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1.  Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS  2 

2.  
Undertegning af referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2018 (5 

min)  

2 

3.  Udpegning af medlem ved selvsupplering (10 min)/PS  3 

4.  
Konstituering, udpegning af næstformand og nedsættelse af 

forretningsudvalg /PS  

3 

5.  Intro for ny bestyrelse (75 min)/HM/PF 4 

6.  Lukket punkt  4 
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7.  Økonomi (30 min)/KIBU  4 

8.  Nedsættelse af og udpegninger til råd og udvalg (5 min)/HM 6 

9.  Mødeplan for 2019 (5 min)/PS  7 

10.  
Studietur for bestyrelsen 2019, valg af destination og dato (10 

min)/PF 

8 

11.  Tilpasning af bestyrelsens forretningsorden (5 min)/PS 8 

12.  
Skriftlig orientering vedr. Strategisk rammekontrakt 2018-

2021  

9 

13.  
Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status maj-juni 

2018  

9 

14.  
Skritlig orientering om styringsdialog i 2018 med Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte  

10 

15.  
Skriftlig orientering om forventningsafstemning om 

bestyrelsesarbejde i efteråret 2018  

10 

16.  Eventuelt  11 

 

  

 

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

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-12-18 

Sagsfremstilling 
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og 
eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på 
nærværende dagsorden.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Referat: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
  

Punkt 2 - Undertegning af referat af 
bestyrelsesmøde 3. maj 2018 (5 min)  

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-11-18 

Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail.  
  
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som betragtes som 
godkendt. 
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Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
 
Referat: 
Referatet blev godkendt og undertegnet. 
 
 

Punkt 3 - Udpegning af medlem ved selvsupplering 
(10 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-11-17 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen udpegede på mødet den 3. maj 2018 tre selvsupplerende 
medlemmer og skal udpege endnu et medlem ved selvsupplering.  
  
Bestyrelsen bemyndigede den 3. maj formanden til sammen med rektor 
at foretage yderligere sonderinger og finde et egnet medlem.   
  
Formanden indstiller Noemi Katznelson. CV for Noemi Katznelson 
vedlægges som bilag. 
  
Noemi Katznelson er interesseret i deltage i bestyrelsesarbejdet i VIA, 
men har ikke mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet den 8. juni 
2018.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen udpeger Noemi Katznelson som selvsupplerende medlem af 
bestyrelsen.  

Beslutning 
Bestyrelsen udpegede Noemi Katznelson som selvsupplerende medlem 
af bestyrelsen.  
Med denne udpegning er bestyrelsen fuldbemandet. 
 
 

Punkt 4 - Konstituering, udpegning af næstformand 
og nedsættelse af forretningsudvalg /PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-11-17 

Sagsfremstilling 
I forlængelse af valget af formand på bestyrelsesmødet den 3. maj skal 
bestyrelsen nu vælge en næstformand og nedsætte et forretningsudvalg.  
  
Peter Sørensen har med udgangspunkt i drøftelserne den 3. maj været i 
dialog med bestyrelsesmedlemmerne og har på den baggrund 
udarbejdet følgende indstillinger:  

 Indstilling vedr. næstformand: Jørgen Nørby indstilles.  

 Indstilling vedr. forretningsudvalg: Der nedsættes et 
forretningsudvalg på fire personer, sammensat af: Peter 
Sørensen, Jørgen Nørby, Hanne Roed og Bente Rasmussen. 
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Af VIAs vedtægt, § 14, stk. 3. fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et 
forretningsudvalg, og at rammer for nedsættelse, sammensætning og 
funktion fastlægges i forretningsordenen. Hvis bestyrelsen følger 
indstillingen, skal forretningsordenen tilpasses, jf. et senere punkt på 
dagsordenen.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen vælger Jørgen Nørby som næstformand og nedsætter et 
forretningsudvalg på fire personer, jf. beskrivelsen under  
sagsfremstillingen. 

Beslutning 
Bestyrelsen valgte Jørgen Nørby som næstformand og nedsatte et 
forretningsudvalg på fire personer: Peter Sørensen, Jørgen Nørby, 
Hanne Roed og Bente Rasmussen. 
 
Peter Sørensen nævnte, at referater af forretningsudvalgsmøder som 
hidtil vil blive forelagt til orientering på bestyrelsesmøderne. 
 
 

Punkt 5 - Intro for ny bestyrelse (75 min)/HM/PF 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-4-12-18 

Sagsfremstilling 
Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs virke og væsentlige 
forhold er der forberedt en række informative oplæg:  

 Fakta, strategi og organisering (Harald Mikkelsen) – 15 min 

 Rundvisning på Campus Herning (Uddannelses- og 
forskningschef for VIA Design, VIA Business & VIA EUD René 
Foli viser rundt) – 45 min 

 Internationalisering, Forskning, Udvikling & Innovation, og 
studenterinvolvering (Peter Friese) – 15 min 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringerne og oplæggene til efterretning. 
 
Bestyrelsen var tilfredse med rundvisningen, som vil blive gentaget på 
andre campus ifm. bestyrelsesmøder. 
  
 

Punkt 6 - Lukket punkt  

 
  

Punkt 7 - Økonomi (30 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-2-1-18 
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Sagsfremstilling 
Bestyrelsen skal under dette dagsordenspunkt orienteres om den 
økonomiske situation. 
  
a. Highlights fra Årsrapport 2017 (5 min)  
Af hensyn til den nye bestyrelse og som indledning til det efterfølgende 
delpunkt vedr. regnskab/prognose vil Kirsten Bundgaard gennemgå 
hovedlinjerne i årsrapporten 2017. Årsrapporten kan tilgås som bilag 
under bestyrelsesmødet den 9. april 2018. 
  
b. Opfølgning på regnskab for 1. kvartal 2018 (5 min)  
Opfølgning på økonomi er en af bestyrelsens faste opgaver. Bestyrelsen 
skal følge op på økonomien med udgangspunkt i bilaget med den første 
årsprognose for 2018, som er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 
første kvartal 2018.  
  
c. Status på projektet ”VIA i Balance” (10 min) - en aftalt 
statusredegørelse for bestyrelsen 
"VIA i Balance" er et udviklings- og besparelsesprojekt, som ledelsen 
igangsatte i 2016. Baggrunden var, at VIA var blevet pålagt et 
omprioriteringsbidrag på to procent årligt over Finansloven fra 2016 til 
2020.  
Kirsten Bundgaard orienterer om status på projektet "VIA i Balance" i 
forlængelse af det afsluttede årsregnskab for 2017. Orienteringen tager 
afsæt i vedlagte slides. 
  
d. Orientering om arbejdet med ny økonomimodel for VIA (10 min)  
I forlængelse af den politiske aftale om et nyt bevillingssystem for de 
videregående uddannelser er der i løbet af foråret 2018 blevet arbejdet 
på at udvikle en ny måde at allokere midler på i VIA, og i forlængelse 
heraf er der også udviklet en ny budgetproces. På bestyrelsesmødet den 
9. april principgodkendte bestyrelsen forslaget til VIAs nye 
økonomimodel, og det blev aftalt, at sagen bliver et fast punkt på 
dagsordenen indtil vedtagelsen af budget 2019.  
Kirsten Bundgaard vil på mødet give status på arbejdet med ny 
økonomimodel.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

Beslutning 

Power Point-præsentationen lægges i First Agenda/Prepare. 

 

Vedr. Årsrapport 2017   

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

  

Vedr. regnskab for 1. kvartal 2018  

 I forbindelse med opfølgning på regnskabet var der en drøftelse af 

frafald, og bestyrelsen ønskede at følge op på frafald på et senere 

bestyrelsesmøde som en temadrøftelse. 

 Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

Vedr. projektet ”VIA i Balance”  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 Bestyrelsen ønskede at følge op på VIA i Balance igen på et senere 

tidspunkt, hvor der afsættes lidt mere tid til orienteringen og en 

drøftelse af de tematikker, der ligger i den dobbelte ambition 

(besparelser og udvikling).  
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Vedr. ny økonomimodel for VIA   

 Kirsten Bundgaard gav en orientering om principperne i den nye 

økonomimodel og gav status på arbejdet med ny økonomimodel.  

 Bestyrelsen traf ikke beslutninger på dette møde, da det var en 

orienteringssag.  

 Der var en drøftelse af de mulige konsekvenser af den nye 

økonomimodel. 

 Sagen vil være et fast punkt på de tre bestyrelsesmøder i efteråret og 

bestyrelsen ønskede på førstkommende møde at blive forelagt 

talmaterialet med en redegørelse af de fordelingsmæssige 

konsekvenser af den nye økonomimodel. Der var ønske om, at det 

gøres tydeligt, hvilke forandringer der skyldes den politisk besluttede 

bevillingsreform og hvilke forandringer, der er valgt af VIA. 

 Det blev præciseret, at den tidligere bestyrelse har principgodkendt 

den nye økonomimodel, og at den nuværende bestyrelse har 

beslutningskompetencen og vil skulle beslutte den konkrete 

implementering af modellen, herunder de fordelingsmæssige 

konsekvenser, i budgetterne for 2019 og fremefter.  

 
  

Punkt 8 - Nedsættelse af og udpegninger til råd og 
udvalg (5 min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0307-4-3-1-18 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til videreførelse af to råd. 
Det er jf. VIAs vedtægt bestyrelsens opgave at nedsætte råd og udvalg. 
  
Følgende to råd indstilles til nedsættelse for den nye funktionsperiode, 
som løber fra den 1. maj 2018 til den 30. april 2022. Da begge råd har 
været nedsat tidligere, er der ikke tale om nedsættelse af nye råd men 
videreførelse. 
  
A. Advisory Board for VIA Design og VIA EUD ønskes videreført i 
perioden 2018-2022.  
VIA Erhverv indstiller, at Advisory Board for VIA Design og VIA EUD 
nedsættes med udgangspunkt i bilaget, hvor sammensætningen og 
vedtægterne er beskrevet. 
  
Advisory Boards opgave er at rådgive ledelsen om den strategiske 
udvikling for VIA Design og VIA EUD. 
  
B: Rådet for Efter- og Videreuddannelse ønskes videreført i 
perioden 2018-2022 
VIA Efter- og videreuddannelse indstiller, at Efter- og 
videreuddannelsesrådet nedsættes med udgangspunkt i bilaget, hvor 
sammensætningen og rådets grundlag er beskrevet.  
  
Rådets opgave er at være rådgivende for VIA Efter- og 
videreuddannelse i strategiske og tværgående spørgsmål. 
  
I forbindelse med nedsættelsen skal der også udpeges nye medlemmer 
til rådet. VIAs bestyrelse skal jf. rådets formelle grundlag udpege et 
medlem med forskningsbaseret viden om efter- og 
videreuddannelsesområdet samt tre medlemmer fra VIAs 
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professionsområder med særlig indsigt i efter- og 
videreuddannelsesspørgsmål.  
VIA Efter- og videreuddannelse indstiller:  

 Peder Østergaard, prodekan for uddannelse, Aarhus Universitet, 
School of Business and Social Sciences – som formand for 
rådet. Peder Østergaard har været formand for rådet siden april 
2013.  

 Jannie Højer, HR Development Manager, Kvadrat.  

