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

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-2-19 

Sagsfremstilling 
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere 
dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er 
medtaget på nærværende dagsorden. 
  
Der er afbud fra Noemi Katznelson. 
  
Bemærk, at mødet er udvidet med en time. Efter bestyrelsesmødet er 
der middag.  
  
Bemærk også, at der fremadrettet er reserveret fire timer til alle 
bestyrelsesmøder, uden at man nødvendigvis skal bruge fire timer på 
møderne. Begrundelsen er at de seneste bestyrelsesmøder har været 
meget pressede, og at tre timer har været for lidt tid. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

Beslutning 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
  

Punkt 2 - Godkendelse af referat af 
bestyrelsesmøde den 1. februar 2019 (5 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-1-19 
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Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail.  
  
Morten Ballisager har fremsendt en bemærkning til referatet, hvor han 
ønsker, at man til sidst i referatet tilføjer formuleringen:  
"Morten Ballisager bad om, at bestyrelsen opprioriterer en løbende 
opfølgning på VIAs økonomi, fordi bestyrelsen fra Kirsten Bundgaard 
blev briefet om en lidt strammere økonomi / økonomiforudsætninger end 
man hidtil er briefet om."  
  
Denne formulering er indsat under eventuelt i det vedlagte, justerede 
referat, som fremlægges for bestyrelsens godkendelse.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen godkender og undertegner det justerede referat. 

Beslutning 

Referatet blev godkendt og undertegnet. 

 
  

Punkt 3 - Årsrapport 2018 (45 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0001-8-6-3-18 

Sagsfremstilling 
På mødet fremlægges årsrapport samt revisionsprotokollat 2018 for 
bestyrelsen. Bestyrelsen skal drøfte revisionens konklusioner samt 
godkende og undertegne årsrapport samt revisionsprotokollat 2018. 
  
Følgende kan fremhæves i hhv. årsrapport og revisionsprotokollat 2018: 

 VIAs årsrapport 2018 udviser et overskud på 19,4 mio. kr. mod 
et budgetteret overskud på 12,0 mio. kr. Resultatet betragtes 
som værende tilfredsstillende.  

 Der er en fremgang i STÅ-produktionen i forhold til regnskab 
2017 og en øget omsætning på ca. 78,5 mio. kr. i forhold til 
2017.  

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

  
Som bilag vedlægges: 

 VIAs interne regnskab  

 Årsrapport 2018 (årsrapporten fremsendes elektronisk, til mødet 
medbringes enkelte trykte udgaver, som man kan få udleveret 
ved henvendelse til koncernøkonomichef Lars Schou) 

 Revisionsprotokollat 2018  
  
Behandlingen vil indeholde flere elementer: 

1. Kirsten Bundgaard fremlægger hovedelementerne i VIAs interne 
regnskab og årsrapport 2018 (10 min)  

2. Revisionen ved Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen vil 
fremlægge revisionsprotokollat til årsrapport 2018 (10 min)  

3. Bestyrelsens drøftelse (25 min) 
  
Eftersom indberetningen af de af bestyrelsen og revisor underskrevne 
årsrapport og revisionsprotokollat foregår digitalt, skal bestyrelsen 
bemyndige en person til at foretage og signere indberetningen ved hjælp 
af Digital Signatur. 
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Under punktet deltager VIAs koncernøkonomichef Lars Schou, 
regnskabschef Pia West Christensen samt Henrik Kragh og Kristian 
Kjær Jensen fra PwC. 

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

til revisors eventuelle bemærkninger og anbefalinger i 
revisionsprotokollatet.  

2. Bestyrelsen godkender og underskriver årsrapport 2018 samt 
revisionsprotokollat til årsrapport 2018. 

3. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou 
og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at 
foretage at foretage den digitale indberetning af årsrapport og 
protokollatet. 

Beslutning 

Kirsten Bundgaard fremlagde hovedelementerne i VIAs interne 

årsregnskab og årsrapport 2018. Oplægget lægges ind i Prepare.  

 

Revisionen ved Henrik Kragh og Kristian Kjær Jensen fremlagde 

revisionsprotokollat til årsrapport 2018. Heraf fremgår, at revisor forsyner 

regnskabet med en ”blank revisionspåtegning”. Revisor fremlagde en 

række forhold, der kræver særlige overvejelser og ledelsens fokus i det 

kommende år. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter sagen med særligt fokus på følgende 

temaer: 

 Merarbejde – under drøftelsen redegjorde ledelsen for, at ledelsen 

allerede har igangsat en proces med henblik på at nedbringe de høje 

timebanker mærkbart og ændre kulturen om merarbejde og overtid 

 Udgifter til posten ”ledelse og administration” – der var et ønske om 

at følge udviklingen tæt i de kommende år og have en særlig 

opmærksomhed på opgørelsesmetoder 

 Udgifter til posten ”undervisningens gennemførelse” og 

sammenligninger med andre professionshøjskoler 

 Cyber- og datasikkerhed - der var en opfordring til, at bestyrelsen 

drøfter dette tema på et af møderne i 2019. 

 

Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen finder regnskabet meget 

tilfredsstillende. 

 

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2018 samt 

revisionsprotokollat til årsrapport 2018. 

 

Bestyrelsen bemyndigede koncernøkonomichef Lars Peter Schou og 

regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage at 

foretage den digitale indberetning af årsrapport og protokollatet. 

 
  

Punkt 4 - Finansiel strategi 2019 (15 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-1-3-19 
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Sagsfremstilling 
VIAs nuværende finansielle strategi er senest revideret i 2012. Det 
vurderes, at strategien, for at kunne understøtte VIAs øvrige strategiske 
målsætninger og aktuelle økonomiske udfordringer, bør behandles i 
bestyrelsen en gang årligt. Den nuværende strategi er formuleret i 
samarbejde med PwC. 
  
VIAs nye strategi omfatter to dele:  

 1. del beskriver de overordnede målsætninger og rammer for 
VIAs finansielle styring  

 og 2. del beskriver en aktuelle operationelle strategi. 
  
Strategiens del 1 omhandler: 
1. Rammer for finansiering 
2. Rammer for investeringer 
3. Beslutningstagere 
5. Revidering af strategien 
  
VIAs finansielle strategi er forsigtig – dvs. vi er ikke interesseret i 
regnskabsresultater, der afspejler udsving i valutakurser eller resultater, 
der skyldes store udsving på renteposterne. Overordnet set fastlægges 
følgende rammer for finansieringen og VIA likviditet: 
  

Valuta DKK (dog udenlandsk valuta, såfremt det 
underliggende aktiv er udenlandsk) 

Rentefordeling Mindst 40% i fast rente (eller afdækket 
via finansielle instrumenter) 

Afdragsprofil Der planlægges med 30-årige lån med 
afdrag eller afdragsfrie perioder. 

