juni.

 Konstituering, valg af formand, næstformand og 
evt. også nedsættelse af et forretningsudvalg 

 Enkelte prioriterede driftssager kan behandles 

Der lægges op til, at formanden vælges inden alle 

selvsuppleringspladser er besat, således at formanden 

får mulighed for at blive involveret i sammensætningen 

af den bestyrelse, han/hun skal være formand for.

Torsdag den 3. 
maj, 
kl. 15.30-17.30

Aarhus N

Bestyrelsesmøde 
Dette møde er et ordinært møde med følgende 

indhold:

 Udpegning af medlemmer ved selvsupplering

 Driftssager 

Fredag den 8. 
juni
kl. 12.30-15.30

Herning 
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4. Opmærksomhedspunkt vedr. ligestilling

Statslige virksomheder og institutioner med et kollektivt ledelsesorgan er omfattet 
af ligestillingslovens forpligtelse i § 11 til at opstille måltal for det 
underrepræsenterede køn i bestyrelsen.

Kønssammensætningen i det øverste ledelsesorgan for VIA (dvs. bestyrelsen 
omfattende de udpegede medlemmer eksl. medarbejder- og elevrepræsentation) 
har i perioden 2014-2018 været 4 kvinder og 7 mænd. VIA har meddelt til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, at måltal for det underrepræsenterede 
køn (kvinder) i det øverste ledelsesorgan/bestyrelsen fra 2018 vil være 5.

Måltallet forventes opfyldt i 2018, og dette vil ske ved, at de 
udpegningsberettigede organisationer, der udpeger to medlemmer, er blevet 
anmodet om at udpege medlemmer af begge køn, og ved, at bestyrelsen i 
forbindelse med selvsupplering vil lægge vægt på kønssammensætningen.



Notat

Til: Bestyrelsen

Cc:  [Navn]

Vedr.: Introforløb for ny bestyrelse

Introforløb for VIAs nye bestyrelse
Nedenstående er en oversigt over tiltag som tilsammen skal sikre: 

 at VIAs nye bestyrelse bliver introduceret grundigt til VIA som 

uddannelsesinstitution og organisation 

 at der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet i bestyrelsen 

 samt i det hele taget at bestyrelsen kommer godt fra start som VIAs 

øverste ledelsesorgan.

Hvornår Hvad
23. april 2018 Ekstraordinært møde 

Forberedelse af mødet den 3. maj 2018 

Intro/baggrund om VIA v. rektor

En række skriftlige materialer udleveres

Marts-september 

2018

Velkomstmøder ml. sekretariat og nye 

medlemmer 

Formål: dialog om det daglige samarbejde og 

intro til en række praktiske forhold om 

bestyrelsesarbejdet, mødematerialer mv. 

8. juni 2018 Første dialog/forventningsafstemning om 

bestyrelsesopgaven

2018-2019 Inden de ordinære bestyrelsesmøder 

arrangeres der 30-60 minutters rundvisninger 

på VIAs otte campusser

Formål: indsigt i VIA

Bestyrelsesseminar 

Den 29. oktober 

2018

Oplæg fra formand og rektor

Oplæg fra eksternt bestyrelsesmedlem

Formål: Intro, dialog om det værdiskabende 

bestyrelsesarbejde de kommende fire år

Studietur, forår 2019 

 

Fælles studietur for direktionen og 

bestyrelsen 

Europa af 2-3 dages varighed

Formål: styrke relationerne i bestyrelsen 

samt, få indsigt i VIAs internationale 

aktiviteter, få inspiration til integration af 

digitalisering i uddannelserne, forskning eller 

andet. 

Uddannelsesforløb Option til drøftelse

NOTAT
Udarbejdet af:

Elvir Maleskic

Specialkonsulent

E: em@via.dk

T:  87551003

www.via.dk

Dato: 16-3-2018

J.nr.: U0002-7-4-11-17

Ref.:  EM



KOT nr.
15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1. prio

5.405 2.387 5.114 2.258 -5,4% -5,4%

158 81 115 60 -27,2% -25,9%

Diakonhøjskolen 54550 158 81 115 60 -27,2% -25,9%

29 13 23 11 -20,7% -15,4%

Diakonhøjskolen 50860 29 13 23 11 -20,7% -15,4%

150 60 143 50 -4,7% -16,7%

Professionsbachelor i offentlig administration, Viborg 52645 23 11 22 12 -4,3% 9,1%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus (Netbaseret) 52643 23 8 26 8 13,0% 0,0%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus 52640 104 41 95 30 -8,7% -26,8%

1.116 487 1.117 501 0,1% 2,9%

Læreruddannelsen, Nørre Nissum 46130 77 37 99 66 28,6% 78,4%

Læreruddannelsen, Silkeborg 46160 292 77 268 71 -8,2% -7,8%

Læreruddannelsen, Skive 46140 105 45 112 50 6,7% 11,1%

Læreruddannelsen, Aarhus 46150 642 328 638 314 -0,6% -4,3%

2.919 1.284 2.668 1.174 -8,6% -8,6%

Pædagoguddannelsen, Grenaa 53273 103 29 122 47 18,4% 62,1%

Pædagoguddannelsen, Holstebro 53250 255 111 227 102 -11,0% -8,1%

Pædagoguddannelsen, Ikast 53240 249 124 183 85 -26,5% -31,5%

Pædagoguddannelsen, Randers 53275 433 143 434 156 0,2% 9,1%

Pædagoguddannelsen, Viborg 53290 374 119 353 123 -5,6% 3,4%

Pædagoguddannelsen, Aarhus 53260 1.000 562 924 505 -7,6% -10,1%

Pædagoguddannelsen, Horsens 53280 368 130 295 104 -19,8% -20,0%

Pædagoguddannelsen, Viborg (Netbaseret) 53292 137 66 130 52 -5,1% -21,2%

1.033 462 1.048 462 1,5% 0,0%

Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro 55320 239 116 215 107 -10,0% -7,8%

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus 55310 630 298 665 307 5,6% 3,0%
Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus (Netbaseret) 55313 164 48 168 48 2,4% 0,0%

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på hovedområder

 VIA Pædagogik og Samfund

Professionsbachelor, folkeskolelærer

Professionsbachelor, pædagog

Professionsbachelor, socialrådgiver
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KOT nr.
15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på hovedområder

 VIA Pædagogik og Samfund 5.661 1.862 5.331 1.795 -5,8% -3,6%

168 75 159 74 -5,4% -1,3%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45215 168 75 159 74 -5,4% -1,3%

148 93 166 98 12,2% 5,4%

Psykomotorikuddannelsen, Randers 40060 148 93 166 98 12,2% 5,4%

210 99 243 133 15,7% 34,3%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45210 210 99 243 133 15,7% 34,3%

243 87 211 85 -13,2% -2,3%

Bioanalytikeruddannelsen, Aarhus 40670 243 87 211 85 -13,2% -2,3%

374 129 312 101 -16,6% -21,7%

Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro, VIA UC 42100 105 25 99 32 -5,7% 28,0%

Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus 42120 269 104 213 69 -20,8% -33,7%

1.118 435 1.073 430 -4,0% -1,1%

Fysioterapeutuddannelsen, Holstebro 47120 355 93 321 88 -9,6% -5,4%

Fysioterapeutuddannelsen, Aarhus 47140 763 342 752 342 -1,4% 0,0%

3.393 941 3.158 870 -6,9% -7,5%

Sygeplejerskeuddannelsen,  Holstebro 56300 288 113 272 89 -5,6% -21,2%

Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens 56370 495 65 452 81 -8,7% 24,6%

Sygeplejerskeuddannelsen, Randers 56400 457 100 441 85 -3,5% -15,0%

Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg 56360 590 98 494 68 -16,3% -30,6%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg 56380 413 94 386 90 -6,5% -4,3%

Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus 56340 1.046 441 1.019 433 -2,6% -1,8%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (Netbaseret) 56385 104 30 94 24 -9,6% -20,0%

7 3 9 4 28,6% 33,3%

Bandagistuddannelsen, Aarhus 40310 7 3 9 4 28,6% 33,3%

 VIA Sundhed

Bachelor of Global Nutrition and Health. 