 Michael Stubbe, HR chef, Kamstrup, som har været medlem af 
rådet siden 2014 

 Rasmus Bak-Møller, Direktør, Børn og Skole, Favrskov 
Kommune, som har været medlem af rådet siden 2014.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen nedsætter et Advisory Board for VIA Design og VIA 

EUD med den sammensætning, der er beskrevet i bilaget. 
2. Bestyrelsen nedsætter Rådet for Efter- og Videreuddannelse 

med den sammensætning, der er beskrevet i bilaget og udpeger 
de tre medlemmer som indstillet.  

Beslutning 
Bestyrelsen fulgte indstillingerne.   
 

I forbindelse med drøftelsen bad Peter Sørensen om bestyrelsens 

opbakning til, at Hanne Roed udpeges som VIAs repræsentant i 

Centerrådet for VEU-center Østjylland. Peter Sørensen er nuværende 

repræsentant men kan på grund af travlhed ikke deltage i møderne. 

Bestyrelsen gav sin opbakning til det.  

 
  

Punkt 9 - Mødeplan for 2019 (5 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-15-18 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019 (jf. bilag), 
hvor der er taget udgangspunkt i følgende forhold:  

 Bestyrelsen holder seks ordinære møder  

 Møderne holdes på de forskellige campusser i VIA 

 Møderne er af tre timers varighed 

 Halvdelen af møderne planlægges ml. kl. 15-18, så møderne 
afsluttes med spisning, og halvdelen planlæggges kl. 13-16.    

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2019. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte mødeplanen med en rettelse, således at 
bestyrelsesmødet i maj 2019 flyttes til den 28. maj kl. 15-18. 
 
Der sendes kalenderinvitationer til alle møderne hurtigst muligt. 
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Punkt 10 - Studietur for bestyrelsen 2019, valg af 
destination og dato (10 min)/PF 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Friese  U0002-7-4-14-18 

Sagsfremstilling 
I oktober 2015 var VIAs daværende bestyrelse på studietur til 
Rumænien. Evalueringen af studieturen var entydigt positiv og 
deltagerne var meget tilfredse med både det sociale og det faglige 
udbytte.   
  
Det foreslås, at bestyrelsen og direktionen igen deltager i en fælles 
studietur, og at studieturen gennemføres i 2019.  
  
Formål med studieturen er: 

 At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIA og 
bestyrelsen står over for de kommende fire år (fx input til ny 
vision, digitalisering af uddannelserne, 
uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet mv.) 
styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, 
og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA 

 At give bestyrelsen indsigt, viden om VIAs internationale 
aktiviteter  

 At give bestyrelsen mulighed for at møde VIAs 
samarbejdspartnere 

  
Det er udarbejdet et bilag med en beskrivelse af grundkonceptet for 
studieturen og to mulige destinationer. 
  
Bestyrelsen vil i løbet af efteråret blive inddraget i udarbejdelsen af 
programmet. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender grundkoncept for studieturen 2019, herunder 
destination og dato.  

Beslutning 
 Bestyrelsen godkendte, at der planlægges en studietur til München i 

2019 efter det i bilaget beskrevne koncept 

 Formålene med studieturen og forventningerne til udbytte skal 
skærpes  

 Datoerne er ikke godkendt og forretningsudvalget skal foreslå nye 
datoer, fx i marts/april  

 
 

Punkt 11 - Tilpasning af bestyrelsens 
forretningsorden (5 min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-6-18 

Sagsfremstilling 
Som bilag fremlægges et udkast til en justeret forretningsorden (bilaget 
er med synlige ændringer).   
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Forretningsordenen foreslås justeret mimimalt, kun på to punkter: 
  
§4: vedr. udvidelse af forretningsudvalget fra tre til fire medlemmer 
Dette er under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af indstillingen 
vedr. forretningsudvalget, jf. punkt 4 på dagsordenen.  
  
§ 15: vedr. serviceattest 
På bestyrelsesmødet den 3. maj 2018 udfyldte 
bestyrelsesmedlemmerne samtykke til, at Erhvervsstyrelsen til brug for 
udstedelse af serviceattest kan indhente en straffeattest. Denne 
arbejdsgang er ny for bestyrelsen, og den tilføjes som en fast 
arbejdsgang i bestyrelsens forretningsorden, således at det er tydeligt 
for alle bestyrelsesmedlemmer, at det indgår som en fast del af hvervet 
som bestyrelsesmedlem i VIA.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender justeret forretningsorden. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte den justerede forretningsorden. 

 
  

Punkt 12 - Skriftlig orientering vedr. Strategisk 
rammekontrakt 2018-2021  

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-4-2-17 

Sagsfremstilling 
I april 2018 indgik VIA sin første strategiske rammekontrakt med 
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Endelig kontrakt med 
underskrifter vedlægges. 
  
Den strategiske rammekontrakt træder i stedet for den 
udviklingskontrakt, der udløb ved udgangen af 2017, og 
rammekontrakten er gældende for perioden 1. januar 2018 - 31. 
december 2021.  
  
I det vedlagte notat beskrives kort, hvordan VIAs rammekontrakt er 
blevet til, og hvordan der vil blive arbejdet med kontraktens strategiske 
mål i de kommende fire år.  
  
I tilknytning til kontrakten skal der udarbejdes en handleplan, som vil 
danne grundlag for det videre arbejde med realisering af kontraktens 
mål. Første version af handleplanen vil blive præsenteret for bestyrelsen 
efter sommerferien 2018.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
  

Punkt 13 - Skriftlig orientering om Ny Campus 
Horsens, status maj-juni 2018 
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Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0039-8-11-32-15 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen orienteres i det vedlagte notat om udviklingen i projektet 
siden seneste bestyrelsesmøde. 
  
Bilaget eftersendes senest onsdag den 6. juni.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
I forbindelse med behandlingen nævnte bestyrelsesmedlem Danny 
Stentoft, at Rambøll, som han er ansat i, er rådgivende ingeniører på 
projektet Ny Campus Horsens, og ønskede at man undersøger om han 
skulle være inhabil i bestyrelsens behandling af sagen. Det blev aftalt at 
dette undersøges.  
 
  

Punkt 14 - Skriftlig orientering om styringsdialog i 
2018 med Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-6-91-18 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen orienteres om styringsdialog i 2018, jf. bilag. Her orienterer 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) om justering af 
århjul for opfølgning på årsrapporter, nøgletal for uddannelse og 
forskning i det indikatorbaserede tilsyn samt det hidtidige koncept for 
tilsynsmøder med institutionerne.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
  

Punkt 15 - Skriftlig orientering om 
forventningsafstemning om bestyrelsesarbejde i 
efteråret 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-11-17 

Sagsfremstilling 
For at den nye bestyrelse kan lykkes med sine opgaver og opnå et godt 
samarbejde i de kommende fire år er det væsentligt, at bestyrelsen 
forholdsvis hurtigt efter konstitueringen tager en åben dialog om 
bestyrelsesopgaven, bestyrelsens roller, ansvar og forventningerne til 
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hinanden. Denne forventningsafstemning vil finde sted på 
bestyrelsesseminaret den 29. oktober 2018. 
  
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende forslag til temaer, som 
de synes skal indgå i forventningsafstemningen til oktober.  
  

./. Forslag kan sendes til Elvir Maleskic på EM@via.dk  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
  

Punkt 16 - Eventuelt 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-12-18 

Beslutning 

Peter Sørensen orienterede bestyrelsen om, at han med henvisning til 

sin bemyndigelse fra december 2017 har:  

1. Forestået afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for 2017, 

og at resultatlønskontraktens ramme og målopfyldelse for 2017 er 

indmeldt til styrelsen (Ramme: 180.000 kr. – Målopfyldelse: 72 %).  

Det tidligere forretningsudvalg var inddraget. 

2. Indgået aftale om rektors resultatlønskontrakt for 2018. 

 

Afrapporteringen på rektors resultatlønskontrakt for 2017, og rektors 

resultatlønskontrakt for 2018 vil blive udsendt med referat fra mødet.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

mailto:EM@via.dk
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Årsprognose 2018 

1 Indledning og resumé 

Hermed foreligger første årsprognose for 2018 udarbejdet på baggrund af regnskabet for første 
kvartal 2018. Prognosen er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til 
STÅ, taxametersatser, tildeling af forskningsmidler m.v.  
 
Nedenstående tabel viser henholdsvis Budget 2018, Prognose for året 2018 samt afvigelsen 
mellem disse i summariske hovedtal: 
 

 
 

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 1.691.958 1.684.431 -7.527 

     
Lønninger mv. 1.176.943 1.177.528 -585 

Øvrig drift 436.431 432.035 4.396 

Afskrivninger 28.864 26.115 2.749 

Finansielle poster 37.720 40.325 -2.605 

Omkostninger i alt 1.679.959 1.676.003 3.955 

     
Resultat 12.000 8.428 -3.572 

 
Som det ses af ovenstående, udviser prognosen for 2018 et overskud på 8,4 mio. kr. svarende til 
en negativ afvigelse i forhold til Budget 2018 på 3,6 mio. kr. 
 
De tre primære årsager til afvigelsen er, at VIA Efter- og Videreuddannelse forventer en negativ 
afvigelse på 3,8 mio. kr., VIA Sundhed en negativ afvigelse på 1,0 mio. kr., mens der for Bygning & 
Service til gengæld forventes en positiv afvigelse på 1,5 mio. kr. Hertil kommer en række regule-
ringer af ”mindre” karakter.  
 
Det kan bemærkes, at der i prognosen er anvendt den i Budget 2018 anvendte lønfremskrivning 
på 1,75 % pr. den 1. april 2018. I den nyligt indgående OK18 er der en lønregulering pr. den 1. 
april på 0,8 % og pr. den 1. oktober på 0,5 %. I forhold til den af VIA indlagte lønregulering på de 
1,75 % svarer det til en ”besparelse” for 2018 på ca. 0,5 %. Disse 0,5 % kan dog ikke tages af hele 
VIAs samlede lønsum – de ca. 1,2 mia. kr. – idet en del af lønsummen er interne afregninger til 
fast pris samt afregninger af konsulenter mv. som ikke påvirkes af OK18. Samlet er vurderingen, 
at der er en ”besparelse” på VIA niveau i størrelsesordenen på 5,0 mio. kr. Det må forventes, at 
ministeriet i et vist omfang vil pålægge VIA en generel dispositionsbegrænsning, da OK18 har 
udmøntet en mindre lønstigning end oprindeligt forventet i 2018. Det anbefales derfor, at der 
træffes principiel beslutning om, at der i forbindelse med årsprognosen Q2 sker en forøgelse af 
Hovedområdernes fællesadministrationsbidrag svarende til den forventede besparelse. Midlerne 
hensættes til imødekommelse af en forventet dispositionsbegrænsning. 
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Nedenfor er vist Prognose 2018 på baggrund af regnskab for første kvartal 2018 i forhold til 
Budget 2018, i hele tusinder, for de enkelte Hovedområder samt udviklingen i lønbudgetterne.  
 
 

 
 
 

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse  
Løn 

Budget 
2018 

Løn 
Prognose 

2018 
Afvigelse 

Pædagogik og Samfund 105.028 105.028 0  331.739 336.417 -4.679 

Sundhed 56.876 55.891 -985  186.533 184.118 2.415 

Erhverv 76.822 76.822 0  286.043 283.467 2.576 

EVU 35.432 31.638 -3.794  141.210 141.054 156 

Tværgående projekter* 0 0 0  26.819 26.819 0 

Fællesfunktioner** -198.828 -199.346 -519  141.325 142.189 -864 

Bygning og Service -103.494 -101.994 1.500  63.275 63.464 -189 

Kapitalformål 40.163 40.389 226  0 0 0 

VIA I ALT 12.000 8.428 -3.572  1.176.943 1.177.528 -585 

       *: Projekter som opgøres selvstændigt for ikke at give et forkert billede af det enkelte budgetområde. 
     **: Dækker: Områder under Rektor, Prorektor samt Professionshøjskoledirektør. 
 