Varighed på gæld 
(kursfølsomhed ved 
renteændring) 

Gældens samlede vægtede varighed 
(kursfølsomhed ved renteændring) må 
ikke oversige 3 ved rentefald  
Gældens samlede vægtede varighed 
(kursfølsomhed ved renteændring) skal 
være minimum 5 ved rentestigning.  
En varighed på fx 5 betyder at gældens 
værdi ændrer sig med 5% hvis renten 
ændrer sig 1%-point 

Daglig likviditet Det tilstræbes, at have en daglig likviditet 
på et beløb svarende til minimum en 
måneds lønudbetalinger, svarende 90 
mio.kr. i 2019. 

  
Bestyrelsen vil årligt blive inddraget i den konkrete udmøntning af 
strategien for den kommende periode. 
  
Strategiens del 2 omhandler de konkrete målsætninger for 2020-
budgettet: 
  
Ved fastlæggelsen af de finansielle måltal for 2020 skal der af hensyn til 
VIAs likviditet ses på balancen mellem afdrag på lån, VIAs afskrivninger, 
VIAs forventede investeringsomfang og VIAs overskud. Med dette in 
mente foreslås det, at der fastsættes følgende målsætninger for budget 
2020: 
1. VIAs overskud: 17 mio.kr. svarende til 1% af VIAs omsætning.. 
2. Investeringsomfang (ufinansieret): 18 mio.kr. årligt 
3. Afdrag på lån: op til 37 mio.kr. årligt. 
  
Strategiens målsætninger er begrundet i en analyse af VIAs nuværende 
låneportefølje med tilhørende stigende afdrag på de optagne lån og er 
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fastsat efter drøftelse i forretningsudvalget. Forretningsudvalget har 
ønsket at prioritere flest mulige ressourcer til undervisning i 2020 fremfor 
en målsætning om på sigt at VIA bliver gældsfri. Det skal nævnes, at 
den nuværende låneportefølje suppleret med finansieringsplanen for 
Campus Horsens vil betyde, at årets afdrag på lån vil overstige de 
anførte 37 mio.kr. Betingelsen for at kunne nå målene vil derfor afhænge 
af Nykredits accept heraf, bl.a. skal afdragsfriheden på lånet i Prinsens 
Alle, Viborg søges forlænget. Der er startet en dialog med Nykredit 
herom. 
  
I strategiens del 3 (bilag) er der oversigter over den nuværende 
låneportefølje og renteforventninger. 
  
Strategien præsenteres af koncernøkonomichef Lars Schou, der 
deltager ved behandlingen af dette dagsordenspunkt. 

Det indstilles, at  
1. Bestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte strategi samt 

målsætningerne for budget 2020. 

Beslutning 

Lars Schou præsenterede et forslag til finansiel strategi. Oplægget er 

lagt ind i Prepare. 

 

Bestyrelsen drøftede sagen, herunder hvordan man i sin tilgang til 

finansiering kan finde en god balance mellem de forskellige hensyn:  

sikkerhed; prioritering af flest mulige midler til uddannelse; ønske om at 

have et økonomisk handlerum med henblik på en fortsat udvikling af 

VIA; beskyttelse af VIA mod markedsudsving; de krav, der stilles af 

Rigsrevisionen og kreditforeningerne. 

 

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at der i bestyrelsen er en løbende 

opfølgning på sagen. 

 

Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi med følgende 

bemærkninger: 

 Finansieringsvaluta er altid DKK. Hvis der skal optages gæld i andre 

valuta, kræver det bestyrelsens beslutning. 

 Begreberne i strategien skal justeres og tydeliggøres (fx ”Varighed på 

gæld” ændres til ”kursfølsomhed”).  

 Bestyrelsen godkender også den foreslåede rentefordeling men 

ønsker, at man dels bestræber sig på at udnytte den aktuelt lave 

rentesituation og binder flest mulige lån i fast rente og dels forsøger 

at minimere risici ved variable lån ved forskellige 

renteloftsinstrumenter eller lign.  

 
  

Punkt 5 - Statusredegørelse 2018 under strategisk 
rammekontrakt 2018-2021 (15 min) /HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0003-7-1-18 

Sagsfremstilling 
VIA University College indgik i foråret 2018 en strategisk rammekontrakt 
med uddannelses- og forskningsministeren. 
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Uddannelses- og Forskningsministeriet anser rammekontrakten for både 
at være et centralt styringsredskab for den enkelte institutionsledelse og 
som et grundlag for en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og 
forskningsministeren og institutionens bestyrelse. Institutionernes 
arbejde med at skabe de forandringer, som rammekontrakten 
adresserer, ses som et vigtigt omdrejningspunkt for dialogen mellem 
ministeriet og institution i kontraktperioden. Denne styringsdialog tager 
udgangspunkt i en årlig statusredegørelse, som institutionen udarbejder. 
  
Med VIAs reorganisering og de iværksatte initiativer i 2018 samt den 
løbende datadrevne ledelse i VIAs kvalitetsarbejde er det vurderingen, at 
VIAs fem strategiske mål indgået i strategisk rammekontrakt 2018-2021 
overordnet er i en tilfredsstillende udvikling.  
  
Baggrund om statusredegørelsen og sammenhæng til årsrapporten 
Formålet med statusredegørelsen er at dokumentere institutionens 
arbejde med at opfylde målene. Statusredegørelsen indeholder 
beskrivelse af status og progression for målopfyldelsen samt udviklingen 
for hver enkelt indikator baseret på de fastsatte datakilder. Den skal 
samtidig beskrive planlagte indsatser for at realisere målene samt 
iværksatte og gennemførte aktiviteter, der er understøttende for målet og 
relevante for den samfundsmæssige effekt, der er sat mål for. 
Institutionen skal vurdere, om der er fremskridt i realiseringen af de 
aftalte strategiske mål.  
  
Det er væsentligt, at afrapporteringen samlet giver et dækkende 
grundlag for dialogen og den løbende forventningsafstemning mellem 
institutionen og ministeriet hvert år i kontraktperioden frem mod den 
endelige vurdering af målopfyldelsen ved kontraktens udløb. VIA har 
taget udgangspunkt i ministeriets fremsendte skabelon. 
  
Statusredegørelsen skal indsendes som separat notat til ministeriet. 
Samtidig skal dele heraf indgå i institutionens årsrapport. Det 
forudsættes, at statusredegørelsen, ligesom årsrapporten, er godkendt 
af bestyrelsen. VIA fremsendte sin handleplan for 2018 til ministeriet i 
slutningen af december 2018, derfor anser ministeriet denne som 
tilstrækkelig ajourført. Fra VIAs side vil handleplanens ansvarsområder 
blive opdateret i henhold til den nye organisering. Dette vil ske forud for 
fremsendelsen den 15. april, hvor de fleste ansvarsområder i VIAs nye 
organisering forventes af være faldet på plads. 
   
Institutionen skal for hvert mål i den strategiske rammekontrakt gengive 
konklusionerne fra statusredegørelsen med vurderingen af, om der er 
det ønskede fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. 
Institutionen kan vælge at gengive den fulde tekst i afsnittene, 
”Institutionens vurdering af det strategiske mål” eller blot centrale 
elementer herfra. VIA bringer den fulde tekst fra afsnittene, og har også 
valgt at indsætte sit forord i årsrapporten.  
  