Professionsbachelor, sygeplejerske

Bandagist/Ortopædi-ingeniør

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (kun kvote 2)

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Professionsbachelor, bioanalytiker

Professionsbachelor, fysioterapeut

Professionsbachelor, ergoterapeut
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KOT nr.
15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på hovedområder

 VIA Pædagogik og Samfund 3.501 1.982 3.470 1.884 0,4% -0,6%

Bygningskonstruktøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Holstebro (**) 565 280 589 276 4,2% -1,4%

Ingeniøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Herning (*) 816 374 781 330 -10,3% -16,3%

211 81 172 42 -18,5% -48,1%

VIA University College, Campus Aarhus C 49317 124 46 106 18 -14,5% -60,9%

VIA University College, Campus Horsens 49315 87 35 66 24 -24,1% -31,4%

0 0 32 8

 VIA University College, Campus Aarhus C (Nyt udbud 2018) 49225 0 0 24 8

VIA University College, Campus Horsens (Nyt udbud 2018) 49220 0 0 8 0

115 59 73 30 -36,5% -49,2%

VIA University College, Campus Horsens 49410 115 59 73 30 -36,5% -49,2%

137 62 121 55 -11,7% -11,3%

VIA University College, Campus Horsens 49425 137 62 121 55 -11,7% -11,3%

18 6 24 12 33,3% 100,0%

VIA University College, Campus Horsens 49310 18 6 24 12 33,3% 100,0%

12 7 24 9 100,0% 28,6%

VIA University College, Campus Horsens 49325 9 7 18 8 100,0% 14,3%

VIA University College, Campus Horsens (Netbaseret) 49327 3 0 6 1

231 129 216 133 -6,5% 3,1%

VIA University College, Campus Horsens 49320 231 129 216 133 -6,5% 3,1%

0 0 8 2

VIA University College, Campus Horsens (Nyt udbud 2018) 49319 0 0 8 2

37 11 42 17 13,5% 54,5%

VIA University College, Campus Herning 49205 37 11 42 17 13,5% 54,5%

0 0 9 7

VIA University College, Campus Horsens (Nyt udbud 2018) 49340 0 0 9 7

8 5 13 4 62,5% -20,0%

VIA University College, Campus Horsens 49700 7 4 5 1 -28,6% -75,0%

VIA University College, Campus Horsens (Netbaseret) 49702 1 1 8 3 700,0% 200,0%

47 14 47 11 0,0% -21,4%

VIA University College, Campus Horsens 49705 34 13 37 10 8,8% -23,1%
VIA University College, Campus Horsens (Netbaseret) 49707 13 1 10 1 -23,1% 0,0%

Diplomingeniør, eksport og teknologi *

Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi *

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) * 

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering *

Bachelor of Engineering in Civil Engineering *

Bachelor of  Engineering in Mechanical Engineering *

Diplomingeniør, byggeri og anlæg *

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology *

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design *

Diplomingeniør, maskinteknologi *

Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating *

Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme *

 VIA Erhverv
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KOT nr.
15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på hovedområder

 VIA Pædagogik og Samfund 392 133 389 138 -0,8% 3,8%

VIA University College, Campus Horsens 79465 392 133 389 138 -0,8% 3,8%

307 130 283 102 -7,8% -21,5%

VIA University College, Campus Aarhus C 41175 166 77 154 54 -7,2% -29,9%

VIA University College, Campus Horsens 41165 141 53 129 48 -8,5% -9,4%

238 80 288 91 21,0% 13,8%

VIA University College, Campus Aarhus C 44315 124 38 164 56 32,3% 47,4%

VIA University College, Campus Horsens 44310 114 42 124 35 8,8% -16,7%

0 0 29 6

VIA University College, Campus Aarhus C (Nyt udbud 2018) 44311 0 0 27 4

VIA University College, Campus Horsens (Nyt udbud 2018) 44306 0 0 2 2

51 11 29 8 -43,1% -27,3%

VIA University College, Campus Horsens 79460 51 11 29 8 -43,1% -27,3%

13 6 4 4 -69,2% -33,3%

VIA University College, Campus Horsens 84360 13 6 4 4 -69,2% -33,3%

258 150 306 174 18,6% 16,0%

VIA University College, Campus Aarhus C 41170 161 90 175 104 8,7% 15,6%

Bygningskonstruktøruddannelsen, Holstebro, Valdemar P 41215 38 27 38 20 0,0% -25,9%

VIA University College, Campus Horsens 41160 59 33 93 50 57,6% 51,5%

189 119 256 169 35,4% 42,0%

VIA University College, Campus Herning 73115 189 119 256 169 35,4% 42,0%

377 354 354 328 -6,1% -7,3%

VIA University College, Kasernevej Viborg 50610 377 354 354 328 -6,1% -7,3%

423 289 440 296 4,0% 2,4%

VIA University College, Campus Herning 73110 423 289 440 296 4,0% 2,4%

44 20 36 16 -18,2% -20,0%

VIA University College, Campus Herning 57360 44 20 36 16 -18,2% -20,0%

123 110 0 0

VIA University College, Kasernevej Viborg (Udbydes ikke i 2018) 47650 123 110 0 0

270 206 275 222 1,9% 7,8%

VIA University College, Filmbyen Aarhus 50630 270 206 275 222 1,9% 7,8%

-4,2% -3,4%

14.567 6.231 13.915 5.937 -4,5% -4,7%

NB: Uddannelser der ikke har udbud i både 2017 og 2018 er ikke medregnet i de 2 kolonner med % vis ændring.

 Total % vis ændring udregnet kun for de uddannelser der har udbud i både 2017 og 2018

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse 

 Antal ansøgninger i alt (her er alle medregnet)

Produktionsteknolog

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør **

Markedsføringsøkonom

AP Graduate in Marketing Management

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management **

Bachelor of Value Chain Management

Bachelor of Animation (kun kvote 2)

Designteknolog (kun kvote 2)

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling (kun kvote 2)

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production (kun kvote 2)

AP Graduate in Design, Technology and Business (kun kvote 2)

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2)
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Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på byer
KOT nr.

15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1.prio

Grenaa 103                   29               122             47               18,4% 62,1%

Professionsbachelor, pædagog 53273 103 29 122 47 18,4% 62,1%

Herning 693                   439             774             498             11,7% 13,4%

AP Graduate in Design, Technology and Business  (kun kvote 2) 73115 189 119 256 169 35,4% 42,0%

Designteknolog  (kun kvote 2) 73110 423 289 440 296 4,0% 2,4%

Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design 49205 37 11 42 17 13,5% 54,5%

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling  (kun kvote 2) 57360 44 20 36 16 -18,2% -20,0%

Holstebro 1.280                485             1.172          438             -8,4% -9,7%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41215 38 27 38 20 0,0% -25,9%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42100 105 25 99 32 -5,7% 28,0%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47120 355 93 321 88 -9,6% -5,4%

Professionsbachelor, pædagog 53250 255 111 227 102 -11,0% -8,1%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55320 239 116 215 107 -10,0% -7,8%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56300 288 113 272 89 -5,6% -21,2%

Horsens 2.288                790             2.126          757             -8,3% -5,6%

AP Graduate in Marketing Management 79465 392 133 389 138 -0,8% 3,8%

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering 49425 137 62 121 55 -11,7% -11,3%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41165 141 53 129 48 -8,5% -9,4%

Bachelor of Engineering in Civil Engineering 49410 115 59 73 30 -36,5% -49,2%

Bachelor of Engineering in Information and Communication Technology 49320 231 129 216 133 -6,5% 3,1%

Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi (Nyt udbud 2018) 49319 0 0 8 2

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49315 87 35 66 24 -24,1% -31,4%

Diplomingeniør, eksport og teknologi (Nyt udbud 2018) 49220 0 0 8 0

Bachelor of Value Chain Management 44310 114 42 124 35 8,8% -16,7%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse (Nyt udbud 2018) 44306 0 0 2 2

Diplomingeniør, byggeri og anlæg 49310 18 6 24 12 33,3% 100,0%

Diplomingeniør, maskinteknologi 49325 9 7 18 8 100,0% 14,3%

Diplomingeniør, maskinteknologi (Netbaseret) 49327 3 0 6 1 100,0% #DIVISION/0!

Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme 49700 7 4 5 1 -28,6% -75,0%

Diplomingeniør, forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme (Netbaseret) 49702 1 1 8 3 700,0% 200,0%

Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating 49705 34 13 37 10 8,8% -23,1%

Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating (Netbaseret) 49707 13 1 10 1 -23,1% 0,0%

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) (Nyt udbud 2018) 49340 0 0 9 7

Markedsføringsøkonom 79460 51 11 29 8 -43,1% -27,3%

Produktionsteknolog 84360 13 6 4 4 -69,2% -33,3%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41160 59 33 93 50 57,6% 51,5%

Professionsbachelor, pædagog 53280 368 130 295 104 -19,8% -20,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56370 495 65 452 81 -8,7% 24,6%
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Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på byer
KOT nr.

15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1.prio

Ikast 249                   124             183             85               -26,5% -31,5%

Professionsbachelor, pædagog 53240 249 124 183 85 -26,5% -31,5%

Nørre Nissum 77                     37               99               66               28,6% 78,4%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46130 77 37 99 66 28,6% 78,4%

Randers 1.038                336             1.041          339             0,3% 0,9%

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik  (kun kvote 2) 40060 148 93 166 98 12,2% 5,4%

Professionsbachelor, pædagog 53275 433 143 434 156 0,2% 9,1%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56400 457 100 441 85 -3,5% -15,0%

Silkeborg 882                   175             762             139             -13,6% -20,6%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46160 292 77 268 71 -8,2% -7,8%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56360 590 98 494 68 -16,3% -30,6%

Skive 105                   45               112             50               6,7% 11,1%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46140 105 45 112 50 6,7% 11,1%

Viborg 1.551                784             1.339          629             -6,2% -6,7%

Bachelor of Animation  (kun kvote 2) 50610 377 354 354 328 -6,1% -7,3%

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2) (Udbydes ikke i 2018) 47650 123 110 0 0

Professionsbachelor i offentlig administration 52645 23 11 22 12 -4,3% 9,1%

Professionsbachelor, pædagog 53290 374 119 353 123 -5,6% 3,4%

Professionsbachelor, pædagog (Netbaseret) 53292 137 66 130 52 -5,1% -21,2%

Professionsbachelor, sygeplejerske (Netbaseret) 56385 104 30 94 24 -9,6% -20,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56380 413 94 386 90 -6,5% -4,3%
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Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2017/18

Fordeling på byer
KOT nr.