Det kan bemærkes, at lønprocenten (lønsummens størrelse i forhold til omsætning) i prognose 
2018 er på 69,1 % mod 69,6 % i Budget 2018. Dette skyldes den faldende omsætning, 7,5 mio. 
kr., samt næsten status quo vedrørende de samlede lønomkostninger. Bemærk som ovenstå-
ende note om de anvendte fremskrivningsprocenter. 
 
Samlet kan afvigelserne vises som: 
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I det følgende vises kommenterede oversigter over de enkelte Hovedområders prognoser for 
2018 sammenholdt med de tilsvarende budgetter.  

2 VIA Pædagogik og Samfund 

 
 

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 508.706 513.378 4.673 

     
Lønninger mv. 331.739 336.417 -4.679 

Øvrig drift 71.196 71.320 -124 

Afskrivninger 743 613 130 

Omkostninger i alt 403.677 408.350 -4.673 

     
Resultat 105.028 105.028 0 

 

Kommentarer: 
Som det fremgår, forventer VIA Pædagogik & Samfund efter afslutningen af 1. kvartal at kunne 
holde sit budget for 2018. 
 
Fastholdelsen i såvel pædagog- som socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen har 
i prognosen efter 1. kvartal vist sig bedre end budgetteret, mens læreruddannelsen har et lidt 
større frafald end forventet. Samlet forventes der for hovedområdet 44 flere STÅ end budgette-
ret, svarende til en samlet merindtægt på 2,2 mio. kr. I forhold til Regnskab 2017 er der tale om 
en stigning på 248 STÅ.  
 
Den øgede fastholdelse på de nævnte uddannelser kan bl.a. tilskrives øget fokus på studiestar-
ten samt på det tværgående kvalitetsarbejde.  
FUI og det internationale område forventer gennem øgede eksterne projekter og øget kursusak-
tivitet øgede indtægter på 1,9 mio. kr. , mens CFU forventer at nå deres budget.   
 
Sammen med de stigende indtægter forventes en tilsvarende stigning på lønudgifterne. Dette 
skyldes en række forskellige årsager – barsler, fratrædelsessager, langtidssygdom samt nødven-
dige ansættelser, som ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet.  
 
Samtidig er pædagoguddannelsen ramt af et stort fald i EVUs køb af undervisere i forhold til 
budget, mens socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen omvendt har svært ved at 
imødekomme EVUs øgede efterspørgsel efter undervisere, uden at dette betyder overtid.  
Som særlig usikkerhed vedr. økonomistyringen i 2018 skal nævnes de styringsmæssige udfor-
dringer med VIA Plan. Systemet er ganske vist implementeret i hele hovedområdet, men der er 
endnu ikke fuldt overblik vedr. bl.a. ressourcetildelingerne og status for over- og undertid. Dette 
medfører en usikkerhed i forhold til prognoseestimaterne på løn i hovedområdet.  Videre er der 
usikkerhed i forhold til bl.a. fastholdelsen på vinterstart for læreruddannelsen (oprettet første 
gang i februar 2018) samt i forhold til det kommende, første sommeroptag på de nye uddannel-
sesstationer for læreruddannelsen i Randers og Holstebro. 
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3 VIA Sundhed 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 289.441 287.241 -2.201 

     
Lønninger mv. 186.533 184.118 2.415 

Øvrig drift 45.003 47.202 -1.199 

Afskrivninger 30 30 0 

Omkostninger i alt 232.565 231.350 1.216 

     
Resultat 56.876 55.891 -985 

 

Kommentarer: 
 
Jf. ovenstående forventer VIA Sundhed, at få 2,2 mio. kr. i færre indtægter i 2018. Dette 
skyldes en negativ afvigelse på 68 STÅ i forhold til budgettet. I forhold til regnskab 2017 
er der tale om et fald på 45 STÅ. Det forventede antal STÅ for 2018 er dermed tilbage på 
niveau med 2014. Denne afvigelse ift. budgettet resulterer i en reduktion i taxametertil-
skud på 3 mio. kr. 
 
Gennem de seneste år har VIA Sundhed samlet set, set en bevægelse mod et større fra-
fald i løbet af uddannelserne. Dette gælder særligt i Sygeplejerskeuddannelsen, hvor 
denne bevægelse tidsmæssigt hænger sammen med implementering af ny studieord-
ning i 2016. Med denne studieordning deltager lektorerne og adjunkterne ikke i samme 
grad som tidligere direkte i den kliniske undervisning i praktikken, og de studerende un-
derstøttes dermed ikke i samme grad ift. at sikre sammenhæng mellem teori og praktik.  
 
Samtidig er sundhedssektoren under stærk økonomisk pres, og der er således ikke i 
sundhedssektoren ressourcer til at være ekstra opmærksomme på de studerendes læ-
ring. Ud fra en økonomisk betragtning er det ikke muligt for VIA at tilføre flere ressour-
cer til de studerendes læring i den kliniske del af uddannelsen, og da der ikke tilgår refu-
sionstaxameter til vores praktiksamarbejdspartnere ift. sygeplejerskeuddannelsen er det 
ikke muligt at stille krav til vores samarbejdspartnere om at tilføre flere ressourcer til un-
dervisning og vejledning af vores sygeplejestuderende i den kliniske undervisning  
 
Endelig er der med studieordning af 2016 indført nye prøver, bl.a. på 3. semester, som 
stiller større krav til de studerende end tidligere. Konsekvensen er at en del studerende 
først består prøven i tredje forsøg, hvilket medfører at prøveresultatet først tæller i STÅ-
opgørelsen senere end forventet. 
 
Generelt opleves i VIA Sundhed en stigning i antallet af ressourcesvage studerende og 
studerende med personlige udfordringer. Dette har dels betydning for ressourcetrækket 
på studievejledning og undervisning, dels betydning for frafaldet.   
 
En væsentlig del af tilskudsfaldet på de 3 mio. kr.  forventes, som det fremgår, hentet 
ind. Således forventer VIA Sundhed at komme ud med et resultat, der er 0,985 mio. kr. 
mindre end det budgetterede resultatmål.  
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På baggrund af ovenstående og resultaterne af VIA Sundheds Task force for fasthol-
delse (december 2017) er det klart, at der fremover skal fokuseres mere på at sikre en 
tydelig forventningsafstemning med ansøgerne. Samtidig har enkelte af uddannelserne i 
VIA Sundhed oplevet at studieordningerne af 2016 har medført en øget fastholdelse, så 
bevægelserne er ikke entydige. I det omfang det er muligt, skal de positive erfaringer 
med studieordningerne af 2016 anvendes på de øvrige uddannelser. 
 

4 VIA Erhverv 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 433.031 431.508 -1.523 

     
Lønninger mv. 286.043 283.467 2.576 

Øvrig drift 68.813 68.568 245 

Afskrivninger 1.353 2.650 -1.297 

Omkostninger i alt 356.209 354.686 1.523 

     
Resultat 76.822 76.822 0 

 

Kommentarer: 
Indtægterne er 1,5 mio. lavere end budgetteret. Byggeri har en samlet nedskrivning på taxame-
terindtægt på 2,8 mio.kr., hvilket skyldes større frafald samt mindre optag. De øvrige uddannel-
ser har en samlet forbedring på 1,3 mio.kr. Den samlede projektportefølje er tilpasset indgåede 
og forventede bevillinger.  
 
Der er i årsprognosen medtaget budgetteret beløb på 0,3 mio.kr., i tilskud til Animation vedr. pro-
jekt Media Society. Beløbet dækkes af VIA’s centrale midler. 
 
Lønningerne er nedskrevet 2,6 mio. kr. som følge af færre taxameterindtægter. Der forventes 
færre overtimer, ej genbesatte stillinger samt større salg af medarbejdere. 
 
Øvrig drift nedskrevet 0,2 mio. kr. grundet nedgang i taxameterindtægter. 
 
Afskrivningerne opskrevet 1,3 mio.kr. vedrørende udstyr til Uddannelsesstation Viborg (1 mio.kr.) 
samt vedrørende udstyr Design fra TEKO Center Danmarks Fond (0,3 mio.kr.). Beløbene er dæk-
ket af tilsvarende eksterne bevillinger, indgået efter udarbejdelse af budget 2018.  
 
Samlet set forventes resultatet at være uændret i forhold til oprindeligt budget. 
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5 VIA Efter- og Videreuddannelse 

 
 

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 217.393 210.455 -6.939 

     
Lønninger mv. 141.210 141.054 156 

Øvrig drift 40.739 37.762 2.977 

Afskrivninger 12 0 12 

Omkostninger i alt 181.961 178.816 3.145 

     
Resultat 35.432 31.638 -3.794 

 

Kommentarer: 
EVU forventer samlet årsresultat på 31,6 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. under budgettet. Samlet 
se´t forventes en omsætning på 210 mio.kr., hvilket er 6,98 mio.kr. lavere end budgettet. 
 
 I forhold til rekordåret 2017 er det en fald på 2,2 mio. kr. 
 
En væsentlig forklaring på afvigelsen i resultatet skyldes, at der inden for velfærdsområderne 
(primært SOS og PBU) har været 1½ til 2 mdr. uden væsentlige salgsaftaler. En af årsagerne her-
til er at aftalerne pga. overenskomstforhandlingerne og risikoen for konflikt har aflyst eller skub-
bet forhandlingsmøder og salgsmøder til efter afslutningen af forhandlingerne. Desuden har syg-
dom betydet, at antallet af salgsmøder været lavere end forventet 
 
EVU har nogle store IV projekter, hvor der er en del gennemfakturering – dvs. fakturering af akti-
viteter til partnere i konsortieprojekter, hvor EVU er projektlead. Den gennemfakturering er der 
ingen dækningsbidrag på, da den blot sendes videre til partnere i projektet for levering af deres 
aftalte ydelser, og dette påvirker naturligt det samlede resultat.  
 
EVU oplever en stadig stigende konkurrence på efter- og videreuddannelsesmarkedet, hvilket 
betyder, at især de åbne udbud presses på dækningsbidraget. Det er fortsat området opfattelse, 
at de investeringer EVU har prioriteret de sidste ca. 2 år og den fortsatte proaktive og opsø-
gende strategi har en positiv effekt for VIA. 
 
Omkostningerne er for størsteparten aktivitetsbestemte, og opgaven for EVU er løbende at have 
et skærpet blik på omkostningssiden med henblik på at opnå de bedst mulige dækningsbidrag 
på de enkelte aktiviteter. Det betyder bl.a. et skærpet fokus på fakturerbar tid.  

 

Udfordringer og muligheder 2018 
EVU fortsætter den strategi der er igangsat i 2016 med en mere offensiv, proaktiv og analytisk 
tilgang til kendte såvel som nye markeder.  
 