Bilagsmateriale 

1. Statusredegørelse 2018 for VIA University Colleges strategiske 
rammekontrakt 2018 til 2021  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen godkender statusredegørelsen med henblik på 

fremsendelse til ministeriet.  

Beslutning 

Harald Mikkelsen fremlagde hovedelementerne i statusredegørelsen. 
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Bestyrelsen stillede nogle spørgsmål til studieintensitet og frafald, som 
blev besvaret på mødet. 
 
Bestyrelsen fandt statusredegørelsen oplysende og den beskrevne 
udvikling god. 
 
Bestyrelsen godkendte herefter statusredegørelsen med henblik på 
fremsendelse til ministeriet.  
 
  

Punkt 6 - Intro for ny bestyrelse, præsentation af 
Campus Aarhus N (45 min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-4-2-19 

Sagsfremstilling 
Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus 
er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus Aarhus 
N. 
  
Uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen i Aarhus og 
campuskoordinator på Campus Aarhus N Marianne Høllund viser rundt. 
  
Som bilag vedlægges en række informative slides om Campus Aarhus 
N, som bestyrelen opfodres til at læse. Slidesene vil ikke blive 
gennemgået på mødet, men udvalgte slides vil blive kort kommenteret 
inden rundvisningen. 
  

./. For mere info om campus henvises der til hjemmesiden 
https://www.via.dk/om-via/organisation/campusser/aarhusn (hvis linket 
ikke er klikbart i Prepare, kan du åbne sagsfremstillingen i pdf-udgaven)  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen. 

Beslutning 

Bestyrelsen blev bl.a. præsenteret for studentervæksthuset på campus, 

fik indblik i forskningsarbejdet og udvikling af et fleksibelt 

uddannelsesformat på Bioanalytikeruddannelsen. 

 

En uddybende beskrivelse af arbejdet med nyt uddannelsesformat på 

Bioanalytikeruddannelsen er lagt ind i Prepare. 

 
  

Punkt 7 - Status vedr. VIAs nye organisering fra 
2019 (10 min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-4-5-18 

Sagsfremstilling 
Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere 
den nye organisering, herunder ansættelsen af direktør for 
digitaliseringsområdet.  

https://www.via.dk/om-via/organisation/campusser/aarhusn
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Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Harald Mikkelsen gav en orientering om status.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med den bemærkning, at 
bestyrelsen ved en kommende opfølgning på den nye organisering 
gerne vil have en drøftelse af succeskriterierne for den nye organisering, 
samt en opfølgning på de ambitioner og mål, der fremgik af 
beslutningsoplægget. 
 
Det blev aftalt, at forretningsudvalget forbereder denne opfølgende 
drøftelse i bestyrelsen. 
 
 

Punkt 8 - Evaluering af studietur til München, marts 
2019 (15 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-14-18 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen evaluerer studieturen til München 14-16 marts 2019. 
  
Evalueringen skal ske i relation til formålene med studieturen, som har 
været: 

 At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIAs direktion 
og bestyrelse står over for de kommende fire år (fx input til ny 
vision, uddannelseskvalitet, digitalisering af uddannelserne, 
uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet, 
indsigt i nye uddannelsestrends mv.)  

 At styrke samarbejde og relationerne internt i den nye 
bestyrelse, og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA  

  
Som bilag (eftersendes) vedlægges en opsamling på den skriftlige 
evaluering. Bestyrelsesmedlemmerne har bidraget med input til 
evalueringen pr. mail. 
  
Som supplerende baggrundsmateriale vedlægges den netop udkomne 
rapport fra Innovationscentret i München om samarbejdsmuligheder med 
innovationsklynger i det sydlige Tyskland.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen evaluerer studieturen til München. 

Beslutning 
Peter Sørensen tilkendegav med afsæt i den skriftlige evaluering, at 
bestyrelsen hele vejen rundt er meget tilfredse med både det sociale og 
det faglige udbytte af studieturen.  
   
På mødet fremdrog bestyrelsen en række emner, som man gerne ser, at 
der bliver arbejdet videre med i VIA. For nogle af emnerne blev det 
foreslået, at de tages med i det videre strategiarbejde, fx samarbejde 
med virksomheder, talentarbejde; modeller for selvorganisering og de 
studerendes kompetencer til selvorganisering; anvendelse af ph.d.’er i 
uddannelsesopgaven; ideer til videreudvikling af konceptet for 
MakerSpace. 
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I forbindelse med drøftelsen af dette punkt stillede Morten Ballisager sig 
til rådighed for den kommende visions- og strategiproces, hvilket blev 
noteret. 
 
 

Punkt 9 - Orientering om ansøgningstal kvote 2, 15. 
marts 2019 (15 min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0026-1-4-2-19 

Sagsfremstilling 
Til bestyrelsens orientering vedlægges en oversigt over 
ansøgningstallene ved kvote 2-fristen den 15. marts 2019.  
  
Kort om tallene: 

 VIA har i år modtaget i alt 12.862 kvote 2-ansøgninger til sine 
over 40 forskellige uddannelser 

 Den samlede kvote 2-søgning er faldet med 7,4 procent, dog 
kun med 1,5 procent, hvad angår førsteprioritetsansøgninger. 

 Der er en fremgang ca. 20 procent i søgningen til VIAs 
ingeniøruddannelser i forhold til i fjor 

 Der er et fald i søgningen til VIAs offentligt rettede uddannelser, 
læreruddannelsen er faldet med 16 procent, 
pædagoguddannelsen med 18 procent, 
sygeplejerskeuddannelsen med 8 procent og 
socialrådgiveruddannelsen med 23 procent.  

  
På landsplan er søgningen til de videregående uddannelser gennem 
kvote 2 faldet med tre procent i forhold til sidste år. 
  
Harald Mikkelsen vil på mødet kommentere tallene. 
  

./. Til orientering er alle pressemeddelelser om kvote 2 lagt på denne side: 
https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2/alle-cases   

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Harald Mikkelsen bemærkede, at der er en væsentlig forskel mellem de 
samlede ansøgningstal og førsteprioritetsansøgningstal, og at man skal 
tage højde for dette i sin læsning af tallene. 
Førsteprioritetsansøgningstallene er reelt de interessante, og udviser i år 
en mere positiv udvikling end totaltallene.  
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
  

Punkt 10 - Skriftlig orientering om resultater fra 
uddannelseszoom 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0001-7-6-13-19 

https://www.via.dk/om-via/presse/kvote-2/alle-cases
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Sagsfremstilling 
Resultater angående de studerendes oplevelse af deres uddannelse og 
endvidere dimittenders oplevelse af relevansen af deres fuldførte 
uddannelse er nu offentliggjorte i Uddannelseszoom. Bestyrelsen 
orienteres om VIAs resultater i vedlagte bilag, hvor der også er resultater 
fra de andre professionshøjskoler. 
  