15.03.17

i alt

15.03.17

1. prio

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

% vis ændring

2017-18 i alt

% vis ændring

2017-18 1.prio

Aarhus 6.301                2.987          6.185          2.889          -2,7% -3,7%

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production  (kun kvote 2) 50630 270 206 275 222 1,9% 7,8%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41175 166 77 154 54 -7,2% -29,9%

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49317 124 46 106 18 -14,5% -60,9%

Diplomingeniør, eksport og teknologi (Nyt udbud 2018) 49225 0 0 24 8

Bachelor of Global Nutrition and Health. 45215 168 75 159 74 -5,4% -1,3%

Bachelor of Value Chain Management 44315 124 38 164 56 32,3%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse  (Nyt udbud 2018) 44311 0 0 27 4

Bandagist/Ortopædi-ingeniør 40310 7 3 9 4 28,6% 33,3%

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 54550 158 81 115 60 -27,2% -25,9%

Professionsbachelor i ernæring og sundhed 45210 210 99 243 133 15,7% 34,3%

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 50860 29 13 23 11 -20,7% -15,4%

Professionsbachelor i offentlig administration 52640 104 41 95 30 -8,7% -26,8%

Professionsbachelor i offentlig administration (Netbaseret) 52643 23 8 26 8 13,0% 0,0%

Professionsbachelor, bioanalytiker 40670 243 87 211 85 -13,2% -2,3%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41170 161 90 175 104 8,7% 15,6%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42120 269 104 213 69 -20,8% -33,7%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46150 642 328 638 314 -0,6% -4,3%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47140 763 342 752 342 -1,4% 0,0%

Professionsbachelor, pædagog 53260 1000 562 924 505 -7,6% -10,1%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55310 630 298 665 307 5,6% 3,0%

Professionsbachelor, socialrådgiver (Netbaseret) 55313 164 48 168 48 2,4% 0,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56340 1046 441 1019 433 -2,6% -1,8%

NB: Uddannelser der ikke har udbud i både 2017 og 2018 er ikke medregnet i de 2 kolonner med % vis ændring.
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Notat

Til: Bestyrelsen

Cc:  Direktion, chefer og ledere

Vedr.: Regeringens målsætninger for de videregående uddannelser 2018

Målsætningerne kan findes i sin fulde længde her

Resumé
Regeringen har med offentliggørelsen af ”Videregående uddannelser til frem-

tiden” d. 9. marts 2018 udmeldt tre nye målsætninger for de videregående ud-

dannelser. Følgende udgør et resume af målsætningerne.

Regeringen har en overordnet ambition om, at de videregående uddannelser 

skal have høj kvalitet og fremme vækst og beskæftigelse. Regeringen har i 

forlængelse heraf opsat tre målsætninger:

1. Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kri-

tisk sans

2. Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfun-

dets kompetencebehov nu og i fremtiden

3. En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet.

Målsætningerne skal blandt andet understøtte øget fleksibilitet i uddannelses-

sektoren, høj kvalitet i uddannelserne, og at Danmark får del i de muligheder 

som den teknologiske og digitale udvikling giver. 

Målsætningerne skal opfattes som langsigtede pejlemærker for de videregå-

ende uddannelser.

Der lægges op til dialog med uddannelsesinstitutionerne om udviklingen på 

området.

Der ud over vil uddannelses- og forskningsministeren løbende gøre status for 

målsætningerne. Målsætningerne vil således blive monitoreret i form af en 

række målelige indikatorer. Målingen vil blandt andet tilpasse sig den kom-

mende kvalitetsmåling, der er under udvikling som led i etableringen af et nyt 

bevillingssystem for de videregående uddannelser. 

Uddannelses- og forskningsministeriet vil årligt gøre status for målsætninger-

ne gennem den uddannelses- og forskningspolitiske redegørelse.

Status vil indgå i uddannelses- og forskningsministerens dialog med bestyrel-

sesformændene for de videregående uddannelsesinstitutioner om de sam-

fundsmæssige udfordringer på området.

Indfrielsen af målsætningerne er allerede i gang blandt andet gennem for-

handlingerne om de strategiske rammekontrakter, indførelsen af nyt bevillingssystem herunder udviklingen 
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af en ny kvalitetsmåling samt gennem arbejdet med styrke rammerne for ledelsen af uddannelsesinstitutio-

nerne. Det kan oplyses, at regeringen som argumentation for sin målsætninger blandt andet læner sig op ad 

konklusionerne fra Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget), som 

i 2014 udgav sine anbefalinger i rapporten Nye Veje – Fremtidens videregående uddannelsessystem. Ele-

menter herfra går også igen i Rigsrevisionens seneste undersøgelse af studieintensiteten på de videregåen-

de uddannelsesinstitutioner.

I det følgende uddybes de enkelte målsætninger.

Målsætning 1 Høj faglighed og stort læringsudbytte, der fremme ånd, viden og kritisk sans

Målelige indikatorer:

 De studerendes udbytte af undervisningen skal være højt.

 De studerende skal bruge fuld tid på deres uddannelse.

 De studerende skal under uddannelsen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis rustes til 

fremtidens arbejdsmarked.

Videregående uddannelser skal medvirke til et højt læringsudbytte blandt de studerende, idet læringsudbyt-

tet anses som udtryk for at uddannelserne tilbyder undervisning af høj kvalitet.

Regeringens mål er, at de studerende på tværs af uddannelsesinstitutionerne i gennemsnit selv vurderer, at 

udbyttet af undervisningen er højt.

I 2016 vurderede de studerende udbyttet af undervisningen forholdsvist højt. Der præsenteres i dokumentet 

resultater fra Uddannelseszoom.

Ud fra vurdering af studieintensitetens betydning for læringsudbyttet er regeringens mål, at de studerende på 

tværs af uddannelsesinstitutionerne i gennemsnit skal studere, hvad der svarer til fuld tid.

Det vurderes, at de studerende skal bruge omtrent 43 timer om ugen i gennemsnit i de studieaktive uger for 

at nå et niveau, der svarer til fuld tid.

De studerende på professionshøjskolerne vurderede i 2016, at de i gennemsnit anvender 37 timer om ugen 

på studiet. Der tages i dokumentet udgangspunkt i resultater fra Eurostudent VI-undersøgelsen fra 2016.

Regeringen anser de studerendes egen vurdering af, om de er klar til at møde arbejdsmarkedet som en 

central indikator på, om koblingen mellem den teoretiske læring og den praktiske anvendelse ruster dem til 

fremtidens arbejdsmarked.

Regeringens mål er, at de studerende på tværs af uddannelsesinstitutionerne i gennemsnit skal vurdere, at 

de er godt forberedt til arbejdsmarkedet.

Ved måling i 2016 havde professionshøjskolerne den anden højeste vurdering af, hvorvidt de følte sig forbe-

redt til arbejdsmarkedet. Der anvendes i dokumentet resultater fra Eurostudent VI-undersøgelsen fra 2016.

Målsætning 2 Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetence-
behov nu og i fremtiden

Målelige indikatorer:

 Tilgangen til uddannelser inden for fagområder, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende 

skal øges.

 Beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den er-

hvervsaktive befolkning.

 Mindst 60 pct. af de beskæftigede nyuddannede skal ansættes i den private sektor.

De studerende skal i højere grad uddanne sig inden for områder, hvor der er behov for veluddannet arbejds-

kraft. Endnu flere studerende skal derfor optages inden for fagområder med høj efterspørgsel.

Regeringen har som mål, at tilgangen til uddannelser med lav ledighed skal øges.

Der er ikke nævnt konkrete måltal ift. denne indikator. I dokumentet præsenteres kun tal for gennemsnitlig 

ledighed for dimittender fra universiteterne baseret på data fra Danmarks Statistik.

https://ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje
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Overgangen fra uddannelse til job skal tidsmæssigt forkortes. Regeringens mål er, at beskæftigelsesfrekven-

sen for nyuddannede skal være mindst på niveau med den erhvervsaktive befolkning, når der tages hensyn 

til blandt andet større konjunkturfølsomhed.

Beskæftigelsesfrekvensen de seneste år for nyuddannede har været relativ lav. Der henvises i dokumentet 

til beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik.

Et stigende antal unge, som tager en videregående uddannelse skal fremover finde job i den private sektor.

Regeringen har som mål, at mindst 60 % af de beskæftigede nyuddannede skal være ansat i den private 

sektor.

Der præsenteres tal fra Danmarks Statistik, der viser, at andelen af beskæftigede nyuddannede med en vi-

deregående uddannelse ansat i den private sektor er steget med 5 pct. point i perioden 2008 – 2013 og ud-

gjorde 50 pct. i andet år efter dimission i 2013 (tal fra Danmarks statistik).