EVU er i gang med implementeringen af en matrix organisering, med tværgående fagligt ansvar 
hos uddannelseslederne, bl.a. med henblik på et mere fagligt sammenhængende EVU med en 
højere grad af cirkulær organisatorisk tænkning og endnu højere grad af tværprofessionelle løs-
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ninger der står på ryggen af stærke kernefagligheder. Endvidere sammenlægges ledelsessekre-
tariatet og EVU administrationen i 2018 med den konsekvens at der reduceres med en chefstil-
ling fra 1. juni  
 
På projektområdet samarbejder EVU med de øvrige hovedområder og har fortsat store forvent-
ninger til samarbejde med strategisk udvalgte fonde.  
 
Indenfor FUI-området investeres den kommende tid i at bemande basis-organiseringen med 
henblik på at øge tværgående, strategisk og forretningsorienteret ledelseskraft. EVU arbejder 
fortsat i samarbejde med de øvrige hovedområder på at skabe en bedre cyklus imellem forsk-
ning, praksis og forretning, således at vi bliver endnu skarpere på at skabe forretningsaktiviteter 
ud af den viden der genereres i VIAs forsknings- og udviklingsmiljøer.  

6 Tværgående projekter 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 38.881 38.881 0 

     
Lønninger mv. 26.819 26.819 0 

Øvrig drift 10.899 10.899 0 

Afskrivninger 1.164 1.164 0 

Omkostninger i alt 38.881 38.881 0 

     
Resultat 0 0 0 

 
Kommentarer: 
Tværgående projekter indeholder IT-Servicefællesskabet og Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole (DMJX) med en samlet balance mellem indtægter og omkostninger på 21,9 mio. kr. samt 
IR-projekter (administration af ERASMUS og stipendier) med en balance mellem indtægter og 
omkostninger på 4,0 mio. kr. Begge områder forventer ingen ændringer i forhold til Budget 2018.  
 

Tværgående projekter, administreret af VIA Erhverv: 
Budgettet omfatter en samlet omsætning på 13 mio. kr. og omhandler følgende eksternt finan-
sierede projekter: 

- EU Interreg projekt ”Innomatch”. 
- EU Strukturfonds projekt ”Entreprenørskab i Uddannelserne”. 
- Fonden For Entreprenørskab projekt ”SKUB”. 

 
Hertil kommer Studentervæksthuse og Entreprenørskab i Uddannelserne. Prognosen for 2018 er 
uændret i forhold til Budget 2018. 
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7 Rektor, Prorektor, Professionshøjskoledirektør samt Biblioteker 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 34.877 34.305 -572 

     
Lønninger mv. 141.325 142.189 -864 

Øvrig drift 90.444 89.545 899 

Afskrivninger 1.736 1.718 18 

Finansielle omkostninger 200 200 0 

Omkostninger i alt 233.705 233.652 53 

     
Resultat -198.828 -199.346 -519 

 
Kommentarer: 
For fællesfunktionerne forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at 
gennemførte Lederudviklingsforløb for NIV III lederne af forskellige årsager blev 0,4 mio. kr. dy-
rere end oprindeligt budgetteret. Hertil kommer mindre afvigelser på et par af afdelingerne.  
 
Det kan bemærkes, at koncernreserven hos Professionshøjskoledirektørens på indledningsvis 
3,2 mio. kr. nu er nede på 1,7 mio. kr. idet der er anvendt 0,7 mio. kr. til flere EUD-elever – pålagt 
af UFM, 0,5 mio. kr. i højere kontingent til Danske Professionshøjskoler end forventet samt andre 
mindre ej budgetterede omkostninger.  
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8 Bygning & Service 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 29.820 29.895 75 

     
Lønninger mv. 63.275 63.464 -189 

Øvrig drift 69.169 68.068 1.101 

Afskrivninger 870 358 512 

Omkostninger i alt 133.314 131.889 1.425 

     
Resultat -103.494 -101.994 1.500 

 
Kommentarer: 
Bygning & Service kommer ud med et resultat, der er 1,5 mio. kr. bedre end budgettet.  
Der er positive afvigelser på Øvrig drift og Afskrivninger.  På Øvrig drift forventes varmeudgif-
terne at blive godt 1 mio. kr. mindre end budgetteret. Tillige forventes også en mindre vandud-
gift.  
 
På afskrivninger skyldes de mindre omkostningen primært, at der i forbindelse med årsregnska-
bet 2017, blev udgiftsført en række anlæg (udstyr og inventar), der således ikke længere generer 
afskrivninger. 
 
Til gengæld forventer butikkerne samlet, at komme ud 0,2 mio. kr. under det budgetterede resul-
tat. 
 
Der er dog to væsentlige forbehold i prognosen: Det ene er, at det indgår som budgetforudsæt-
ning, at VIA modtager 1,9 mio. kr. i refusion af energiafgifter. Ændrede opgørelsesmetoder har 
betydet at VIA fra at få refunderet 45 % af de samlede energiafgifter nu kun får ca. 9 % refunde-
ret. VIA blev i 2017 kompenseret for denne ændring i opgørelsesmetode, og samtidig skrev UFM 
i december, at man ville ”vende tilbage i begyndelsen af 2018 om hvorledes kompensationen ud-
møntes i 2018”. Vi har stadig intet hørt, men forudsætter at der også i 2018 vil blive givet fuld 
kompensation. 
 
Det andet forbehold i prognosen, er at der ikke er medtaget udgifter til inventar, elektroniske 
låse eventuelle ombygninger m.v. som følge af de krav der stilles i den persondataforordning, der 
træder i kraft den 24. maj. Der forgår pt. et arbejde på mange niveauer med at afklare hvordan 
VIA lever på til kravene i forordningen. Nogle af kravene vil falde ind under Bygning & Service 
området, men hvor stort omfanget bliver vides ikke endnu. 
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9 Kapitalformål 

 
  

Budget 
2018 

Prognose 
2018 

Afvigelse 

Indtægter i alt 139.809 138.769 -1.040 

     
Lønninger mv. 0 0 0 

Øvrig drift 39.170 38.672 498 

Afskrivninger 22.956 19.583 3.373 

Finansielle poster 37.520 40.125 -2.605 

Omkostninger i alt 99.646 98.380 1.266 

     
Resultat 40.163 40.389 226 

 

Kommentarer: 
Kapitalformål forventer et beskedent merresultat på 0,2 mio. kr. Dette dækker over tre større af-
vigelser:  
 
I forhold til budgettet er der godt 1 mio. kr. mindre i bygningstaxametertilskud (inklusiv CIR og 
USB). 
 
De finansielle omkostninger trækker med en forventet merudgift på 2,6 mio. kr. resultatet ned.  
 
Denne merudgift skyldes VIAs regnskabspraksis ved låneomlægning: I forbindelse med omlæg-
ning af 2 lån med en samlet hovedstol på 99,6 mio. kr.  er blevet bogført kurstab på 1,3 mio. kr. 
og bogført aktiverede låneomkostninger på de 2 indfriede lån på 1,4 mio. kr.  
Der er således alene tale om en engangsomkostning i 2018, der fremover vil betyde lavere finan-
sielle omkostninger. 
 
Afskrivningerne knap 3,4 mio. kr. lavere. Dette vedrører det forventede salg af Skejbyvej 29. 
Dette salg har været medtaget i VIAs budgetter siden 2016, men er løbende blevet udskudt 
grundet lokalplanenes manglende vedtagelse, der er en forudsætning for at salget kan finde 
sted til den aftalte salgspris på 87,3 mio. kr. Denne salgspris lå 10 mio. kr. over den bogførte 
værdi i 2016. Imidlertid har der jf. regnskabspraksis løbende været afskrevet på ejendommen. Pr. 
juli vil ejendommen med de løbende afskrivninger være nedskrevet til 73,4 mio. kr.  Med en 
salgspris på 87,3 mio. kr. betyder det, at der samlet vil være afskrevet 13,9 mio. kr. for meget.  
I budgettet indgik det kun med 10 mio. kr.  Når afvigelsen kun er på godt 3,3 mio. kr. skyldes det 
at der ikke i budgettet indgik afskrivninger på ejendommen i 2018 frem til det nu forventede 
salgstidspunkt: juli 2018. 



Indsæt hjælpelinjer til 

Højre klik udenfor slidet 

Indsæt nyt ikon 

hvis  

Skriv titel på præsentation 

Gør tanke til handling
VIA University College

Balance i VIAs økonomi
Oplæg til bestyrelsesmødet 8. juni 2018
v/ Kirsten Bundgaard

30. maj 2018
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Formål med Balance i VIAs økonomi

Maj 2018
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• Projektet blev igangsat, fordi VIA i perioden 2016-2020 
skal realisere besparelser på ca. 116,5 mio. kr. som følge af 
omprioriteringsbidraget på 2 % på de 
taxameterfinansierede aktiviteter

• Hvis vi skal kunne fastholde vores kvalitet, bliver vi nødt til 
at handle anderledes på besparelser end 
”grønthøstermetoden”

• Trods besparelser skal vi gøre alt for at fastholde og udvikle 
kvaliteten i uddannelserne



Projektspor i første etape af 
Balance i VIAs økonomi

Maj 2018
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Balance i VIAs økonomi 2019

• Spor 1a: Uddannelsesudbud og –tilrettelæggelse

• Spor 1b: Indtægtsmuligheder

• Spor 2a: Lokationer, arealforbrug og ejendomsdrift

• Spor 2b: Indkøb og sourcing

• Spor 3: Løn- og personaleforhold

• Spor 4: Ledelse, organisering og støttefunktioner

Forventede budgetforbedringer (2017): 21,1 mio.kr.



Projektspor i anden etape af 
Balance i VIAs økonomi

Maj 2018
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Balance i VIAs økonomi 2019

• Spor 5: Fremtidens uddannelser i VIA –
Professionsdidaktik 2020

• Spor 6: Principper for VIAs fremtidige organisering

• Spor 7: De studerendes møde med VIA før, under og 
efter studietiden

Forventede budgetforbedringer (2018-2020): 92,2 mio.kr.

(heraf 79 mio.kr. på Spor 5 og 13,2 mio.kr. på Spor 6)



Ny status på spor 1-4, maj 2018

30. maj 2018

5

– Bestyrelsen blev i februar 2018 præsenteret for en kort 
status på alle projektspor, men i forhold til spor 1-4 
manglede der nogle regnskabstal fra 2017.

– På baggrund af årsregnskabet er de samlede 
budgetforbedringer i 2017 i tilknytning til spor 1-4 nu 
opgjort til 22,9 mio.kr. – altså 1,8 mio.kr. bedre end 
forventet. 

– Den primære årsag til forbedringen er, at udbetaling af 
over-/merarbejde og ferie er reduceret med i alt 7,4 
mio.kr. mod forventet 5,8 mio.kr. 



Notat 

Indstilling til VIA Designs Advisory Board 

Disse personer indstilles til ny periode i VIA Designs Advisory 
Board jfr. vedtægterne, gældende fra 1. maj 2018 – 30. april 
2022. 

”Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen, idet valgperioden 
for VIAs bestyrelsen følges. Studenterrepræsentanten udpeges 
dog kun for et år ad gangen.” 

Medlemmer ønskes godkendt af VIAs bestyrelse på møde i maj 
måned.  