Kort om resultaterne fra Uddannelseszoom: 

 Resultaterne er gennemsnit, baseret på en 
spørgeskemaundersøgelse blandt alle studerende og 
dimittender på landets videregående uddannelser foretaget i 
efteråret 2018. 

 Inden for sektoren placerer VIA sig rigtig godt, hvor man ligger 
på gennemsnittet for sektoren eller højere på langt de fleste 
parametre. Identificerede styrker og udviklingspunkter er de 
samme inden for sektoren og på tværs af alle sektorer. 

 Af identificerede styrker bør fremhæves undervisernes faglighed 
og undervisernes engagement i undervisningen.  

 Af udviklingspunkter bør nævnes oplevet stress og 
undervisernes evne til at give brugbar feedback.  

 I VIA angiver hver 6. studerende, at han eller hun altid eller ofte 
føler sig stresset i dagligdagen, i forbindelse med eksamen er 
der tale om hver 3. studerende i VIA.  

 Hvad angår uddannelser i VIA, der klarer sig særligt godt på 
tværs af alle temaer, bør nævnes Animation, Grafisk fortælling, 
Multiplatform Storytelling and Production og 
Pædagoguddannelsen i Grenaa. Fælles kendetegn for disse er, 
at det er små uddannelser, som alle fysisk er placeret udenfor 
VIAs 8 campusser.  

 Hvad angår dimittendernes oplevelse af relevansen af deres 
fuldførte uddannelse, så er 68 % VIAs dimittender enige eller 
helt enige i, at deres uddannelse har rustet dem til deres 
nuværende eller seneste job. Endvidere er 57% af VIAs 
dimittender enige eller helt enige i, at der er overensstemmelse 
mellem, hvad de har lært på deres uddannelse, og hvad der 
efterspørges af deres nuværende eller seneste arbejdsgiver. 

  
Generelt om Uddannelseszoom:  

 Uddannelseszoom blev gennemført sammen med 
Læringsbarometret i efteråret 2018. Begge undersøgelser er 
samlet i en fælles spørgeskemaundersøgelse.  

 Læringsbarometret og Uddannelseszoom erstatter den tidligere 
studiemiljøundersøgelse. 

 Undersøgelsen indsamler data om bl.a. studiemiljø og trivsel på 
de videregående uddannelser i Danmark.  

 Uddannelseszoom.dk er et værktøj for uddannelsesansøgere til 
afklaring af valg af uddannelse.  

 Alle aktive studerende i VIA blev inviteret til undersøgelsen. Den 
samlede svarprocent for VIA er på 53% 

  
Bestyrelsen vil blive orienteret om resultaterne fra Læringsbarometret, 
når der foreligger tal fra de øvrige professionshøjskoler.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 

12/13 

 

  

Punkt 11 - Skriftlig orientering om det seneste 
møde i forretningsudvalget  

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-2-19 

Sagsfremstilling 
Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i 
forretningsudvalget.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Punkt 12 - Skriftlig orientering om registrering af 
bestyrelsen som reelle ejere 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0001-7-1-11-19 

Sagsfremstilling 
Siden 2017 har en bred kreds af selskaber, virksomheder, fonde, 
selvejende institutioner og visse foreninger skulle registrere deres ”reelle 
ejere”.  
  
VIA er som selvejende institution omfattet af pligten til at registrere reelle 
ejere. Uddannelses- og Forskningsministeriet og 
Undervisningsministeriet har oplyst, at uddannelsesinstitutioner skal 
registrere de personer, der udgør den pågældende institutions 
bestyrelse, som reelle ejere. 
  
Registrering af reelle ejere indebærer, at uddannelsesinstitutioner skal 
indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere samt registrere 
oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system. 
  
Bestyrelsen orienteres hermed om, at bestyrelsesmedlemmerne, efter 
bestyrelsesmødet den 27. marts 2019, vil blive registreret som reelle 
ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Til Erhvervsstyrelsen vil man opgive 
navn og personnummer som identifikation. Bestyrelsesmedlemmerne 
modtager en meddelelse direkte, efter at de er blevet registeret. 
  
For mere information vedlægges brevet fra Erhvervsstyrelsen. 

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Punkt 13 - Skriftlig orientering om kommende 
bestyrelsesmøder 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-15-18 

Sagsfremstilling 
Til skriftlig orientering vedlægges et foreløbigt overblik over de emner, 
der forventes behandlet på de kommende bestyrelsesmøder. 

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  

Punkt 14 - Eventuelt 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-2-19 

Beslutning 
 
Bestyrelsen fulgte op på sagen vedr. frifindelse i anklager om 
videnskabelig uredelighed.  
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Det samlede resultat 
 

Det samlede resultat og budgetafgivelsen for 2018 kan opgøres således: 

 

 

Som det fremgår af oversigten udviser regnskabet for 2018 et overskud på 19,4 mio.kr. hvilket er 7,4 mio.kr. 

bedre end det oprindelige budget på 12,0 mio. kr. Set i forhold til seneste budgetprognose er der samlet set 

overensstemmelse mellem det forventede resultat og det endelige regnskab. Denne balance dækker dog 

over en række større og mindre bevægelser inden for hoved- og fællesfunktionernes budgetter. Af de efter-

følgende afsnit er afvigelserne inden for de enkelte områder opgjort og kommenteret.  

 

 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 1.685.046 1.691.958 -11.848 1.624.189

Lønninger mv. -1.179.625 -1.176.778 -2.847 -1.116.737

Øvrig drift -420.460 -436.610 16.150 -403.666

Afskrivninger -24.526 -28.852 4.326 -45.281

Finansielle omkostninger -41.012 -37.720 -3.292 -38.120

OMKOSTNINGER I ALT -1.665.623 -1.679.960 17.629 -1.603.804

RESULTAT I ALT 19.423 11.998 5.781 20.385

STÅ 18.592 18.777 -185 18.380

Årsværk 2.199

Opdelt på hoved- og fællesområder kan resultat og budgetafgivelse specificeres således:

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ STÅ

Pædagogik og Samfund 116.432 105.028 11.404 108.178 8.306 8.240 65 8.033

Sundhed 63.402 56.876 6.526 61.598 4.288 4.341 -54 4.318

Erhverv 79.445 76.822 2.623 72.912 4.774 4.855 -81 4.737

EVU 27.066 35.432 -8.366 33.812 1.225 1.340 -115 1.292

Tværgående projekter* 794 0 794 220 0 0 0 0

Fællesfunktioner** -207.356 -198.828 -8.528 -172.783 0 0 0 0

Bygning og Service -100.966 -103.494 2.528 -98.535 0 0 0 0

Kapitalformål 40.606 40.163 443 14.984 0 0 0 0

VIA i alt 19.423 11.999 7.424 20.386 18.592 18.777 -185 18.380

VIA I ALT

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017

Budget AfvigelseRegnskab 

2017

Regnskab 

2017VIA I ALT

Regnskab Budget Afvigelse Regnskab
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Af de væsentligste budgetafvigelser kan nævnes:  

- Pædagogik og samfund har en positiv afvigelse på 11,4 mio. kr. 