Målsætning 3 En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet

Målelige indikatorer:

 Mindst 50 pct. af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse.

 Mindst 90 pct. af de studerende på de videregående uddannelser skal færdiggøre deres uddannel-

se inden for normeret tid plus tre måneder.

 Andelen af de 30-årige med en videregående uddannelse skal øges i alle landets regioner.

Regeringen anser højt uddannelsesniveau som væsentligt for velstand og udvikling af både den private og 

offentlige sektor.

Mange unge skal således gennemføre en videregående uddannelse, men samtidig skal uddannelse afslut-

tes tidligt i livet.

Regeringens mål er, at mindst 50 % af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse. I 2015 

havde 43 % af alle 30-årige gennemført en videregående uddannelse. Der henvises til data fra Danmarks 

Statistik.

Det kan bemærkes, at denne målsætning erstatter den tidligere målsætning om, at 60 % af en ungdomsår-

gang skal gennemføre en videregående uddannelse.

Nyuddannede skal have flere år på arbejdsmarkedet, hvorfor der opsætte mål for, at de studerende tager 

deres uddannelse på normeret tid.

Regeringens mål er, at 9 ud af 10 studerende gennemfører uddannelsen på normeret tid plus tre måneder.

I 2016 gennemført 68 % på normeret tid plus tre måneder (Der anvendes data fra Danmarks Statistik).

Der er forskelle mellem regionerne i forhold til, hvor mange 30 årige, som har gennemført en videregående 

uddannelse.

Regeringen har derfor opsat mål om, at andelen af 30 årige med en videregående uddannelse skal øges i al-

le landets regioner. I dokumentet henvises til data fra Danmarks Statistik.



Appendiks

Sammenhænge til de strategiske rammekontrakter
VIA har i oplægget til strategisk rammekontrakt opstillet mål om, at alle VIAs studerende skal opnå det højest 

mulige læringsudbytte i forhold til både kompetencer og dannelse (Strategisk mål 1). Dette strategiske mål 

korresponderer med regeringens målsætning 1 om høj faglighed og stort læringsudbytte.

Hvor målsætningen er den samme, er der forskelle mellem indikatorerne i henholdsvis rammekontrakten og 

regeringens målsætninger. Rammekontrakten indeholder således en ambition om, at de krav, der stilles i 

uddannelsernes curriculum (herunder også i praktikken) skal understøtte en studieintensitet svarende til 

minimum fuld tid (1650 timer om året). Regeringen vurderer, at studieintensiteten bør være 43 om ugen i 

gennemsnit i de studieaktive uger.

Ift. læringsudbytte opstilles der i rammekontrakten en ambition om, at de studerendes vurdering af lærings-

udbyttet forbedres for de uddannelser, som ligger under en vurdering på 70 i studiemiljøundersøgelsen fra 

2016. Regeringens mål er, at de studerende på tværs af uddannelsesinstitutionerne i gennemsnit selv vurde-

rer, at udbyttet af undervisningen er højt uden at opgørelsesmetode konkretiseres yderligere.

I rammekontrakten forventes det, at den nye måling blandt studerende, som udvikles i forbindelse med bevil-

lingsreformen, kan anvendes fremadrettet ift. begge indikatorer (studieintensitet og læringsudbytte).

I forhandlingsoplægget til den strategiske rammekontrakt er der desuden opstillet et strategisk mål om, at 

VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov (strategisk mål 2). De opstillede indikatorer 1) dimit-

tenders vurdering af uddannelsernes relevans og 2) dimittendledighed matcher følgende indikatorer under 

regeringens målsætning 1 og målsætning 2.

1. De studerende skal under uddannelsen gennem en tæt kobling mellem teori og praksis rustes til 

fremtidens arbejdsmarked.

2. Beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den er-

hvervsaktive befolkning.

På dette område er der også forskelle i opgørelsesmetoderne. I rammekontrakten er ambitionen, at de stu-

derendes vurdering af uddannelsernes relevans forbedres for de uddannelser, som ligger under en vurdering 

på 3,5 i uddannelseszoom fra 2016. Til sammenligning er regeringens mål, at de studerende på tværs af 

uddannelsesinstitutioner i gennemsnit skal vurdere, at de er godt forberedt på arbejdsmarkedet.

Ift. beskæftigelse er ambitionen i rammekontrakten, at nedbringe ledigheden for dimittender fra uddannelser 

med overledighed i forhold til landsgennemsnittet for dimittender fra alle videregående uddannelser. Rege-

ringen mål er, at beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den 

erhvervsaktive befolkning under hensyntagen til blandt andet større konjunkturfølsomhed.

Sammenhænge til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
Som regeringen selv påpeger, at der desuden en overensstemmelse mellem målsætningerne og det nye 

bevillingssystem for der videregående uddannelser. Det gælder særligt de følgende indikatorer under hen-

holdsvis målsætning 2 og målsætning 3:

1. Beskæftigelsen for nyuddannede skal være mindst på niveau med gennemsnittet for den er-

hvervsaktive befolkning.

2. Mindst 90 pct. af de studerende på de videregående uddannelser skal færdiggøre deres uddannelse 

inden for normeret tid plus tre måneder.

Beskæftigelseselementet udgør ca. 3,75 pct. af de samlede tilskud. Institutionerne opnår fuldt tilskud, hvis de 

nyuddannede samlet har en beskæftigelse på niveau eller højere end den generelle beskæftigelsesgrad 

fratrukket en usikkerhedsfaktor (0,4 gange ledigheden), der afspejler en større konjunkturfølsomhed hos 

nyuddannede og en generel søgeledighed.

Færdiggørelseselementet udgør ca. 3,75 pct. af de samlede tilskud. Den gennemsnitlige studietid for de 

studerende på den enkelte institution sættes i forhold til et fælles mål om, at de studerende i gennemsnit skal 

afslutte studierne senest 3 måneder efter normeret studietid.



Indsæt hjælpelinjer til 
placering af objekter

1. Højre klik udenfor slidet 
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne-
hjælpelinjer på skærmen’

3. Vælg ’OK’

Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Indsæt nyt ikon 
1. Højre klik på ikonet
2. Vælg Skift billede
3. Vælg det nye ikon

4. Tryk Indsæt
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig

Generer titlen til alle slides
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’
3. Skriv titel på præsentation 

ind i tekstfeltet
4. Tryk ’Anvend på alle’

Gør tanke til handling
VIA University College

Præsentation -  ”De første år 
på pædagoguddannelsen”: 
Statistik på tværs af 
professionsuddannelser.
Udtræk af statistik fra: Danmarks Evalueringsinstitut - Det 
første år på pædagoguddannelsen udelukkende for 
sammenligner på tværs af professionsuddannelser

2. marts 2018
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Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Fordelingen af studerende med en gymnasial uddannelse som 
optagelsesgrundlag på gymnasialt karaktergennemsnit, 2016 (%)

2. marts 2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og Danmarks Statistik. Note: Opgørelsen gælder studerende, som blev 
tilbudt en plads på en uddannelse via KOT i 2016. Pædagoguddannelsen: n = 3.487; andre uddannelser på 
professionshøjskolerne: n = 12.754. Figuren indbefatter ikke det totale N, da ikke alle studerende har en gymnasial 
eksamen, og ikke alle har et registreret gymnasialt karaktergennemsnit.



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andelen af studerende, der i høj grad oplever økonomiske problemer, 
august 2016 (%) 
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra august 2016. Note: Opgørelsen gælder studerende, som blev tilbudt 
en plads på pædagoguddannelsen i 2016. Opgørelsen viser andelen, der har svaret ”I meget høj grad” eller ”I høj grad” på følgende spørgsmål: 
”I hvilken grad oplever du i øjeblikket økonomiske problemer?”. Pædagoguddannelsen: n = 2.510; andre uddannelser på 
professionshøjskolerne: n = 7.576



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Antal dage med introducerende aktiviteter, angivet af de studerende 
selv, oktober 2016 (gns.)
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra oktober 2016 Note: Spørgsmålet er stillet de studerende en måned 
efter studiestarten. Pædagoguddannelsen: n = 543. Andre uddannelser på professionshøjskolerne: n = 2.242. UCN: n = 37. UCC: n = 175. 
VIA: n = 128. UC SYD: n = 56. Absalon: n = 98. UCL: n = 49. 



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andel af studerende, som oplevede at mangle informationer 
om faglige rammer, oktober 2016 (%)
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra oktober 2016. Note: Mangel på information om faglige rammer er målt en måned efter 
studiestart med spørgsmålet ”I hvilken grad er du enig I følgende udsagn om din studiestart? Jeg har modtaget de informationer, som jeg har haft brug for (fx om 
pensum, undervisningsplan mv.) for at komme godt i gang på studiet”. Svarene ”I mindre grad” og ”Slet ikke” er kodet som manglende information om faglige 
rammer. Pædagoguddannelsen: n = 793; andre uddannelser på professionshøjskolerne: n = 2.951.