1. Thomas Klausen, DM&T
2. Jette Lindgaard, DM&T
3. Jens Laier, Egetæpper (udpeget af DM&T)
4. Lisbeth Skov Sinnerup, Créton (udpeget af DM&T)

5. René Foli, VIA Design
6. Jette Rosendal, VIA Design
7. Carsten Juncker Høeg, VIA Design
8. Konstantin Lassithiotakis, VIA Erhverv

9. Studerende, VIA Design
(DSR har pt ingen at indstille, men vi er i tæt dialog)

10. Aino Lene Faurbye, Teknisk Landsforbund
11. Betina Lauritsen Nelander, Teknisk Landsforbund
12. Jens Ole Maarbjerg Olesen, Teknisk Landsforbund

13. Torben Andersen, 3F

14. Anne Mette Bang Rasmussen, Herning Kommune

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Marianne Holch 

PA for René Foli 

VIA Design  

E: MARI@VIA.DK 

T: +4587550549  

Dato: 4. april 2018  

1/1 
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Dato: 1. november 2016

Sag: U0307-4-3-2-16

Ref: LBB

1 Advisory Board for VIA Design, VIA University College

1.1 §1

Der oprettes et rådgivende Advisory Board for VIA Design og VIA EUD, som rådgiver 
VIAs bestyrelse og direktøren for VIAs Hovedområde: VIA Erhverv.
Rådgivningen koncentrerer sig om den strategiske udvikling for VIA Design og VIA EUD.

Stk. 2 
Advisory Board består af 12-17 medlemmer, der blandt andet udpeges af 
organisationerne: DM&T, Teknisk Landsforbund, Herning Kommune og 3F. 
De udpegede medlemmer til Advisory Board indstilles herefter til endelig godkendes af 
VIAs bestyrelse.

Stk. 3
Medlemmerne af Advisory Board skal repræsentere relevant indsigt i VIA Designs og VIA 
EUDs arbejdsområder – herunder erhvervsrettet ungdomsuddannelse, videregående 
uddannelse, anvendelsesorienteret forskning/udvikling, innovation og erhvervsfremme – 
samt i betingelserne for at skabe brancherelevant udvikling.

Stk. 4
10-11 medlemmer udpeges som repræsentanter for erhvervslivet. Disse medlemmer 
skal være erhvervsaktive og repræsentere virksomhederne inden for brancheområderne 
(tekstil / beklædning / møbler / interiør) eller have en erhvervsmæssig interesse i 
udviklingen af disse. Der kan gives en dispensation fra kravet om at være erhvervsaktiv, 
såfremt en kandidat har særlig indsigt i fagområdet. Der tilstræbes en landsdækkende 
spredning.

Advisory Board sammensættes på følgende måde:
 4-5 medlemmer repræsenterer DM&T (Dansk Mode & Textil)
 3 medlemmer repræsenterer TL (Teknisk Landsforbund)
 1 medlem repræsenterer 3F
 1 medlem repræsenterer kommuner, hvor VIA Designs aktiviteter udfoldes
 1 medlem vælges internt blandt medarbejderne i VIA Design
 1-4 medlemmer udpeges blandt ledere i VIA Erhverv
 2 medlemmer vælges blandt de studerende med 1 medlem repræsenterende VIA 

Design og 1 medlem repræsenterende VIA EUD



Vedtægter godkendt oktober 2016
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 Hovedområdets (VIA Erhverv) direktør er sekretær i Advisory Board

Det siddende Advisory Board indstiller forslag til nye medlemmer til VIAs bestyrelse. 
Advisory Board konstituerer sig selv med formand og næstformand på første møde efter 
ny udpegning for 4-årig periode.

Stk. 5
Medlemmerne af Advisory Board udpeges for 4 år ad gangen og følger valgperioden for 
VIAs bestyrelse. 
Studenterrepræsentanten udpeges dog kun for et år ad gangen. Genudpegning kan 
finde sted. Det er de studerendes råd (DSR), som vælger repræsentanten til Advisory 
Board.

Ved genudpegning skal der tages hensyn til såvel kontinuitet som fornyelse i Advisory 
Board.

Stk. 6
Fratræder et medlem inden udløbet af en funktionsperiode, udnævnes et nyt for den 
resterende del af perioden efter bestemmelsen i stk. 4.

2 Det rådgivende Advisory Boards opgaver

2.1 § 2

Advisory Board for VIA Design har til opgave at:
 Rådgive i forbindelse med den strategiske udvikling inden for områdets virkefelt 

og inden for VIAs strategiske rammer
 Godkende på indstilling fra direktøren anvendelse af områdets udviklingsmidler 

doneret af private fonde og virksomheder målrettet brancheområdernes 
strategiske udvikling

 Rådgive vedrørende etablering af samarbejdsaftaler med eksterne parter inden 
for Hovedområdets område samt gennemførelse af konkrete projekter og 
opgaver

Stk. 2
Det tilstræbes, at alle væsentlige beslutninger om VIA Design og VIA EUDs virksomhed 
og udvikling er baseret på en fælles forståelse mellem VIAs øverste ledelse og VIA 
Design og VIA EUD.

Stk. 3
Der ydes ikke honorar for deltagelse i Advisory Board.
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3 Advisory Boards arbejde

3.1 § 3

Sekretæren for Advisory Board indkalder til møderne, og formanden fungerer som 
mødeleder. 

Advisory Board kan træffe beslutninger inden for sit opgavefelt og er beslutningsdygtig, 
når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Advisory Boards beslutninger træffes 
ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Er stemmerne lige, er formandens 
stemme udslagsgivende.

Der afholdes 3-4 årlige møder á ca. 2 timers varighed.

Stk. 2
Udkast til referat sendes ud efter møderne, og der gives 14 dage til eventuelle 
indsigelser eller kommentarer. Herefter er referatet godkendt.

Der tilstræbes størst mulig åbenhed om Advisory Boards arbejde. 

Advisory Board kan udarbejde en supplerende forretningsorden.
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Efter- og videreuddannelsesrådet 
VIA University College 

1. Rådets formelle grundlag

Rådet er oprettet i henhold til § 19 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College. 

2. Nedsættelse af Efter- og videreuddannelsesrådet

Rådet nedsættes af bestyrelsen og består af repræsentanter fra væsentlige aftagerområder i offentligt og 

privat erhverv samt særlige sagkyndige med indsigt i efter- og videreuddannelsesområdet. 

Efter- og videreuddannelsesrådet udpeges for de tidsperioder, der gælder VIAs bestyrelse.

Note: Den aktuelle beskikkelsesperiode er 1. maj 2018 – 30. april 2022

3. Rådets sammensætning

Rådet består af 15 medlemmer og sammensættes af: 

• 1 medlem, udpeget af Region Midtjylland
• 2 medlemmer, udpeget blandt kommunerne i Region Midtjylland
• 2 medlemmer, udpeget af FTF-Midtjylland
• 1 medlem, udpeget af Ingeniørforeningen IDA
• 1 medlem, udpeget af Dansk Industri
• 1 medlem, udpeget af De Regionale Arbejdsmarkedsråd
• 1 medlem med forskningsbaseret viden om efter- og videreuddannelsesområdet, udpeget af VIAs 

bestyrelse
• 3 medlemmer fra VIAs professionsområder med særlig indsigt i efter- og videreuddannelsesspørgsmål, 

udpeget af VIAs bestyrelse.
• 1 studerende udpeget af VIA Efter- og videreuddannelse
• 2 medarbejdere udpeget af medarbejderne i VIA Efter- og videreuddannelse 

Formanden for Efter- og videreuddannelsesrådet udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra direktøren for 
VIA Efter- og videreuddannelse. 

Direktøren for VIA Efter- og videreuddannelse er sekretær for rådet. 

Note: Direktøren kan udpege andre personer til deltagelse i et sekretariat for rådet. Aktuelt er følgende 
medlemmer af sekretariatet:

• Direktør Louise Gade
• Områdechef Poul Erik Philipsen
• AC-fuldmægtig Malte Sandvej Thomsen, sekretær for rådet 



4. Rådets funktion

Rådet er rådgivende for VIA Efter- og videreuddannelse i strategiske og tværgående spørgsmål 

Rådet drøfter behov for efter- og videreuddannelse i private og offentlige virksomheder og vurderer udbytte 
og effekter af VIAs efter- og videreuddannelsesløsninger. 

Rådet vurderer løbende VIA Efter- og videreuddannelses aktiviteter, deres relevans og den faglige kvalitet i 
hovedområdets ydelser.

Rådet kan efter behov tage temaer op inden for hovedområdets aktivitetsområde. 

5. Rådets arbejdsform

Rådet afholder normalt 2 – 3 møder årligt. Der fastlægges en årlig mødeplan. 

Formanden leder rådets møder og udformer dagsorden for møderne i samarbejde med sekretariatet. I 
tilfælde af formandens fravær varetager sekretariatet ledelsen af rådets møder. 

Dagsorden og tilhørende bilag fremsendes normalt 8 arbejdsdage før møderne afholdes.

Medlemmer, der ønsker emner på mødernes dagsorden, kan anmelde forslag til sekretariatet senest 14 
dage før møderne afholdes. 

Mødereferater foreligger normalt senest 14 dage efter mødernes afholdelse.



Notat

Til: Bestyrelsen

Cc: VIAs direktion

Vedr.: Mødeplanlægning 2019

Forslag til mødeplan for VIAs bestyrelse 2019

Møde
Tidspunkt Sted

F1

1 Bestyrelsesmøde
Fredag 1. februar, kl. 13.00-16.00

Følger 

F2

2 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 27. marts, kl. 15.00-18.00

Aarhus 

F3

3 Bestyrelsesmøde
Onsdag den 29. maj, kl. 13.00-16.00

Følger 

Studietur 20-22. juni
Fra morgen torsdag den 20. juni til lørdag 
den 22. juni eftermiddag. 

F4

4 Bestyrelsesmøde
Torsdag 19. september, kl. 15.00--18.00

Følger 

F5

5 Bestyrelsesmøde 
Fredag 1. november, kl. 13.00-16.00

Følger 

F6

6 Bestyrelsesmøde
Onsdag 11. december, kl. 15.00-18.00

Følger 
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Notat

Til:  Bestyrelsen

Cc:  

Vedr.: Notat vedr. bestyrelsens studietur 2019

Baggrund
I oktober 2015 var VIAs daværende bestyrelse på studietur til Rumænien. 

Evalueringen af studieturen var entydigt positiv og deltagerne var meget 

tilfredse med både det sociale og det faglige udbytte. Et vigtigt læringspunkt 

fra studieturen 2015 var ikke at lave et tætpakket program, som enkelte 

deltagere oplevede som presset.

Det foreslås, at bestyrelsen og direktionen deltager i en fælles studietur i 

2019. Formål med studieturen er:

 At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIA og bestyrelsen står 

over for de kommende fire år (fx input til ny vision, digitalisering af 

uddannelserne, uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet 

mv.) 