- Sundhed har en positiv afvigelse på 6,5 mio. kr.  

- Erhverv har en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr.  

- EVU har en negativ afvigelse på 8,4 mio. kr.  

- Fællesfunktionerne har en negativ afvigelse på 8,4 mio. kr.  

- Bygning og Service har en positiv afvigelse på 2,5 mio. kr. 

Lønomkostningerne udgjorde i 2018 1.177 mio.kr., hvilket er en stigning på 60 mio. kr. i forhold til 2017. 

Stigningen svarer til en vækst på 5,3%. De gennemsnitlige lønstigninger på ca. 3,0%, en vækst i antallet af 

STÅ på 1,1% samt en øget hensættelse til VIAs feriepengeforpligtelse på 1,1% er de væsentligste årsager til 

denne vækst. 

Regnskabsresultatet må samlet set betragtes som tilfredsstillende. 

Samlet set er antallet af STÅ vokset fra 18.380 STÅ i 2017 til 18.592 STÅ i 2018. Der har været en vækst 

inden for Pædagogik og Samfund (+273 STÅ) og Erhverv (+37 STÅ) og et fald inden for Sundhed (-31 STÅ) 

og EVU (-67 STÅ). 
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VIA Pædagogik og samfund 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

Pædagogik & Samfund leverer et resultat, der samlet set er 11,4 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.  

Som det fremgår, svarer omkostningssiden i store træk til det budgetterede, mens indtægterne samlet er 

12, mio. kr. højere end budgetteret. Stigningen i indtægter vedrører dels 1,0 mio. kr. mere på SPS end bud-

getteret og dels flere STÅ (65) end budgetteret og endelig påvirkes budgetafvigelsen på indtægtssiden af 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 520.933 508.706 12.227 488.704

Lønninger mv. -331.822 -331.739 -83 -312.428

Øvrig drift -72.203 -71.196 -1.007 -66.772

Afskrivninger -476 -743 267 -1.326

Finansielle omkostninger 0 0 0 0

OMKOSTNINGER I ALT -404.501 -403.678 -823 -380.526

RESULTAT I ALT 116.432 105.028 11.404 108.178

STÅ 8.306 8.240 65 8.033

Årsværk 600

En mere deltaljeret oversigt over områdets aktiviteter ser således ud:

t.kr t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ

Lærer 48.505 43.442 5.063 2.487 2.482 4

FIF Tværfaglig (Flygtning/indvandre) 3.746 2.969 777 117 116 1

HF/Brobygning -962 956 -1.918 135 143 -8

Pædagog 50.572 53.261 -2.689 3.781 3.795 -14

Pædagogisk assistent 4.075 3.787 288 121 121 0

Socialrådgiver 20.521 18.975 1.546 1.264 1.188 76

Administrationsbachelor 4.479 4.140 339 305 290 15

3K 1.493 1.795 -302 96 105 -9

CFU 15.134 11.092 4.042

FoU/International 796 -1.078 1.874

Fælles/studieadm. -31.927 -34.311 2.384

I alt 116.432 105.028 11.404 8.306 8.240 65

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse

Pædagogik og Samfund

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Pædagogik og Samfund
Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017
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flere projektindtægter end forventet. I forhold til regnskab 2017 er der tale om en indtægtsstigning på 32,2 

mio. kr. og en stigning i STÅ på 273.  

Forventningen om en positiv afvigelse i regnskabet har været kendt siden 2. kvartals prognose og har været 

et prioriteret mål for hovedområdet frem mod budget 2019, hvor der forventes store udfordringer i form af 

opstart af en ny skatteuddannelse, fortsat opbygning af to uddannelsesstationer på læreruddannelsen, im-

plementering af flere timer til de studerende etc. Ved prognosen efter 3. kvartal blev der fra hovedområdet 

indmeldt en forventet, positiv afvigelse på 5,9 mio. kr.  

Når afvigelsen i det endelige regnskab er blevet endnu større, skyldes dette en række forhold, som er op-

stået i løbet af 4. kvartal: 

 Der er ikke sendt en intern afregning vedr. væksthusene for 4. kvartal grundet lav aktivitet, 

 Campusregnskaberne endte alle med en mindre afregning end forventet,  

 Hovedområdets andel af Nyordningen blev højere, end det der var stillet i udsigt fra EVUs side,  

 VIA Bygning & Service har betalt en større andel end forventet i forbindelse med et større renove-

ringsprojekt i Nr. Nissum  

 Grundet længere leveringstid end forventet har der været indkøb i 2018, der først kan omkostnings-

føres i 2019. 

Afvigelserne på de enkelte områder fremgår af den specificerede oversigt. Det skal bemærkes, at afvigel-

serne i realiteten er mindre, end det fremgår. Således var der på det oprindelige budget afsat midler på bl.a. 

Fællesområdet til senere fordeling på uddannelsesområderne. Som eksempel kan nævnes et afsat beløb 

vedr. lokalløn, der i 1. kvartal blev fordelt ud på uddannelsesområderne. 

I det følgende gives der nogle korte kommentar til de enkelte områders regnskabsmæssige resultat. 

Læreruddannelsen og HF 

Samlet set kommer læreruddannelsen og HF ud med et væsentligt bedre resultat end forventet ift. budget-

tet og 3. kvartalsprognosen. Gennemgående har det været højere indtægter pga. forbedret STÅ, men til 

gengæld er der lidt færre indtægter fra strategisk pulje. Der er sparet på øvrige omkostninger – blandt andet 

er der sparet omkring 1 mio. på flytning af praktik. De afsatte midler til kompetenceudvikling har ikke fuldt 

ud kunnet anvendes, idet der har ikke været plads i medarbejderporteføljerne. 

Der er brugt færre midler (0,9 mio. kr.) end budgetteret til løn, hvilket skyldes rationaliseringer og herunder 

er der sparet på sammenlægninger af hold. Konkret har uddannelsen realiseret besparelser ift. spor 5 på én 

gang ud fra et ønske om efterfølgende at give ekstra ressourcer til undervisningen. Dette kan dog først 

effektueres fra 2019. 

For FIF er der tale om et mindre forbrug, som skyldes, at der er oprettet færre hold end budgetteret (færre 

udgifter til personale og indtægter fra sidste år/forskydning). Der oprettes nu overvejende hold én gang 

årligt.  
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Socialrådgiveruddannelsen og administrationsbachelor 

Samlet set udgør resultatet for Socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen 25,0 mio. kr, hvilket 

er knap 1,9 mio. kr. mere end budgetteret og knap 960 t.kr. højere end det i forbindelse med prognose (efter 

3. kvartal) opjusterede resultatmål. 

Alle delbudgetter bidrager til det forbedrede resultat. Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus med 645 t.kr., 

Administrationsbacheloruddannelsen med 335 t.kr. og Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro med 899 t.kr. 

Det er primært en bedre fastholdelse på alle udbudssteder, som er årsag til det forbedrede resultat.  

Endelig var der på Socialrådgiveruddannelsen planlagt en række ansættelser i 4. kvartal, der måtte opgives, 

da det ikke var muligt at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. 