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andel af studerende, som oplevede klarhed med hensyn til 
faglige krav, oktober 2016 (%)

2. marts 2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra oktober 2016. Note: Klarhed med hensyn til faglige krav er målt en måned efter 
studiestart med spørgsmålet ”I hvilken grad er du enig i følgende udsagn om din studiestart? Det er blevet tydeligt kommunikeret, hvilke krav og forventninger 
der er til mig som studerende på uddannelsen”. Svarene ”I høj grad” og ”I nogen grad” er kodet som klarhed med hensyn til faglige krav. 
Pædagoguddannelsen: n = 793; andre uddannelser på professionshøjskolerne: n = 2.951. 



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andel af studerende, der er blevet undervist i 
studieplanlægning i introduktionsforløbet, oktober 2016 (%)
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra oktober 2016. Note: Andelen er målt ved at stille studerende følgende spørgsmål: ”Er 
du i løbet af studiestarten: Blevet undervist i studieplanlægning (altså hvordan man organiserer sin tid som studerende)?”. Spørgsmålet er stillet de studerende 
en måned efter studiestarten. Pædagoguddannelsen: n = 793; andre uddannelser på professionshøjskolerne: n = 2.951.



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andel af studerende, der er blevet undervist i studieteknik i 
introduktionsforløbet, oktober 2016 (%)
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra oktober 2016. Note: Andelen er målt ved at stille studerende følgende spørgsmål: ”Er 
du i løbet af studiestarten: Blevet undervist i studieteknik (altså hvordan man læser og studerer effektivt og med stort læringsudbytte)?”. Spørgsmålet er stillet de 
studerende en måned efter studiestarten. Pædagoguddannelsen: n = 793; andre uddannelser på professionshøjskolerne: n = 2.951.



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Andel af studerende med høj selvangivet studieintensitet efter et 
halvt års studier, marts 2017 (%) 
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra marts 2017. Note: Studieintensitet er målt med følgende spørgsmål: 
”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage), siden du startede på uddannelsen?”. Høj 
studieintensitet betyder, at den studerende bruger 40 eller flere timer på uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager, og forberedelse. 
Spørgsmå let er stillet de studerende et halvt år efter studiestarten. Pædagoguddannelsen: n = 553; andre uddannelser på 
professionshøjskolerne: n = 2.106. 



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
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layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurvey fra marts 2017. Note: Studieintensitet er målt med følgende spørgsmål: 
”Hvor mange timer har du cirka brugt på følgende aktiviteter i løbet af en gennemsnitlig uge (syv dage), siden du startede på uddannelsen?”. Lav 
studieintensitet betyder, at den studerende bruger 25 eller færre timer på uddannelsesaktiviteter, hvor en underviser deltager, og forberedelse. 
Spørgsmålet er stillet de studerende et halvt år efter studiestarten. Pædagoguddannelsen: n = 553; andre uddannelser på 
professionshøjskolerne: n = 2.106.



Vælg layout/design
1. Højre klik udenfor dit slide 
2. Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen
Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’

Skift baggrundsfarve
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund 

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette

Den lyse grå 
baggrundsfarve 

er highlightet 

Udvikling i andelen af studerende med høj grad af selvangivet 
motivation, 2016-2017 (%)

2. marts 2018
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Kilde: EVA på baggrund af data fra KOT og EVA’s studiestartssurveys. Note: Motivation er målt ud fra spørgsmålet ”På en skala fra 0-10: Hvor 
motiveret er du på nuværende tidspunkt for at starte/studere på uddannelsen?”, hvor besvarelserne 8, 9 og 10 er kodet som høj grad af 
motivation. Pædagoguddannelsen: en måned inden studiestart: n = 2.486. En måned efter studiestart: n = 788. Et halvt år efter studiestart: n = 
553. Et år efter studiestart: n = 374. Andre uddannelser på professionshøjskolerne: en måned inden studiestart: n = 7.539. En måned efter 
studiestart: n = 2.940. Et halvt år efter studiestart: n = 2.118. Et år efter studiestart: n = 1.512. 
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HANDLEPLAN TIL EN BEDRE LÆRERUDDANNELSE 
–  10 AMBITIONER

Lærer er noget af det fineste og vigtigste, man 
kan blive. Samtidig er læreruddannelsen uden 
sammenligning Danmarks mest omdiskuterede 
videregående uddannelse. Det er naturligt, da 
uddannelsen har betydning for hele Danmark, for 
alle generationer og for vores fremtid. Der er brug 
for større politisk og samfundsmæssig anerkendelse 
af lærerne, ligesom der er brug for hele tiden at 
udvikle læreruddannelsen, så alle børn og unge 
møder professionelle og engagerede lærere i deres 
skole.

Som rektorer for professionshøjskolerne med 
ansvar for læreruddannelsen i det daglige vil vi gå 
foran. Når læreruddannelsen skal udvikles, er der 
ikke brug for hurtige løsninger, myter og interesse-
kampe, men for et solidt videre udviklingstræk i de 
spor, der er lagt ud med reformen af læreruddannel-
sen i 2013. 

Den fireårige læreruddannelse fra 2013 er langt hen 
ad vejen en rigtig god uddannelse. Men her hvor 
første årgang af de nye lærere er dimitteret, er det 
også tydeligt, at der er områder, hvor uddannelsen 
kan blive bedre. 

På professionshøjskolerne er vi allerede i gang, men 
der er brug for, at flere bidrager. Læreruddannelsen 
skal udvikles i et bredt og målrettet samarbejde 
mellem professionshøjskoler, kommuner, politikere, 
studerende samt folkeskolens mange parter og 
interessenter. 

Professionshøjskolerne spiller med denne handle-
plan ud med 10 ambitioner for læreruddannelsen. 
Sammen med undervisere og ledere på alle lærerud-
dannelser i hele landet har vi sat gang i vores del af 
arbejdet.
 
Vi inviterer hermed alle interessenter i læreruddan-
nelsen til dialog og samarbejde om den fortsatte 
udvikling af læreruddannelsen – en opgave, som 
kun kan løses i et stærkt nationalt fællesskab.

UDGIVET AF          Danske Professionshøjskoler ©2018
LAYOUT  Bulldog and Partners
FOTOGRAF  Carsten Lundager
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REFORMEN FRA 2013 VIRKER 
– LAD OS FORTSÆTTE UDVIKLINGEN

Der kan især fremhæves fire konkrete 
forandringer i forhold til den tidligere 
læreruddannelse: 

1) Der blev indført prøver i praktikdelen 

2) Der blev etableret kompetencemål i 
alle fag med fokus på lærerens kompe-
tence til at undervise i sine fag

3) Uddannelsen blev tilrettelagt i 
moduler for at skabe større valgfrihed 
og fleksibilitet for den studerende

4) Der blev indført skærpede optagel-
seskrav, herunder et karaktergennem-
snit på 7 ved optagelse i kvote 1 eller 
optagelsessamtale ved optagelse i 
kvote 2 

Reformen af læreruddannelsen har allerede her efter 
første gennemløb ført til markante forbedringer på 
en række områder. Optaget har været stigende 
siden 2013, ansøgernes karaktergennemsnit er 
steget, praktikken er styrket, nærheden til skolerne 
er øget, og de studerendes faglige niveau er løftet 
målt på deres karakterer gennem uddannelsen.
Der er generelt tilfredshed hos aftagerne i kommu-
nerne med det større fokus på lærernes undervis-
ningskompetence og den tættere kontakt til folke-
skolen.

Læreruddannelsen understøttes i dag i langt højere 
grad end tidligere af dansk og international forskning. 
Det sker blandt andet med afsæt i den ret og pligt til at 
lave praksisnær og anvendelsesorienteret forskning, 
som professionshøjskolerne fik i 2013 – samme år som 
reformen af læreruddannelsen. Professionshøjskolerne 
har omfattende formaliserede samarbejder med 
danske og internationale universiteter. Der er i øjeblik-
ket mere end 50 forskningsprojekter i gang vedrørende 
folkeskole og læreruddannelse med deltagelse af 
professionshøjskoler, forskningsinstitutioner og 
universiteter. 

Selvom der er skabt gode resultater, er der stadig et 
uudnyttet potentiale til en endnu bedre læreruddan-
nelse inden for den nuværende fireårige ramme på 
professionshøjskolerne. 

Den internationale læreruddannelsesforskning siger 
klart, at det er indholdet af læreruddannelsen, der gør 
en forskel for de lærerstuderendes faglige og professio
nelle niveau – ikke uddannelsens længde, struktur eller 
institutionelle placering. Der er således ikke et quick fix 
til en fremragende læreruddannelse, men kun et langt 
kontinuerligt udviklingstræk. Lad os fortsætte og 
styrke det sammen. 

Den nuværende læreruddannelse trådte i kraft i 2013. Intentionen bag læreruddannelsen 
2013 var samlet set at gøre uddannelsen mere professionsrettet –  altså at styrke de nye 
læreres kompetencer i forhold til at undervise i folkeskolen med alt, hvad det indebærer. 

Med venlig hilsen
Rektorerne på professionshøjskolerne



ABC
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LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE 
EN AF DE MEST SØGTE UDDANNELSER1.