 At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye bestyrelse, og 

mellem bestyrelsen og direktionen i VIA

 At give bestyrelsen indsigt, viden om VIAs internationale aktiviteter 

 At give bestyrelsen mulighed for at møde VIAs samarbejdspartnere

 

Koncept for studieturen
Studieturen planlægges efter følgende grundkoncept:

 To overnatninger, ca. to hele arbejdsdage til fagligt program

 Forslag til datoer: 20.-22. juni 2019 (Afgang torsdag den 20/6 om 

morgenen, hjemkomst lørdag den 22/6)

 Hvis muligt, kan et ordinært bestyrelsesmøde holdes på destinationen

 Deltagerkredsen er direktion, bestyrelse, sekretariatsmedarbejdere og evt. 

flere – i alt ca. 25-30 deltagere

 Budget ca. 200.000-250.000 kr. - afhængigt af endeligt deltagerantal og 

flybilletpriser

 Studieturen holdes som udgangspunkt i Europa 

 Det er større fokus på at hente inspiration frem for at få indsigt i VIAs 

aktiviteter (som det var tilfældet for studieturen i Rumænien i 2015)

Mulige destinationer
 

Tyskland (München)
Programmet vil indeholde:

 Besøg hos samarbejdspartnere (Munich Business School; Munich University of 

Applied Sciences). Sidstnævnte udbyder primært tekniske uddannelser, men 

institutionen udbyder også pædagogiske og sundhedsuddannelser. Munich 

University of Applied Sciences er et offentligt universitet med omkring 18.000 
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studerende, og mange tilsvarende uddannelser. VIA har bl.a. en 

udvekslingsaftale.

 Besøg og input fra Innovation Centre Denmark i München, som er en 

servicefunktion for danske virksomheder og videninstitutioner og et 

kontaktpunkt mellem det danske og det tyske erhvervsliv og forsknings- og 

innovationssystem. Innovationscentret er etableret i samarbejde mellem 

Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Centret skal 

styrke dansk innovation, udvikling, vækst og beskæftigelse.

 Besøg hos Strascheg Center for Entrepreneurship – et af de bedste 
studentervæksthuse i EU, som har eksisteret i over 15 år. Har en bredere palet 
af tilbud: efteruddannelse (executive uddannelse), forskning i entreprenørskab, 
undervisning i entreprenørskab og inkubator. 

 Indblik i nye uddannelsesmodeller: et af populære uddannelsesprogrammer i 
Tyskland er ”dual-studies”, som kan oversættes til erhvervsintegrerede 
uddannelser. ”Dual studies” skulle være veludviklet i Sydtyskland og refererer til 
et trepartssamarbejde mellem en virksomhed, uddannelsesinstitution og den 
studerende. 

Generelt er München interessent:  

 Er hjemby for nogle af Tysklands bedste uddannelsesinstitutioner som fx TUM 
(Technische Universität Munchen med ingeniøruddannelser, maker spaces 
forskning, start-up miljøer) og LMU (Ludwig Maximilian Universität, det store 
(ca. 50.000 studerende) klassiske forskningsuniversitet med bl.a. et stort 
Medical Center) 

 Universiteter i byen samarbejder omkring entreprenørskab. 

 Hele området har fokus industri, digitalisering og innovation 

 Det er et plus, at det danske innovationscenter kan hjælpe med at formidle 
kontakter og sammensætte et godt program  

Foreløbige fokuspunkter for studieturen i München: nye uddannelsesmodeller, 

digitalisering af undervisning/uddannelse, teknologioverførsel, samarbejde 

mellem uddannelsesinstitutioner og praksis/erhvervsliv, industri 4.0., 

entrepreneurship, start up-miljøer. 

 

Holland (Eindhoven, Tilburg and Venlo)
 Besøg hos VIAs institutionsbrede partner Fontys University of Applied 

Sciences i Sydholland. Flere hovedområder samarbejder med Fontys. 

 Fontys udbyder uddannelse fra tre campusser: Eindhoven, Tilburg and 

Venlo. Det er en stor institution, som VIA har kendt i 6-7 år og har mange 

aktiviteter med både centralt og decentralt. 

 I forhold til strategisk tilgang til digitalisering af uddannelsesområdet i 

Holland er Fontys et godt sted at besøge. 

 Besøg på flere campusser

Generelt er Holland interessent:

 Minder om Danmark og er åben for at dele ud af sine erfaringer og viden

 Er længere fremme end DK med institutionsstrukturen med konsolidering 

af Universities of Applied Sciences 

 Har været inspirationskilde til den danske Teknologipagt: en fællesforpligtende 

aftale mellem regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og 

organisationer om at gennemføre projekter og aktiviteter for at løfte 

arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer og spore flere unge ind på 

STEM-uddannelser.

Foreløbige fokuspunkter for studieturen til Holland/Fontys vil være: se flere 

campusser og indretninger af studiemiljøer, interaktion mellem uddannelse og 

praksis/erhvervsliv, digitalisering af undervisning/uddannelse, de hollandske 

erfaringer med arbejde med teknologipagt.
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Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College

I medfør af § 14 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College fastsættes hermed følgende 

forretningsorden for bestyrelsen. Et ajourført eksemplar af forretningsordenen skal altid findes i institutionens 

bestyrelsesprotokol.

Bestyrelsen er professionshøjskolens øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i
§§ 12-13 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og VIA University College’s vedtægt 

§§ 7-11.

§ 1. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i 

lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.

Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem 

bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

§ 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til 
kommunalbestyrelser har været afholdt.
Stk. 2. I forbindelse med etablering af den nye bestyrelse efter et valg, vil de udpegningsberettigede blive bedt 

om at udpege deres repræsentanter hurtigst muligt. Dette med henblik på, at de udpegede medlemmer kan 

mødes og drøfte kandidater til selvsupplering så betids, at bestyrelsen kan blive funktionsdygtig allerede i 

forbindelse med det førstkommende bestyrelsesmøde efter 1. maj det pågældende år.

Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan i bestyrelsens funktionsperiode ikke samtidig bestride poster i udvalg, 

hvis funktion er direkte rådgivning af rektor.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan afgøres ved skriftlig behandling/ved 
mailhøring, hvis ingen af bestyrelsens medlemmer modsætter sig dette. 
Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Stk. 3. Møder afholdes tillige når dette begæres af mindst tre medlemmer af bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på trefire personer. Forretningsudvalget består af 

formand, næstformand samt to tredje medlemmer valgt blandt bestyrelsens udefrakommende 

medlemmer.

Stk. 2. Forretningsudvalget har alene til opgave, at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges 

beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Bestyrelsen kan dog 

bemyndige forretningsudvalget til at træffe endelig afgørelse på bestyrelsens vegne i forbindelse med sager, 

som har været behandlet ved et bestyrelsesmøde. 

Stk. 3. Forretningsudvalget udøver primært sit arbejde i forbindelse med formøder til de enkelte 

bestyrelsesmøder, hvor dagsorden og dermed mødets afvikling planlægges.

Stk. 4. Rektor deltager i forretningsudvalgets møder.

§ 5. Bestyrelsen holder mindst fire ordinære møder om året.
Stk. 2. Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette 

skønnes påkrævet. Det samme gælder, hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom jf. 

vedtægtens § 12, stk. 2.

Stk. 3. Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsen for et år ad gangen. Det tilstræbes, at den fastlægges ca. et 

halvt år før kalenderårets start.

§ 6. Indkaldelse til møder i bestyrelsen og udsendelse af dagsorden sker så vidt muligt med fem 

arbejdsdages varsel før mødet.

Stk. 2. Bilag udsendes normalt med samme frist og normalt sammen med dagsordenen. Fristen kan 

overskrides, såfremt formanden skønner det hensigtsmæssigt, eller det af tidsmæssige årsager ikke er 

muligt at færdiggøre bilagene inden for normal tidsfrist.
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Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan indsende punkter til dagsordenen. Dagsordenspunkter skal være 

formanden i hænde senest otte arbejdsdage før mødets afholdelse.

§ 7. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat.
Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening 

ført til referat.

Stk. 3. Referaterne udsendes i høring og godkendes ved næstfølgende møde ved underskrift af samtlige 

bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder ligeledes selv om et bestyrelsesmedlem ikke har været til stede ved 

det pågældende møde. Ved underskrift kan der markeres ”set”, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har været 

til stede.

§ 8. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige på 
professionshøjskolens hjemmeside i henhold til vedtægten for VIA University College § 12, stk. 6.
Stk. 2. Personsager og sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om 

tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.

Stk. 3. Det kan derudover besluttes, at andre sager kan undtages offentliggørelsen og behandles fortroligt, 

når det vurderes, at denne fortrolighed er af væsentlig betydning for VIAs virksomhed.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede jf. VIA 
University Collge’s vedtægt § 12, stk. 3.
Stk. 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er angivet. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Ved beslutninger om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom 

og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede 

bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 4. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden 

stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsordenen.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling. Det 

tilstræbes, at skriftlig behandling sker med mindst fem hverdages varsel. Sager af særligt hastende karakter 

kan undtagelsesvist afgøres ved mailhøring.

Stk. 6. I sager af ekstraordinært hastende karakter kan formanden træffe beslutning og derefter snarest 

muligt forelægge sagen for bestyrelsen.

§ 10. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den 
pågældende har en personlig interesse og dermed er inhabil.
Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet 

jf. forvaltningslovens kapitel 2. om inhabilitet.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer endeligt afgørelse om et medlems inhabilitet.

§ 11. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Som udgangspunkt 
deltager prorektor og professionshøjskoledirektør også i bestyrelsens møder. Medlemmer af VIAs øverste 
ledelse kan deltage ad hoc.
Stk. 2. Revisor deltager i bestyrelsens møder i forbindelse med regnskabsfremlæggelse og i øvrigt efter 

aftale.

Stk. 3. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne under behandlingen af enkelte punkter på 

dagsordenen.

§ 12. Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af rektor. 
Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve de 
beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale om konkrete handlepligter jf. bilag 1
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og VIAs øverste ledelse jf. bilag 1
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Stk. 3. Rektor sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige for at 

bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag til varetagelsen af sine opgaver. Dette gælder også for 

den tværgående administration af VIA University College.

Stk. 4. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages 

at få betydning for VIA University College.

Stk. 5. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen og forelægger

årligt en status over den aktuelle organisationsplan.

Stk. 6. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.

§ 13. Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år ad gangen 
med opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling, 
finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
Stk. 2. Rektor forelægger kvartalsrapporter og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser,
der således påhviler institutionen. For bestyrelsens medlemmer gælder dog dansk rets
almindelige erstatningsregler.

§ 14. Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med 
Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsinstrukser.
Stk. 2. Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater underskrives af 

samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående stillingtagen til protokollen. Revisor skal i 

revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager 

uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen 

underrette bestyrelsens formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved 

bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange.

Stk. 3. Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

§15.

Bestyrelsesmedlemmerne kan forvente en gang om året at blive anmodet om at give samtykke til 

indhentning af straffeattester. Det er en arbejdsgang, der bruges ved fornyelse af en såkaldt serviceattest 

ved Erhvervsstyrelsen, som bruges til at dokumentere over for en opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA 

opfylder kravene i udbudsloven til at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs 

direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold. 

§ 16. Nærværende forretningsorden optages til revision, når det skønnes fornødent. 
Forretningsordenen tages dog op til revision i det første halvår efter tiltrædelse af en ny bestyrelse 
jf. § 2.

Godkendt af bestyrelsen for VIA University College den xx xx8. juni 2018.
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Bilag 1

Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse og bestyrelse og VIAs øverste ledelse.

1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen under 
ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af Lov om 
Professionshøjskoler for Videregående uddannelser.

2. Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen.

3. Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold, som har 

betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen.

4. Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af 

bestyrelsen trufne beslutninger og fastsatte retningslinjer.

5. Rektor tegner Professionshøjskolen VIA University College udadtil med undtagelse af 

dispositioner over fast ejendom jf. § 17 stk. 6 i Lov om Professionshøjskoler for Videregående 

uddannelser.

6. Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige øverste ledelse 

efter delegation fra rektor jf. § 18 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College.



Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   

VIA University College indgår en strategisk rammekontrakt med 

uddannelses- og forskningsministeren. 

kh� 30.april2018

Bestyrelsesformand Peter Sørensen

København -'f. .). 2_ <7 / K'

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
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Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   
 

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for VIA 

University 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 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. 

Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for målopfyldel-

se med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. Statusredegørelsen skal end-

videre 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 kon-

traktperioden. 

 

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. VIA skal bringe vores viden i spil for at skabe 

udvikling og vækst. Og VIA 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 indi-

viduelle talentforløb, tilvalg og læringsrum. De studerende skal have en mere aktiv rolle i 

videnkredsløb mellem forskning, uddannelse og praksis og i nytænkning af undervisning, 

der er både vidensbaseret og professionsrettet, og som bringer de nye teknologier me-

ningsfuldt i spil. 

 

Aftryk VIA styrket samarbejde med det private erhvervsliv 

Indsatsen sætter fokus på at styrke og konsolidere virksomhedssamarbejdet. VIA skal 

etableres som en af de førende privatrettede videninstitutioner gennem tæt samarbejde 

med aftagerne om udvikling af både eksisterende uddannelser og mere fleksible uddan-

nelsesforløb målrettet lokale behov for arbejdskraft samt ved at styrke virksomhederne 

gennem forskning og udvikling. VIAs studerende skal alle have undervisning i entrepre-

nørskab og innovation, og studentervæksthusene skal facilitere flere samarbejder mellem 

vores studerende og virksomhederne. 

 

Aftryk VIA stærkt samfundsengagement 

Indsatsen sætter fokus på VIA som lokal og global samfundspartner. Lokalt skal VIA ar-

bejde for en balanceret udvikling og en geografisk bred uddannelsesdækning med fleksible 

uddannelsesmodeller. Globalt skal en fokuseret indsats bidrage til global forsyning af ud-

dannelse, mobilitet, forskningssamarbejde og uddannelseseksport. Pejlemærkerne for ar-

bejdet er demokratisk dannelse og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Medbor-
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gerskab 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 

tænker i helheder. Vi skal anvende teknologien klogt til at styrke sammenhæng, transpa-

rens og kommunikation til fordel for både studerende, medarbejdere og samarbejdspart-

nere. Effektivitet handler ikke blot om at gøre mere for mindre, men om at gentænke ar-

bejdsmetoder, processer, roller og opgaver – både for ledelse, studerende, medarbejdere 

og uddannelsespartnere. 

 

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 efterspørg-

selsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen (mål 5) taler ind i Aftryk VIA styrket samar-

bejde 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. 
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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 ny-

tænkning af uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningsformater.   

Motivation og ambition for målet 

VIA har høje ambitioner for alle studerende. Hver studerende skal uanset egne forud-

sætninger udfordres i tilstrækkelig grad, så han/hun motiveres til at udnytte egne talen-

ter og kompetencer bedst muligt. Den seneste studiemiljøundersøgelse i VIA viste, at de 

studerendes 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 

uddannelsernes tilrettelæggelse gennem fokus på fx udvikling af curriculum, blended 

learning og tydelig forventningsafstemning omkring krav og ambitionsniveau i uddan-

nelsen med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens fire læringsrum.  
 

I VIAs strategiske arbejde omkring ”fremtidens uddannelser” bliver der konkret iværksat 

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 uddan-

nelser, som ligger lavest i vurderingen i Uddannelseszoom. 

 

Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 

kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-

relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 

redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.  
 
De studerendes vurdering af læringsudbytte: 

 ”Mit udbytte af undervisningen er højt” (2016, gns. 3,9, Spørgeskemaundersø-
gelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM) 

 
De studerendes angivelse af studieintensitet: 

 Måling af de studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og forbere-

delse (Baseline foreligger i 2018, Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Ud-

dannelseszoom, UFM) 

 

 

                                                                 
1 Prøvehandlinger er i denne sammenhæng forsøg med nye undervisningsformer eller ny undervis-
ningstilrettelæggelse 
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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 ar-

bejdsmarkedet 

Motivation og ambition for målet 

VIA arbejder løbende med vurdering af match mellem uddannelsesindhold, -

tilgængelighed og arbejdsmarkedets behov på baggrund af aftagerundersøgelser, dimit-

tendundersøgelser og statistik for dimittendledighed. Analyserne danner grundlag for 

tilpasning af uddannelsernes 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. 
 

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 spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelses-

zoom fra 2016. 
 
 

Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 

kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørel-

se, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 

redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.  
 
Dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans: 

 ”Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job” (2016, gns. 3,9, 
Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM) 

 
Dimittenders ledighedsgrad: 

 Ledighed 4. til 7. kvartal efter dimission (dimittendårgang 2014, gns. 9,2 %, UFM’s 
nøgletal for ledighed - landsgennemsnit for alle videregående uddannelser 9,7 %) 
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Internationale dimittenders beskæftigelse og uddannelse2: 

 Andelen af alle fuldførte internationale studerende, som er i beskæftigelse i Danmark 
12-23 måneder efter dimission (dimittendårgang 2014, 9 %, UFM’s nøgletal for be-
skæftigelse). Af dimittendårgang 2014 er de resterende 20 % i uddannelse i Danmark, 
54 % er ikke i Danmark, 10 % er ledige samt 7 % er uden for arbejdsstyrken. 

 

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 

forsknings- og udviklingsarbejde gennem publikationer.  

Motivation og ambition for målet 

VIA har gennem de seneste år fokuseret på kapacitetsopbygning i forhold til forskning, 

udvikling 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 

videnkredsløbet og tilbageflow til praksis.  

 

Det er VIAs mål at være en stærk udviklingspartner for praksis. Det forudsætter blandt 

andet 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 kon-

traktperioden vil være at bringe viden fra forskningsmiljøer i spil hos aftagerne og at 

iværksætte nye forsknings- og udviklingsområder i samarbejde med praksis. Forsk-

ningsmiljøer kan være både interne miljøer i VIA og eksterne miljøer hos forskningsinsti-

tutioner.  

 

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 

skole- og dagtilbudsområdet på et forskningsbaseret grundlag. Det er centrets formål at 

levere et betydeligt bidrag til anvendelsen af dansk uddannelsesforskning i dagtilbud og 

skole. 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 

levere et tilbageflow af viden fra forsknings- og udviklingsprojekter til praksis og at øge 

andelen af bachelorprojekter i samarbejde med praksis. 

 

 
 

                                                                 
2 Anvendelse af indikator forudsætter at UFM’s nøgletal for beskæftigelse ved kontraktperiodens 
afslutning kan tilvejebringes for dimittendårgange, som afsluttes i kontraktperioden – dimittender 
fra 2018 og frem. 
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Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 

kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-

relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 

redegørelse 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 

bevillingsdatabase) 
 
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) 
 

 

 

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 

kvalificeret 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 afklaret 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 forudsæt-

ninger og motivation til at blive dygtige medarbejdere på det danske arbejdsmarked. 

Konkret vil VIA arbejde med fx oplysning gennem uddannelseskaravane, forventningsaf-

stemning gennem optagelsessamtaler og individuelle forebyggende fastholdelsesindsat-

ser på baggrund af analyser af adfærdsdata. 

 

                                                                 
3 Ekstern finansiering omfatter udelukkende søgte midler. Resterende globaliseringsmidler og 
Frascati-bevilling er ikke er medregnet. Der er medregnet ekstern finansiering knyttet til aktiviteter 
ift. grundforskning, anvendt forskning, udviklingsarbejde og innovation. 
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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 

kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegø-

relse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 

redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.  
 

Studerendes fastholdelse og gennemførelse: 

 De studerendes maksimalt mulige gennemførelse ved normeret studietid4 (Årgang 

2013/2014, gns. 77 %, VIAs ledelsesinformationssystem) 

 De studerendes frafald efter første studieår (Studiestart efterår 2016, gns. 12,8 %, 

VIAs ledelsesinformationssystem) 

 Frafald på første studieår (20165, 12,9 %, UFM’s nøgletal for frafald) 

 
 

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, 

samtidig med en stigning i særligt tilrettelagte forløb (IV) for organisationer, dvs. aktivite-

ter målrettet et konkret og aktuelt behov. VIA har over en årrække udviklet en partner-

skabsmodel med en række offentlige aftagere med henblik på at tilbyde et efterspørgsels-

orienteret udbud af efter- og videreuddannelse. Parallelt er der arbejdet på at styrke sam-

arbejdet med private virksomheder. VIA har endnu ikke udfoldet det fulde potentiale på 

det private område, og der er fortsat et potentiale i region og kommuner for efter- og vide-

reuddannelse, som understøtter organisationernes strategiske udvikling. Der er behov for 

nye modeller for samarbejde om afdækning af kompetencebehov og større fleksibilitet i 

gennemførslen af kursus- og uddannelsesaktivitet for både offentlige og private virksom-

heder. 

 

Ambitionen er at øge samarbejdet med kommuner, region, virksomheder og tredje sektor 

om nye uddannelsesaktiviteter og uddannelsesformater, der understøtter effekt og anven-

delighed. 

 

                                                                 
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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Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 

kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørel-

se, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 

redegørelse 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 (diplom- og akademiuddannelser): 

 ”I hvilke grad er du samlet set tilfreds med undervisningsforløbet?” (Efterår 2017, 

gns. 5,7, skala 1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU) 

 ”I hvilken grad vurderer du, at undervisningen på modulet har givet dig kompeten-

cer, du forventer at kunne bruge i jobmæssig sammenhæng?” (2017, gns. 5,9, skala 

1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU) 

 

 



Skriftlig orientering til VIAs bestyrelse

Til: Bestyrelsen

Cc: 

Vedr.: Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Resumé
I april 2018 indgik VIA sin første strategiske rammekontrakt med Ud-

dannelses- og Forskningsministeriet. Rammekontrakten er gældende 

for årene 2018-2021.  

I dette notat beskrives kort, hvordan VIAs rammekontrakt er blevet til, 

og hvordan der vil blive arbejdet med kontraktens strategiske mål i de 

kommende fire år. 

Proces for udarbejdelse af Strategisk ramme-
kontrakt 2018-2021
Den strategiske rammekontrakt træder i stedet for den Udviklingskon-

trakt, der udløb ved udgangen af 2017. 

Processen frem imod underskrivelse af kontrakten har i grove træk for-

met sig således:

September – November 2017
– Etablering af sparringsgruppe med repræsentanter fra bestyrelsen, 

HSU, DSR og de forskellige ledelseslag i VIA

– Workshop nr. 1 med sparringsgruppen – med drøftelse af strategiske 

prioriteringer i rammekontrakten

– VIAs udspil til strategiske udfordringer i forhold til kerneopgaverne 

fremsendt til ministeriet

December 2017 – Februar 2018
– Første forhandlingsmøde med ministeriet 4. december 2017

– Workshop nr. 2 med sparringsgruppen – med drøftelse af indsatser 

og indikatorer for de strategiske mål

– Udarbejdelse af kontraktudkast på baggrund af forhandlingsmøde og 

workshop

– Kontraktudkast sendt i høring i bestyrelse, HSU, DSR og diverse le-

delsesfora

– VIAs forslag til Strategisk rammekontrakt 2018-2021 sendt til mini-

steriet

Marts – April 2018
– Andet forhandlingsmøde med ministeriet 15. marts 2018

– Færdiggørelse af kontrakt på baggrund af andet forhandlingsmøde

– Endelig kontrakt godkendt i bestyrelsen og i ministeriet
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– Kontrakt underskrevet af bestyrelsesformand og minister

Rammekontraktens strategiske mål og kobling til VIAs strategi
Rammekontrakten er som beskrevet ovenfor blevet til gennem et forhandlingsforløb med ministeriet, og den 

endelige formulering af de strategiske mål er fastlagt i tæt dialog med ministeriet. 