Pædagoguddannelsen, 3K og Pædagogisk assistent 

For pædagoguddannelsen ses i regnskabet et mindre fald i STÅ i forhold til budgettet. Uddannelsesområdet 

har desuden været ramt af langtidssygdom og flere fratrædelser i personalegruppen. Endelig har der været 

anvendt flere midler til strategisk udvikling, end der var afsat budgetmæssigt.   

CFU 

CFU har realiseret et underforbrug på 4 mio. kr. Budgetafvigelsen skyldes såvel afvigelser for både indtæg-

ter og omkostninger, som ikke har været budgetlagt. I slutningen af 2018 blev projekt mitcfu.dk afsluttet. 

Projektet medfinansieres af alle professionshøjskolers CFU’er samt en finansiering fra Undervisningsmini-

steriet på 5 mio. kr. Den endelige opgørelse afledte en udbetaling af 1,35 mio. kr. til VIA CFU for afviklede 

arbejdstimer i projektet. Da timerne er akkumuleret over tre år og først kunne gøres op sidst i 2018, har det 

ikke været muligt at medtage beløbet i budgettet for 2018.   

På grund af ubesatte stillinger og timer i både ledelsen og i den pædagogiske konsulentgruppe, har CFU i 

2018 haft mindre lønomkostninger på ca. 2 mio. kr. Herudover er både kursusområdet og IDV-indtægterne 

lidt større i 2018 end beregnet. Det er især sidste kvartal af 2018, som er gået bedre end forventet. 

FoU 

FoU-området har sidst på året fået udbetalt nogle eksterne projektindtægter, som har medvirket til det 

positive resultat set i forhold til budget. De ekstra indtægter skyldes bl.a., at timer/faste lønomkostninger 

til disse projekter allerede var budgetteret til andre formål og er indgået som afregning på nogle af disse 

projekter. I alt bidrager FoU området med et resultat, der er 1,9 mio. kr. bedre end budgetteret. 
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VIA Sundhed 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

VIA Sundhed kommer, som det fremgår af vedlagte ud med et resultat, der er 6,5 mio. kr. bedre end budget-

teret. Ved halvårsprognosen var der en forventning om en resultatforbedring på 3,2 mio. kr. 

Det fleste af uddannelsesområderne realiserer et bedre resultat end budgetteret, og alle 13 udbudssteder 

med en forbedring i forhold til halvårsprognosen på 4,9 mio. kr. 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 291.909 289.441 -2.468 288.649

Lønninger mv. -179.425 -186.532 7.107 -178.252

Øvrig drift -49.022 -46.003 -3.019 -48.734

Afskrivninger -34 -30 -4 -65

Finansielle omkostninger -26 0 -26 0

OMKOSTNINGER I ALT -228.507 -232.565 4.058 -227.051

RESULTAT I ALT 63.402 56.876 6.526 61.598

STÅ 4.288 4.341 -54 4.318

Årsværk 324

 

En mere deltaljeret oversigt over områdets aktiviteter ser således ud:  

t.kr t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ

Sygeplejerske 56.506 52.716 3.790 2.259 2.296 -37

Fysioterapeut 11.945 11.570 375 686 704 -18

Ergoterapeut 10.700 8.766 1.934 565 549 16

Bioanalytiker 7.673 6.948 725 346 341 6

Ernæring& Sundhed (inkl. Global Nutrition 

and Health) 3.380 3.385 -5 275 290 -15

Psykomotorik 1.864 1.925 -61 153 159 -6

Bandagist 55 46 9 4 4 0

FOU -1.620 -2.300 680

Fælles/studieadm -27.101 -26.180 -921

I alt 63.402 56.876 6.526 4.288 4.341 -54

Regnskab 

2018

Budget 

2018
Afvigelse 

Sundhed

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Sundhed
Regnskab 

2018
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2018

Afvigelse 

2018
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2017
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Af begivenheder, der først har vist sig i 4. kvartal og som derfor hverken er indarbejdet i det oprindelige 

budget eller prognoserne, kan bl.a. nævnes: 

 En supplerende STÅ-indberetning i november måned resulterede i øget indtægt på 0,7 mio. kr., 

 At indtægter fra Nyordning resulterede i 0,2 mio.kr. mod forventet 0 kr.,  

 At der ingen afregning kom fra Studentervæksthus i 4. kvartal, hvor der var budgetteret med knap 0,2 

mio.kr.,  

 At de endelige campusregnskaber blev lavere end udmeldt, f.eks. blev Campus N små 0,4 mio. kr.. lavere 

 

Samlet set er indtægterne øget med 2,5 mio. kr. højere end budgetteret. 

Som tidligere nævnt, kommer de fleste udbudssteder bedre ud end oprindeligt budgetteret, og de 4 der 

ligger under har tilsammen en begrænset negativ afvigelse på under 0,5 mio. kr. 

Noget af forbedringen fra halvårsprognosen til regnskab skyldes, at uddannelseslederne har en meget kon-

servativ tilgang til deres økonomi, sådan at de kan imødegå evt. uforudsete omkostninger såsom langtids-

fravær, udstyr, der går i stykker, opsigelser etc.  

Endvidere var der et klart incitament til at holde igen så meget som muligt igen, da der i forbindelse med 

aflæggelse af prognosen efter 3. kvartal 2018 blev åbnet op for en eventuel mulighed for at kunne overføre 

mindre forbrug i år 2018 til år 2019. Når alle ønsker at kunne overføre og bidrage dertil, kan det have den 

effekt, at tilbageholdenheden bliver større end det var intentionen, og at der derved opstår et endnu bedre 

økonomisk resultat.  

På VIA Sundhed er der yderligere den forklaring til den store positive budgetafvigelse, at VIAs nye økono-

mimodel og taxameterreformen vil give væsentligt forringede økonomiske vilkår i de kommende år. Det har 

betydet, hovedområdet har arbejdet meget målrettet og dedikeret med at få udviklet og implementeret 

initiativer under spor 5 - Fremtidens uddannelser. Det har været et helt nødvendigt arbejde, og glædeligt at 

det også i praksis har vist sig muligt at indfri potentialet herved. 

Dette er tillige fulgt op af et mangeårigt intelligent ansættelsesstop, hvor alle ønsker om ny- og genbesæt-

telser har skullet godkendes af ledelsen. Kun hvis det har kunnet dokumenteres, at der var et nødvendigt 

behov, er ønsket blevet imødekommet.  Ved disse tiltag har man kunnet sikre, at omkostningsniveauet, her-

under antal ansatte medarbejdere, matcher til de kommende års nedgang i tilskud/bevillinger 

I alt kan det konstateres, at udgiften til de fastansatte medarbejdere er 7,1 mio. kr. lavere end budgetteret. 

Samtidig med at færre medarbejdere har klaret opgaverne, kan det endvidere konstateres, at de oven i købet 

har klaret flere opgaver end budgetteret. Således ligger solgte timer ca. 4 mio. kr. højere end budgetteret. 