Lærere har stor betydning for både vores børn og unge og for vores samfund. Det er 
derfor helt afgørende, at mange  og dygtige unge har lyst til at blive lærere. Derfor 
er det glædeligt, at det igen er blevet attraktivt at søge ind på læreruddannelsen, og 
at ansøgernes karaktergennemsnit er steget.

• Antallet af 1. prioritetsansøgere er 
steget med 28 procent fra 2.512 i 2014 til 
3.226 i 2016. Læreruddannelsen er pt. den 
7. mest søgte uddannelse i Danmark 
målt på 1.prioritetsansøgninger. Lærerud-
dannelsen er mere søgt end uddannelser 
som for eksempel jura og psykologi.

• Karakterniveauet ved optagelse på 
læreruddannelsen er steget. Adgangskra-
vet på 7 ved optagelse i kvote 1 er højere 
end på mange andre uddannelser, for 
eksempel kandidatuddannelser i økonomi 
og inden for it- og ingeniørområdet.

•En analyse fra Danmarks Evalueringsin-
stitut (EVA) viser, at optagelsessamtaler-
ne i kvote 2 virker efter hensigten, da de 
har bidraget til at tiltrække og fastholde 
flere dygtige studerende samt mindsket 
frafaldet på læreruddannelsen¹. 
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1. LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE 
EN AF DE MEST SØGTE UDDANNELSER

  ¹ Danmarks Evalueringsinstitut EVA, december 2017, 
     Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen 



1. Læreruddannelsen skal være en af de mest søgte uddannelser

Professionshøjskolerne opfordrer til, at alle formelle parter omkring skolen 
og læreruddannelsen betoner lærerjobbets vigtighed, og at de i ord og 
handling anerkender og understøtter lærernes opgave og arbejde. De unge 
lytter nemlig til politikere, den offentlige debat og deres forældre, når de 
vælger uddannelse, ligesom de unge forholder sig til det arbejde, der venter 
på den anden side.

Professionshøjskolerne vil afsøge, om KL og Danmarks Lærerforening (DLF) 
vil deltage sammen med professionshøjskolerne i en fælles national kam-
pagne om at tiltrække studerende til læreruddannelsen.

Professionshøjskolerne vil styrke samarbejdet med ungdomsuddannelsesin-
stitutionerne om studiepraktik, brobygning mv. Unges mulighed for at få 
konkrete erfaringer med forskellige uddannelser påvirker deres uddannel-
sesvalg.

Professionshøjskolerne vil videreudvikle optagelsessamtalerne med afsæt i 
de positive erfaringer, der allerede er opnået og anbefalingerne i EVA’s 
evaluering².

HANDLING
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  ² Danmarks Evalueringsinstitut EVA, december 2017, 
     Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen 
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2. LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE ET 
KRÆVENDE FULDTIDSSTUDIE MED ET 

HØJT LÆRINGSUDBYTTE

LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE ET 
KRÆVENDE FULDTIDSSTUDIE MED ET 
HØJT LÆRINGSUDBYTTE

2.
Læreruddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie, men det modsvares ikke 
altid af de studerendes indsats. Arbejdsindsatsen undervejs i studiet har stor betyd-
ning for de studerendes læringsudbytte, og vi skal sikre, at de studerende er enga-
gerede og yder en stor indsats gennem hele uddannelsen. 

• Professionshøjskolerne har 
igangsat tiltag for at hæve 
studieintensiteten. Ifølge 
data fra professionshøjsko-
lernes studentertilfredsheds-
undersøgelser er studieinten-
siteten på læreruddannelsen i  
positiv udvikling.



2. Læreruddannelsen skal være et krævende fuldtidsstudie med et højt læringsudbytte

Professionshøjskolerne følger studieintensiteten på læreruddannelsen tæt, 
og vi forpligter os på at øge studieintensiteten år for år. 

Professionshøjskolerne vil sikre, at der etableres en langt tættere kontakt 
til og opfølgning på den enkelte studerende.

Professionshøjskolerne vil sikre, at de studerende får mere og bedre feed-
back fra undervisere og medstuderende. Faglig og studierettet feedback 
har  stor betydning for de studerendes studieaktivitet og læringsudbytte. 

Professionshøjskolerne vil indlægge flere øvelses- og træningsbaserede 
forløb i og rundt om den daglige undervisning, end der er i dag. Vi ved fra 
andre uddannelser, at det er med til at hæve studieintensiteten. 

Professionshøjskolerne ser et behov for færre, men større og mere kræven-
de prøver, der fremmer en større arbejdsindsats og en mere kontinuerlig 
faglig fordybelse hos de studerende. Prøveformerne har stor betydning for, 
hvor krævende de studerende oplever studiet og for deres faglige og 
studiemæssige prioriteringer. 

HANDLING
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LÆRERE MED STÆRK PROFESSIONEL 
AUTORITET OG KUNNEN�.

Lærere er eksperter i undervisning. Men god undervisning gør ikke alene en god lærer. Lærerjob-
bet i dag er komplekst og omfattende med krav om at kunne håndtere mange forskellige opga-
ver i og omkring undervisningen. Læreres professionelle autoritet og kunnen er en kombination 
af viden om deres fag, kompetence til at undervise og kompetence til at få både klassen og den 
enkelte elev til at vokse på et videnbaseret grundlag. Derudover skal lærere have et professio-
nelt fundament for  opgaver som teamsamarbejde, forældresamarbejde, samarbejde med den 
øvrige omverden, trivselsproblemer, konfliktløsning mv. Hertil kommer ikke mindst, at lærerne i 
deres autoritet skal tage afsæt i og udfolde folkeskolens formål, hvormed de skal repræsentere 
den dannelse, samfundet anser for almengyldig. 
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3. LÆRERE MED STÆRK PROFESSIONEL 
AUTORITET OG KUNNEN

• Med den tydeligere professi-
onsorientering af læreruddan-
nelsen fra 2013 ruster lærerud-
dannelsen de studerende bedre 
end tidligere til de læreropga-
ver, der er en forudsætning for 
selve undervisningen.³ 

  ³ Evaluering af kompetencemålsstyring af 
     læreruddannelsen 2016   



3. Lærere med stærk professionel autoritet og kunnen

Professionshøjskolerne forpligter sig til at lægge mere vægt på 
udvikling af de studerende som myndige fagpersoner, der virker 
med stærk professionel autoritet i folkeskolen og udadtil. Dette 
skal sikres gennem hele uddannelsen i et tæt samarbejde mellem 
undervisningsfag, lærerens grundfaglighed og praktik. Denne 
kompetence skal beskrives særskilt i bekendtgørelsen og bør være 
ECTS-belagt.

Professionshøjskolerne vil påse, at de studerendes bachelorprojek-
ter omhandler relevante faglige og professionsfaglige udfordringer 
– ikke mindst i de fag hvori de opnår undervisningskompetence. De 
studerende opnår hermed kompetence til ikke bare at udøve, men 
også udvikle professionen og deres professionelle virke.

HANDLING
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TÆTTERE SAMMENHÆNG MELLEM 
FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN�.

Læreruddannelsen og folkeskolen fungerer som et stærkt gensidigt udviklingsfælles-
skab. De lærerstuderende møder undervejs i deres uddannelse folkeskolen på mange 
forskellige måder som led i at udvikle deres professionelle kompetencer. Samtidig er 
der et tæt samarbejde mellem lærere i folkeskolen og undervisere i læreruddannelsen 
om faglig og pædagogisk udvikling. 

• Læreruddannelsen fra 2013 er 
rykket langt tættere på folkesko-
len end tidligere, ligesom de stude-
rende bliver bedre rustet til at 
fungere som lærere i folkeskolen⁴. 

• Læreruddannelsen er professions-
orienteret. Det understøttes af, at 
mere end halvdelen af underviserne 
på læreruddannelsen har en lærer-
uddannelse bag sig og har under-
visningserfaring fra folkeskolen.
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4. TÆTTERE SAMMENHÆNG MELLEM 
FOLKESKOLEN OG LÆRERUDDANNELSEN

  ⁴ Evaluering af kompetencemålsstyring af 
     læreruddannelsen 2016   

ABC



4. Tættere sammenhæng mellem folkeskolen og læreruddannelsen

Professionshøjskolerne vil invitere kommuner og skoler til et 
endnu tættere samarbejde om praksistilknytningen i lærerud-
dannelsen.

Professionshøjskolerne vil appellere til, at kommunerne 
prioriterer, at de lærere, der har lærerstuderende i praktik, har 
en praktikvejlederuddannelse, som det også er tiltænkt.   

Der er behov for en revision af færdigheds- og vidensmålene, 
så de svarer bedre til behovene i folkeskolen.

HANDLING
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5. LÆRERUDDANNELSEN SKAL BYGGE 
PÅ DEN BEDSTE FORSKNING 

LÆRERUDDANNELSEN SKAL 
BYGGE PÅ DEN BEDSTE FORSKNING �.

En fagligt stærk profession baserer sit virke på et solidt forskningsgrundlag. Profes-
sionsrelevant forskning med en høj grad af omsætning til praksis forudsætter en 
tæt sammenhæng mellem forskningsaktiviteter, undervisning og praksissamarbej-
de. Det sikres ikke mindst ved, at forsker, underviser og praksisudvikler som hoved-
regel er én og samme person. 