Overskrifterne for de fem strategiske mål i VIAs rammekontrakt er:

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 gennemførelsen

5. Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen

Kobling mellem den strategiske rammekontrakt og VIAs strategi
Sideløbende med forhandlingerne om den strategiske rammekontrakt har VIA fået en ny strategi, som er 

gældende for perioden 2018-2020. 

VIAs strategi ”Aftryk på verden 2018-2020” er formuleret som fire strategiske aftryk:

– Aftryk VIA fremtidens uddannelser

– Aftryk VIA styrket samarbejde med det private erhvervsliv

– Aftryk VIA et stærkt samfundsengagement

– Aftryk VIA smidigt og effektivt samarbejde

I formuleringen af den strategiske rammekontrakt er der lagt vægt på at sikre, at rammekontrakten kan være 

med til at støtte op om strategien, og at de to dokumenter, i det omfang der er et sammenfald i temaer, træk-

ker i samme retning. I det indledende afsnit i rammekontrakten er der redegjort nærmere for, hvilke af ram-

mekontraktens strategiske mål der taler ind i de forskellige aftryk i VIAs strategi. 

VIAs tilgang til arbejdet med den strategiske rammekontrakt
I arbejdet med den strategiske rammekontrakt vil VIA videreføre Uddannelses- og Forskningsministeriets fo-

kus på fremdrift i forhold til målene fremfor at fokusere på konkrete måltal.

Det betyder, at strategisk rammekontrakt, handleplan og rektors resultatlønskontrakt beskriver indsatser og 
intentioner og ikke indeholder måltal knyttet til strategisk rammekontrakt.

Det videre arbejde med rammekontrakten omfatter:

– Udarbejdelse af handleplan

 I handleplanen redegøres for kontraktperiodens aktiviteter og indsatser for at nå målene. Handlepla-

nen er ikke en del af kontrakten med ministeriet, men den skal drøftes mellem parterne i forbindelse 

med den årlige statusredegørelse og kan ajourføres undervejs i kontraktperioden. Den første version 

af handleplanen vil blive præsenteret for bestyrelsen efter sommerferien 2018.

– Årlig statusredegørelse til ministeriet

 VIA skal hvert år aflevere en statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. For hvert mål 

beskrives:

 Status og progression for målopfyldelsen, herunder udvikling i de aftalte indikatorer baseret på de 

fastsatte datakilder

 Iværksatte og gennemførte aktiviteter, der er understøttende for målet og relevante for den effekt, 

der ønskes opnået

 Ajourført fremadrettet handleplan, der beskriver planlagte indsatser for at realisere målene

Kontakt 
Eventuelle spørgsmål vedrørende den strategiske rammekontrakt kan sendes til Strategi & Ledelsesstøtte, 

strategiledelse@via.dk.



 

 

 

 

Notat 

Til: Bestyrelsen 

Cc:  

Vedr.: Status vedr. Ny Campus Horsens 

Status vedr. Ny Campus Horsens – juni 2018 

Fakta: 

VIA bygger ny campus på campusgrunden (den tidligere slagterigrund) 

i Horsens – 30 meter fra banegård og rutebilstation. 

Byggeriet, der er på godt 26.000 m2 erstatter VIAs nuværende cam-

pus på Chr. M. Østergaardsvej, der er på 43.000 m2.  

Arkitektkonkurrencen er vundet af C.F. Møller. 

Byggerammen er 612,2 mio. kr. og samtlige aftaler, tilladelser og fi-

nansiering er på plads. De nuværende undervisningsbygninger er 

solgt til CASA, der står for hovedentreprisen.  

Byggeriet skal stå klar til indflytning i sommeren 2021. 

 

Den nye campus består af tre sammenhængende bygninger – A, B og 

C, hvor bygning C danner basis for et højhus på 16 etager, der rum-

mer VIA i de første otte etager, mens VBI-Park og Insero bebor de 

næste otte etager. Insero og VIA driver i fællesskab innovations- og 

iværksættermiljøet VBI-Park. 

 

På campusgrunden bygger også SOSU-Horsens – forventet indflyning 

i sommeren 2020. 

Desuden har erhvervsskolen Learnmark planer om at bygge på grun-

den – der er dog endnu ikke truffet endelig beslutning herom.  

 

Der er første spadestik ifm. byggeriet d. 19. juni. 

 

For yderligere information om byggeriet henvises til VIAs Nyhedsbrev 

fra maj dette år. 

 

Status: 

Projekteringen af campusbyggeriet skrider planmæssigt frem. Inden 

for de næste 10 dage forventes det, at der er besluttet facadesten, der 

har været i udbud. Byggeriet bliver i røde sten, men i forskellige nuan-

cer, så de enkelte bygninger får hvert sit udtryk. 

Senest er der truffet afgørelser vedr. gulvbelægning i etage 0 – slebet 

beton, mens der endnu ikke er truffet endelig afgørelse vedr. farver på 

linoleum, der vil være belægningen på diverse gange og i undervis-

ningslokaler. 

 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Asbjørn Christensen 

Seniorkonsulent  

E: ac@via.dk 

T: +4587551011  

Dato: 04.juni 2018  
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Parallelt med projekteringsarbejdet er der foreløbig afholdt to møder om udsmykning/kunst, hvor VIA har en-

treret 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 cirku-

lære herom. Næste møde afholdes d. 29. juni. 

 

Inden sommerferien forventes alle større beslutninger ifm. projekteringen at være på plads, og piloterings- 

og fundamentarbejdet forventes planmæssigt at gå i gang umiddelbart efter sommerferien. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning. 



 
 
Direktøren 
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Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
Direktionen 
 
Bredgade 43 
1260 København K 
Tel. 7231 7800 
Fax 7231 7801 
siu@ufm.dk 
www.ufm.dk 
 
CVR-nr. 3404 2012 
 
 
Ref.-nr. 
18/018250-01  
 
 

 
  
 

Rektorer for de maritime institutioner 
Rektorer for erhvervsakademierne 
Rektorer for professionshøjskolerne 
Rektorer for de kunstneriske institutioner 
Rektorer for universiteterne 
 

Orientering om styringsdialog i 2018 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har hovedansvaret for insti-
tutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet herunder ansvaret for sty-
ringsdialogen med institutionerne. Styringsdialog omfatter den mundtlige og skrift-
lige kommunikation, som SIU har med institutionerne bl.a. med udgangspunkt i de 
anvendte styringsredskaber. Formålet med styringsdialogen er at understøtte stra-
tegisk udvikling og effektiv institutionsdrift gennem en relevant og institutionsspeci-
fik dialog mellem uddannelsesinstitutionen og SIU. Samtidig er styringsdialogen 
også et vigtigt element i at styrke relationen mellem den enkelte uddannelsesinsti-
tution og SIU.  
 
Implementering af de strategiske rammekontrakter og tilbagemeldinger fra uddan-
nelsesinstitutionerne har givet SIU anledning til enkelte justeringer i det hidtidige 
årshjul for opfølgning på årsrapporter, nøgletal for uddannelse og forskning i det 
indikatorbaserede tilsyn samt det hidtidige koncept for tilsynsmøder.  
    
Årshjul for styringsdialogen 
Justeringerne i årshjulet skal understøtte mulighederne for en styrket og mere 
strategisk rettet dialog. Der er lagt vægt på så vidt muligt at afslutte opfølgningen 
på årsrapporterne før sommerferien, hvor evt. udeståender til årsrapporten søges 
afklaret gennem mundtlig dialog.   
  
Centrale elementer i styringsdialogen 2018 er:  

 Opfølgning på institutionens årsrapport (medio 2018) 
 Årligt møde mellem institution og SIU om opfølgning på den strategiske 

rammekontrakt (3.-4. kvartal 2018) 
 Overblik over årets styringsdialog mellem den enkelte sektor og SIU (ultimo 

2018) 
 
Justeringen betyder, at det nuværende skriftlige indikatorbaserede tilsyn overgår 
til at være et internt monitoreringsspor i SIU. Monitoreringen bygger bl.a. på data 
fra Datavarehuset, som også stilles til rådighed for institutionerne. Relevante ten-
denser fra monitoreringen bringes ind i efterårets møde mellem den enkelte insti-
tution og SIU jf. nedenfor.  
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Årshjul i 2018 for styringsdialog i relation til opfølgning og strategiske rammekon-
trakter 

 
* For de kunstneriske institutioner ligger arbejdet med ÅR i Q1 

 
Årligt møde mellem institution og SIU om opfølgning på den strategiske ram-
mekontrakt 
Som en del af styringsdialogen indføres et årligt møde mellem den enkelte institu-
tion og SIU. Udgangspunktet er, at mødets dagsorden planlægges i fællesskab. 
Implementeringen af den strategiske rammekontrakt og institutionens årlige sta-
tusredegørelse forventes dog at være omdrejningspunkt for mødet. Den årlige sta-
tusredegørelse indsendes i forbindelse med årsrapporten, første gang sammen 
med årsrapport 2018. 
 
Efter nærmere aftale afholdes mødet på det relevante ledelsesmæssige niveau. 
Møderne gennemføres i perioden september til december 2018, og SIU tager kon-
takt til institutionen med henblik på at få møderne fastlagt. Styrelsen tilstræber at 
afholde hovedparten af møderne på institutionerne.  
 
Fra 2019 planlægges disse møder at blive gennemført allerede fra slutningen af 2. 
kvartal og ind i efteråret.  
 
Ud over dette årlige møde ønsker SIU fortsat at styrke den løbende dialog med 
den enkelte institution på sagsbehandlerniveau og bl.a. bygge videre på de gode 
erfaringer og relationer, der er opbygget i arbejdet med de strategiske rammekon-
trakter.  
 
Øvrige mødefora 
En aktiv forventningsafstemning er naturlig for at kunne bringe mere fælles viden i 
spil. SIU tilstræber løbende at bruge møder med institutionerne i rektorkollegierne 
og direktørkredsene til dialog og videndeling om sektorrelevante perspektiver på 

Q1: (2019) 
Opsamlingen fra 
Q4  drøftes med 

sektorerne og 
SIU forbereder 

årets 
styringsdialog

Q2: SIU 
følger op på ÅR* 
evt. afklarende 

dialog. Brev 
afsendes til inst.

Q3: Inst. og SIU 
forbereder årligt 

møde om 
opfølgning på 

strategisk 
rammekontrakt

Q3--Q4: Årligt 
opfølgningsmøde 
om opfølgning på 
den strategiske 
rammekontrakt

Q4: SIU samler op på 
årets styringsdialog i , 
herunder analyser og 

sektorrelevante 
perspektiver. 

Rektorkollegier og 
direktørkredse 

inddrages   
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eksempelvis UFM-analyser, orientering om regelgrundlag og implementering af 
regler. Disse møder er også et vigtigt forum til at drøfte, hvordan SIU og uddannel-
sesinstitutionerne sammen kan arbejde for at udvikle sektoren.  
 
Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Nikolaj Veje 
Direktør 
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