Som det fremgår af oversigten er det altså alene lønnen, der ligger under budget og prognose 

Arbejdet med at harmonisere uddannelser med flere udbudssteder fortsætter og intensiveres i 2019, hvor-

for uddannelserne på det sundhedsfaglige område ikke forventer at have et mindre forbrug på lønomkost-

ninger i år 2019. 
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Der vil være et stort fokus på at sikre den uddannelsesudvikling, der skal til, for at alle udbudssteder er 

gearet til at gennemføre den igangsatte harmoniseringsproces. Konkret betyder det, at der skal igangsæt-

tes flere arbejdsgrupper, der skal udvikle formater til fælles afvikling i de harmoniserede uddannelser. Det 

drejer sig om Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen.  

Den store afvigelse i lønomkostninger i 2018 har haft den negative konsekvens, at en del af udviklingsar-

bejdet ikke har nået det stade, der var planlagt. Som det store salg af timer også viser har fokus i 2018 været 

for meget på den daglige drift, det vil derfor kræve et særligt ledelsesfokus i 2019 for at komme tilbage på 

sporet.  
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VIA Erhverv 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

VIA Erhverv har realiseret en positiv budgetafvigelse på 2,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end de 

forventede 4 mio. kr. ved prognosen efter 3. kvartal 2018. Dette skyldes primært hensættelse af lønomkost-

ninger i forbindelse med fritstillinger. Disse er først blevet kendt sidst på året. 

Der er samlet set realiseret 81 STÅ færre end budgetteret. Den negative afvigelse kan primært henføres til 

henholdsvis bygningskonstruktør og ingeniør, mens design har realiseret 26 STÅ over det budgetterede 

antal. 

Byggeriuddannelserne 

Der er realiseret 51 STÅ under budget. Dette skyldes primært mindre optag samt flere udmeldte på 1., 2. 

og 3. semester i Holstebro. I Aarhus har grundlaget for forventede indtægter været højt, idet der har været 

et større fald i internationale studerende end forventet og effekten af frafaldsindsatsen har ikke været 

som forventet. 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 422.634 433.031 -10.397 413.470

Lønninger mv. -272.559 -286.043 13.484 -270.911

Øvrig drift -67.952 -68.813 861 -68.323

Afskrivninger -2.678 -1.353 -1.325 -1.324

Finansielle omkostninger 0 0 0 0

OMKOSTNINGER I ALT -343.189 -356.209 13.020 -340.558

RESULTAT I ALT 79.445 76.822 2.623 72.912

STÅ 4.774 4.855 -81 4.737

Årsværk 502

En mere deltaljeret oversigt over områdets aktiviteter ser således ud:

t.kr t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ

Byggeriuddannelserne 50.675 42.887 7.788 1.450 1.501 -51

Ingeniøruddannelserne 31.741 34.640 -2.899 1.221 1.277 -56

Storytelling-, Design-, og Bussinesud-

dannelserne 45.864 49.888 -4.024 2.103 2.077 26

VIA Erhverv Fælles/Studieadm. -48.835 -50.593 1.758

I alt 79.445 76.822 2.623 4.774 4.855 -81

Regnskab 

2018

Budget Afvigelse

Erhverv

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Erhverv
Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017
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På Byggeri er der igangsat en forberedelse til de forestående stramninger af økonomien som følge af ned-

gang i taxametertilskud 1,8 mio.kr. og bevillingsreformen. Som følge af den usikre fremtid har uddannelses-

lederne arbejdet med reduceret tildeling af ressourcer til udvalgte opgaver (bl.a. inden for Spor 5 projektet), 

ligesom der har været udvist restriktiv omkostningsstyring på alle tre adresser. Endelig har udsigten til en 

reduceret økonomisk ramme afstedkommet tilbageholdenhed ift. genplacering af ledige stillinger og opret-

telse af nye.  Der er tillige blevet reduceret på ledelsessiden. 

Der er en væsentlig besparelse (6,9 mio. kr.) på lønninger m.v. i forhold til budgettet. Ved halvårsprognosen 

blev lønbudgettet nedjusteret med 4 mio. kr. Besparelsen skyldes større udlån af medarbejdere til andre 

uddannelser og flere eksternt finansierede projekter end forventet, mindre forbrug af overtid, mindre res-

sourceforbrug ved gennemførelse af undervisningen og lidt forsinket genplacering af ledige stillinger. 

Øvrig driftsbesparelser ift. budget på 2,5 mio. kr. nedjusteret til 2 mio. kr. ved halvårsprognosen, hvor de 

største afvigelser vedrører rejser og tjenesteydelser. 

Ingeniøruddannelserne 

Den negative afvigelse på 56 STÅ kan primært henføres til, at der er flere, der er dumpet ved sommereksa-

men på Byg/Civil, ITC og GBE, hvor der er gennemført en omlægning af eksamen. Strategisk Satsning In-

geniøruddannelserne, er der gennemført aktiviteter for 12,7 mio. kr., heraf er 9,8 mio. kr. dækket af VIA’s 

Strategiske Pulje, mens de resterende 2,9 mio. kr. er dækket af VIA Erhverv. Dette er en del af forklaringen 

på afvigelse i forhold til budget, afvigelsen blev indarbejdet ved halvårsprognosen. 

Viborg Kommune har i 2018 bevilget 14 mio.kr. til Uddannelsesstation Viborg, Ingeniøruddannelserne, 10 

mio. kr. er øremærket til afskrivninger af udstyr fra 2018 til 2027, der er indtægtsført 2 mio.kr. Afvigelse på 

afskrivninger 1. mio.kr. vedrører Uddannelsesstation Viborg. 

Storytelling-, Design-, og Businessuddannelserne 

Design 

Designs statstilskud afviger positivt med 2,7 mio. kr. i forhold til budget. Dette er der taget højde for i halv-

årsprognosen. Primært drejer det sig om uddannelserne til Designteknolog og PB i International handel. 

Generelt har der gennem 2018 været en række faktorer fra omstrukturering ved sammenlægning af VIA 

Business og VIA Design, der har påvirker resultatet. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet, var der 

ikke det fulde overblik over hvor mange afskedigelser og dermed fritstillinger der ville blive tale om. Især 

fritstillingerne påvirker positivt først på året. Derudover var der desværre budgetteret udgift til Designs 

Ph.d. studerende 0,8 mio.kr. to steder. 

Budgettet for 2018 er pga. de store usikkerheder ifm med sammenlægning af de to afdelinger, lagt meget 

beskedent ift. ønsker til øvrige aktiviteter til underviserne. I forbindelse med halvårsprognosen blev bud-

gettet øget med 2 mio. kr., som efterfølgende viste sig vanskelige at benytte på det sene tidspunkt. Der 

arbejdes løbende med at udvikle modeller der skal medvirke til at budgetteringen af timelærerforbruget 

rammes mere præcist, således at de tildelte rammer kan udnyttes mere optimalt. Afvigelse på afskrivnin-

ger 0,4 mio. kr. skyldes afskrivninger vedr. eksterne bevillinger. 
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The Animation Workshop (TAW) 

Indtægtsgrundlaget for Animation ændredes væsentligt efter halvårsprognosen, idet det forventede til-

skud til Center for Animation og Visualisering (CAV) blev reduceret. Indtægtsgrundlaget er tillige påvirket 

af, at flere projektbevillinger blev udskudt til 2019. 