• Derfor er det af stor betydning, at professions-
højskolerne fik forskningsret og -pligt gennem 
en lovændring i 2013, om end bevillingen indtil 
videre er beskeden.  

• Professionshøjskolerne har opbygget prak-
sisnære forskningsmiljøer i læreruddannelsen 
med afsæt i folkeskolens udviklingsbehov.

• Professionshøjskolerne har etableret tætte og 
vidtforgrenede forskningssamarbejder indbyr-
des og med både danske og udenlandske univer-
siteter.

• Professionshøjskolernes forskning har bidraget 
til mere anvendelsesorienteret forskning målret-
tet folkeskolens behov. Professionshøjskolernes 
forskning omsættes til praksis gennem lærerud-
dannelsen samt efter- og videreuddannelsen af 
lærere, ledere i skolen og andet pædagogisk 
personale som for eksempel pædagoger. 



5. Læreruddannelsen skal bygge på den bedste forskning 

Professionshøjskolerne fortsætter opbygningen af forsk-
ningsmiljøer og -samarbejder med et skarpt øje på, at 
forskningen kan bidrage til udvikling af folkeskolen, og at 
forskningen omsættes gennem læreruddannelsen og efter- 
og videreuddannelsen, så både nuværende og nye lærere i 
stigende grad arbejder på et forskningsbaseret grundlag.

Professionshøjskolerne vil afsøge muligheden for et part-
nerskab med Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Undervisningsministeriet og KL om den langsigtede opbyg-
ning af en stadigt bedre forskningsunderbygget lærerud-
dannelse på professionshøjskolerne. 

HANDLING
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LÆRERUDDANNELSEN SKAL UNDER-
STØTTE FAGLIG FORDYBELSE  6.

De lærerstuderende skal have mulighed for at fordybe sig i længere forløb for at blive dygtige 
lærere. Læreruddannelsen skal have en god balance mellem fleksibilitet og valgmuligheder for 
den enkelte studerende og en klar faglig progression og rød tråd gennem uddannelsen. Den 
balance er ikke helt på plads i læreruddannelsen fra 2013. 
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6. LÆRERUDDANNELSEN SKAL 
UNDERSTØTTE FAGLIG FORDYBELSE  

• Professionshøjskolerne har løbende 
arbejdet med at finde måder at tilrette-
lægge læreruddannelsen på inden for 
den nye modulstruktur, så der sikres 
bedst mulig sammenhæng, progression 
og mulighed for faglig fordybelse for de 
studerende.

• Professionshøjskolerne har afprøvet 
forskellige profillærermodeller, hvor 
udvalgte undervisningsfag bindes 
sammen, og hvor uddannelsesforløbet 
er strammere fastlagt. Den større 
ECTS-ramme til bachelorprojektet har 
givet en ny mulighed for de studerende 
til at fordybe sig fagligt inden for deres 
interesseområder i uddannelsen.  



6. Læreruddannelsen skal understøtte faglig fordybelse  

Professionshøjskolerne anbefaler, at læreruddannelsen tilrettelægges med 
færre, men større og mere krævende prøver. Det vil skabe bedre rammer 
for de studerendes faglige fordybelse og bedre muligheder for at teste 
dybden og bredden af de studerendes kompetencer, færdigheder og viden. 

Professionshøjskolerne vil arbejde videre med tilrettelæggelsesformer, der 
skaber gode rammer for faglig sammenhæng og fordybelse. Det kan være 
profillærerforløb, hvor de studerende vælger beslægtede fag og dermed 
konsoliderer fagligheden.

Professionshøjskolerne foreslår, at de studerende skal have bedre mulighe-
der for at vælge to undervisningsfag⁵,  for at styrke fagligheden og give 
bedre mulighed for længere faglige forløb i undervisningsfagene. 

HANDLING
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  ⁵ I 2013 vedtog forligskredsen en norm på tre undervisningsfag. 
    Med to undervisningsfag, vil der være flere ECTS til det enkelte fag. 



LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE PÅ 
FORKANT MED TEKNOLOGI I FOLKESKOLEN �.

Vi er midt i en teknologisk omstilling af vores samfund, som har og får stor betydning for os 
som mennesker og for samfundets, herunder arbejdsmarkedets udvikling. Den omstilling 
finder også sted i folkeskolen og dermed også i læreruddannelsen. Historisk set har folkesko-
lens forhold til digitalisering og teknologi været ujævn og usikker i relation til elevernes lære-
processer og lærerens undervisning. Sandsynligvis fordi man aldrig har satset på en ambitiøs 
og samtidig udvikling af praksis i folkeskolen og praksis i læreruddannelsen, der sikrer, at 
digitalisering og brug af teknologier drives af didaktiske og pædagogiske hensyn og ikke 
omvendt. 

• Professionshøjskolerne er i 
stigende omfang involveret i 
udviklings- og implementeringspro-
jekter om digitalisering og teknolo-
gi i folkeskolen. Det gælder alt fra 
læringsplatforme til udvikling af et 
nyt teknologifag.

• Professionshøjskolernes Centre 
for Undervisningsmidler er en vigtig 
driver for udvikling og omsætning 
af digitale læremidler – ofte i tæt 
samarbejde med lærere og elever i 
folkeskolen. 
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7. LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE PÅ 
FORKANT MED TEKNOLOGI I FOLKESKOLEN 

VR



7.Læreruddannelsen skal være på forkant med teknologi i folkeskolen 

Professionshøjskolerne foreslår en markant 
national teknologisatsning målrettet lærer-
uddannelsen med henblik på udvikling af 
folkeskolen. 

Satsningen skal styrke læreruddannelsens 
kapacitet både i forhold til kompetenceud-
vikling og udstyr. Det vil ruste lærerne langt 
bedre end i dag til konstruktivt og kritisk at 
udvikle folkeskolen og undervisningen i 
interaktion med samfundsudviklingen inden 
for det digitale og teknologiske område.

HANDLING
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8. LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE 
MERE TVÆRPROFESSIONEL

LÆRERUDDANNELSEN SKAL VÆRE 
MERE TVÆRPROFESSIONEL �.

Lærere arbejder tæt sammen med pædagoger og andre fagprofessionelle om elevernes 
trivsel, udvikling og læring. Lærere arbejder ligeledes sammen med for eksempel socialrådgi-
vere, når børn eller familier har særlige behov. Med skolereformens element ’åben skole’ skal 
lærere kunne samarbejde med mange forskellige aktører i samfundet omkring skolen. ECTS til 
tværprofessionelle elementer blev imidlertid ikke 
integreret i læreruddannelsen med 2013-reformen, 
så i dag ligger tværprofessionelle aktiviteter 
uden for de formelle ECTS-rammer.

• Professionshøjskolerne har 
etableret forskellige modeller og 
forløb, hvor lærerstuderende får 
mulighed for at arbejde sammen 
med pædagog- og/eller andre 
professionsbachelorstuderende, 
men forløbene har ikke tilstræk-
keligt omfang. 



Professionshøjskolerne foreslår, at det tværpro-
fessionelle skal have plads som et ECTS-belagt 
element i læreruddannelsen, ligesom det skal 
have selvstændige kompetencemål. 

Der bør især være fokus på læreruddannelsens 
samarbejdsflader med pædagoguddannelsen.

8. Læreruddannelsen skal være mere tværprofessionel

HANDLING
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LÆRERUDDANNELSEN SKAL UDDANNE 
LÆRERE TIL HELE DANMARK�.

Alle børn og unge i Danmark skal gå i en god folkeskole med uddannede lærere, der 
giver motiverende undervisning og fremmer deres personlige, faglige og sociale 
udvikling –  det gælder fra Hjørring til Vordingborg. Derfor er det vigtigt, at lærerud-
dannelsen udbydes i alle dele af Danmark.
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9. LÆRERUDDANNELSEN SKAL 
UDDANNE LÆRERE TIL HELE DANMARK

• Professionshøjskolerne udbyder 
læreruddannelsen i alle dele af Dan-
mark og har siden 2013 udviklet nye 
udbudsformer – blandt andet meritlæ-
reruddannelsen – med henblik på at 
afhjælpe lærermanglen. 

• Konkret udbydes læreruddannelsen 
på 15 campusser og fire såkaldte 
uddannelsesstationer fordelt i hele 
landet. Hertil kommer e-læringsudbud 
og uddannelsessamarbejder med 
specifikke kommuner.

• Siden 2008 er både antallet og ande-
len af lærerstuderende, der blev opta-
get uden for storbyerne København, 
Aarhus, Odense og Aalborg steget, og 
ligger i 2017 på en tredjedel af alle 
lærerstuderende.



9. Læreruddannelsen skal uddanne lærere til hele Danmark
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Professionshøjskolerne vil fortsat sikre 
og udvikle det brede geografiske udbud 
af læreruddannelsen og meritlærerud-
dannelsen. 

Vi arbejder for at øge optaget af lærer-
studerende i alle dele af Danmark.

HANDLING
OVERSIGT OVER 

LÆRERUDDANNELSER 
I DANMARK

Der er 15 udbud af 
læreruddannelser 
i Danmark:

Esbjerg
Frederiksberg
Haderslev
Hjørring
Jelling
København
Nørre Nissum
Odense
Roskilde
Rønne
Silkeborg
Skive
Vordingborg
Aalborg
Aarhus

Fra august 2018 
kan man tage dele af 
læreruddannelsen på 
uddannelsesstationer i:

Fredericia
Helsingør
Holstebro
Randers

 



LÆRERUDDANNELSEN SOM UDVIKLINGS-
LABORATORIUM FOR GOD UNDERVISNING10.

Læreruddannelsen er særlig på den måde, at samtidig med der undervises i fag og undervis-
ning, bør selve måden, der undervises på, være eksemplarisk. En underviser i læreruddannelsen 
er meget mere end formidler af et stof. Underviseren er også rollemodel for den lærerstuderen-
de i forhold til at praktisere god undervisning.

• Der er behov for at udvikle og 
innovere undervisning i folkesko-
len, så børn og unge møder en 
motiverende folkeskole med nye 
læringsformer, der styrker alle 
børns faglige læringsniveau og 
sociale udvikling.

• God undervisning er derfor et 
anliggende for underviserfællesska-
ber og ikke alene for den enkelte 
underviser.   

• Professionshøjskolerne arbejder 
med at styrke systematisk udvikling 
af god undervisning, der samlet set 
løfter læreruddannelsen og alle 
studerendes udbytte.    
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10. LÆRERUDDANNELSEN SOM 
UDVIKLINGSLABORATORIUM FOR

GOD UNDERVISNING



10.Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning

Professionshøjskolerne foreslår, at der på nationalt 
niveau investeres i et udviklingsforløb i lærerud-
dannelsen med henblik på den fortsatte udvikling 
af underviserkompetencer og undervisningsformer, 
der i endnu højere grad end i dag kan gøre lærerud-
dannelsen til et udviklingslaboratorium for god 
undervisning.

HANDLING
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Notat

Til: Bestyrelsen

Cc: 

Vedr.: Status vedr. Ny Campus Horsens

Status vedr. Ny Campus Horsens – marts 2018
Projekteringen af campusbyggeriet skrider planmæssigt frem.

Medio februar blev VIA og Insero præsenteret for et 

dispositionsforslag, hvor C.F. Møller og CASA havde indarbejdet såvel 

styregruppens som diverse brugergruppers forslag til ruminddelinger, 

lokaleanvendelse etc. i tegningsmaterialet. Med nogle mindre 

justeringer blev dispositionsforslaget godkendt, og detailprojekteringen 

er nu godt i gang. Forventningen er stadig, at pæleramningen, der er 

en del af fundamentet for den nye campus, kan gå i gang kort efter 

sommerferien 2018.

Parallelt med projekteringsarbejdet er der foreløbig afholdt to møder 

om udsmykning/kunst, hvor VIA har entreret med konsulentfirmaet 

L´EQUIPE. Firmaet har også været benyttet ifm. byggeriet af Aarhus C 

og ved udsmykningen af den nye administrationsfløj på Aarhus N. I 

møderne deltager C.F. Møller, så det sikres, at kunsten kan integreres 

i bygningens arkitektur. Der er afsat knap fem mio. kr. til udsmykning jf. 

statens cirkulære herom.

Ifølge Overdragelsesaftalen, der er aftalekompleksets hoveddokument, 

skal samtlige, gensidigt betingede aftaler mellem de forskellige parter i 

projektet – VIA, Insero, Horsens Kommune og CASA – være opfyldte 

og på plads med udgangen af marts 2018. Disse forudsætninger er på 

plads, men alligevel har vi alle - i fuld enighed og med vore rådgiveres 

anbefaling - aftalt at udskyde fristen til d. 13. april 2018, idet påsken 

betyder, at en række tinglysninger ikke kan nå at blive effektueret 

inden fristernes udløb. Udskydelsen får ingen indflydelse på aftalen og 

diverse fremtidige deadlines og frister.

Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning.

NOTAT

Udarbejdet af:

Asbjørn Christensen

Seniorkonsulent

E: ac@via.dk

T: +4587551011

Dato: 27. marts 2018
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Gør tanke til handling
VIA University College

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)

Mødested
VBI-park ved Campus Horsens, 
Chr. M. Østergaardsvej 4, 
8700 Horsens, 
lokale 1.01

Mødetidspunkt
Fredag den 16. marts 2018
Kl. 9-11

Der serveres morgenmad.

Deltagere
Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Thor Jensen, Harald Mikkelsen. 

Fra Strategi og Ledelsesstøtte: 

Jette Regnarsson Jacobsen og Elvir Maleskic.

 

HOVED-DAGSORDEN, FU-møde

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2. Ny bestyrelse
 Status på udpegninger (Bilag) 

Referat:
 Der blev givet opdateret status på udpegninger.
 Det blev aftalt at LO og Dansk Erhverv og DI mv. rykkes 

for udpegninger.

 Planlægning af det ekstraordinære møde den 23. april 2018

Referat:
I forhold til overgang til ny bestyrelse aftalte 
forretningsudvalget:
 Der udarbejdes en procesplan som forelægges for 

bestyrelsen den 9. april
 I procesplanen indgår et forslag til, at den fungerende 

formand har en facilliterende rolle den 23. april, som i det 
hele taget rammesættes som et forberedende møde i 
forhold til det første ordinære møde den 3. maj 

 Procesplanen følger processen i 2014, hvor valg af 
formand skete på det første ordinære møde og hvor 
formanden var med til at udpegning af de øvrige 
medlemmer til selvsupplering.  

MØDEREFERAT

Mødeleder:
Peter Sørensen

Ref: 
Elvir Maleskic

Dato: 19. marts 2018
J.nr.: 
Ref.: EM
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2/3 Ved afbud til 23.april indhentes skriftlige tilkendegivelser 

 Forslag til introforløb for ny bestyrelse (Bilag)

Forretningsudvalget drøftede introforløb for den nye bestyrelse og 
havde følgende kommentarer.
 Der afsættes tid til første dialog om forventningsafstemning i 

bestyrelsen den 8. juni 2018. Den uddybende dialog om det 
gode samarbejde i bestyrelsen (bl.a. med henvisning til 
evalueringen) sker på seminaret den 29. oktober

 Den nuværende bestyrelse gives mulighed for at kvalificere 
introforløbet

3. Udfordringer ved to uddannelsesudbud i VIA Erhverv (Bilag)

Referat
 To uddannelser i VIA Erhverv er udfordret på forskellige 

parametre, og FU bakker op om, at det håndteres som beskrevet 
i bilaget.

 Sagen går til bestyrelsen 9. april jf. procesplanen

4. OK18 – orientering vedr. strejke/lockout

Referat:
 Harald Mikkelsen orienterede
 Det blev aftalt at bestyrelsen orienteres den 9. april
 Formanden henviste til en arbejdsretssag og opfordrede til, 

at man er meget omhyggelig med hvordan man 
kommunikerer til medarbejderne

5. Evaluering af læreruddannelsen 

Referat:
 Harald Mikkelsen orienterede om de forventede 

konklusioner, der vil fremgå af den første delevaluering af 
læreruddannelsen, som offentliggøres den 20. marts

 FU drøftede kandidatoverbygningen til læreruddannelsen og 
vurderede, at professionshøjskolerne og VIA har 
kompetencerne til at udbyde fx en kandidatuddannelse for 
naturfagslærere, som regeringen har lanceret som led i den 
nye naturfagsstrategi. Det blev aftalt, at formanden rejser 
sagen i regi af professionshøjskoleformænd og at rektor 
undersøger hjemlen i lovgivningen.



3/36. Input til møde med Region Midtjylland den 9. april 2018

Referat:
Der er aftalt et møde med den nye regionsrådsformand og 
regionsdirektør. Fra VIA deltager formand og rektor.
Forretningsudvalget foreslog følgende emner til mødet: 
 Overordnet drøftelse af samspil og samarbejdsform mellem 

VIA og Regionen – formanden ønsker en drøftelse med 
udgangspunkt i konkrete cases om bl.a. nye uddannelser

 Samarbejde om efter- og videreuddannelse (af bl.a. 
sundhedsfagligt personale og ledelse)

 Dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen – drøftelse af 
rekrutteringsudfordringer og opdatering af analysegrundlaget

 Opfølgning på samarbejdsaftalen ml. VIA og regionen, 
statusdrøftelse

7. Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøde den 9. april  
2018 (Bilag: dagsordensudkast)

Referat
 Der tilføjes ekstra punkter vedr. evaluering af 

læreruddannelsen og OK18.
 FU havde enkelte konkrete kommentarer til mødematerialet, 

som nu vil blive tilpasset.
 Efter bestyrelsesmødet vil der være middag på et restaurant 

i Aarhus C. Der indhentes bindende tilmeldinger.
 Det blev aftalt at der sendes en gavekurv til afgående 

bestyrelsesmedlemmer som tak for samarbejdet. 

8. Eventuelt

Referat:

Harald Mikkelsen orienterede om tal for internationale studerende.
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