Lønninger m.v. er steget med 1 mio. kr., særligt grundet flere honorarudbetalinger. Øvrige udgifter er dog 

0,5 mio. kr. lavere end forventet.  

Fællesomkostninger 

VIA Erhvervs fællesomkostninger inkl. studieadministration realiserer en besparelse på 1,8 mio. kr., hvilket 

primært skyldes 2 stillinger, der efter aftale med direktøren ikke er blevet genbesat. Dette grundet usik-

kerheder omkring omstrukturering i VIA Erhverv og afventning ift. udvikling af optag på nye udbudte ud-

dannelser. 

Der er til kompetenceudvikling i VIA Erhverv anvendt i alt 9,8 mio. kr. i 2018, der fordeler sig med 6,4 mio. 

kr. til løn og 3,4 mio. kr. til kurser, rejser og øvrige omkostninger.    
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EVU 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

EVUs resultat for 2017 var det bedste i mange år. Desværre viser resultatet for 2018 en tilbagegang på godt 

6,5 mio. sammenlignet med 2017 og 8 mio. mindre end budgetteret i 2018. Den samlede dækningsgrad 

(DG) for 2018 var på 13,7% mod 17,4 % i 2017. Omsætningen i 2018 var på omkring 2 mio. mere end i 2017, 

og driftsomkostningerne har fulgt med proportionelt. Dog vedrører 8 mio. af omsætningen i 2018 NVL-pro-

grammet, som VIA er administrator af i perioden 2018-2023. Det er en omsætning, der ikke er dækningsbi-

drag på, og det medfører derfor en relativ stor reduktion af dækningsgraden i forhold til 2017.  

 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 196.541 217.393 -20.852 194.846

Lønninger mv. -137.606 -141.210 3.604 -131.251

Øvrig drift -31.869 -40.751 8.882 -29.783

Afskrivninger 0 0 0 0

Finansielle omkostninger 0 0 0 0

OMKOSTNINGER I ALT -169.475 -181.961 12.486 -161.034

RESULTAT I ALT 27.066 35.432 -8.366 33.812

STÅ 1.225 1.340 -115 1.292

Årsværk 235

En mere deltaljeret oversigt over områdets aktiviteter ser således ud:

t.kr t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ

Ledelsessekretariat -6.333 -8.104 1.771

Administration -12.563 -18.100 5.537

FoU -1.362 -3.894 2.532

Social- og sundhedsområdet 12.633 13.594 -961

Pædagogik, børn og unge 17.478 25.082 -7.604

Ledelse og styring 10.243 15.325 -5.082

Innovation og karriere 6.970 11.529 -4.559

I alt 27.066 35.432 -8.366 1.225 1.340 -115

Regnskab 

2018

Budget Afvigelse

EVU

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

EVU
Regnskab 

2018

Budget 
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EVU oplevede i foråret 2018 en voldsom opbremsning i efterspørgslen på rekvirerede forløb i forbindelse 

med de langvarige overenskomstforhandlinger, især på hele det pædagogiske område. På samme vis var 

implementeringsarbejdet i kommunerne med dagtilbudsreformen budgetteret til at slå igennem i 2018, 

men arbejdet er de fleste steder skubbet til 2019 og frem.  Dette har haft en mærkbar effekt på omsætnin-

gen, særligt på det pædagogiske område.  

I Ledelsessekretariatet og administrationen er der sket en væsentlig afvigelse fra budgettet på ca. 7,2 mio, 

som påvirker EVUs resultat positivt. En del skyldes nedlæggelse af en sekretariatschefstilling og generelle 

besparelser på omkostningssiden. Størstedelen skyldes en ekstraordinær udbetaling af taxameterindtægt 

for håndtering af RKV og en ekstra stor søgning til kurser på Børnekataloget, som EVU Administrationen er 

administrator på. 

På FOU-området er der ligeledes en afvigelse fra budgettet på 2,6 mio., hvilket påvirker resultatet positivt. 

De væsentligste årsager til denne afvigelse er dels forsinkelse af ansættelse af en centerleder samt ekstra 

indtægter fra eksterne projekter. 

Social- og sundhedsområdet oplevede igen i 2018 en mærkbar omsætnings- og resultatfremgang og når 

næsten budgetmålet for 2018.  Det er forventningen, at de seneste par års målrettede indsats ift faglig 

udvikling og i forhold til kommuner og styrelser nu bærer frugt – også med betydning for de kommende år. 

Pædagogik, børn og unge er i 2018 7,6 mio. kr. fra budgetmålet. Som nævnt har den store opbremsning i 

foråret som følge af OK 18 forhandlingerne, samt den udskudte dagtilbudsreform stor betydning for resul-

tatet, og netop dette viser hvor volatilt EVU området er i forhold til politiske rammevilkår. 

Resultatet for Ledelse og styring viser en omsætningsfremgang i forhold til 2017 på 2 mio. kr., men det er 

ikke lykkedes at skabe den budgetterede og forventede omsætningsfremgang på uddannelser, hvor der er 

den højeste DG. Det har sammen med nødvendige fremrykkede investeringer i ydelsesudvikling og konsu-

lentkompetencer samt ekstra vikarudgifter som følge af langtidssygdom udvirket en resultatmæssig afvi-

gelse på 5,1 mio. kr. i forhold til budgettet. 

På Innovation og karrieres budget er der tale om en negativ afvigelse på ca. 4,6 mio. kr., der dels skyldes en 

overvurdering af markedet i budgetfasen og dels den forskydning det giver i salgs- og udviklingsarbejdet at 

gennemføre et skifte på alle ledelsesposter. Skiftet på ledelsesposter har endvidere afstedkommet ekstra-

ordinære udgifter i 2018.  Dette ledelsesskift er nu konsolideret, idet området er nedlagt og integreret i hhv. 

det nye Pædagogik og CFU og i Ledelse og Vækst. 

Udfordringer og muligheder 2019  

Nedlæggelse af det tidligere Innovation og karriere og efterfølgende integration af henholdsvis erhvervs-

pædagogik og vejledning i Pædagogik og CFU og det privatrettede område i Ledelse og Vækst forventes at 

give øgede muligheder fra 2019 som følge af faglige synergier af betydning for både kvalitet og salgsind-

satsen. Endvidere forventes dagtilbudsområdet at blive et vigtigt aktivitetsområde i 2019. 

2018 betød et gennembrud på social og sundhedsområdet med blandt andet vigtige vundne udbud som 

får positiv betydning for 2019 
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 Omstillingsfonden har givet EVU mulighed for at tiltrække et nyt kundesegment især på akademiniveau, 

og der arbejdes intenst med markedsføring og vejledning på området. EVU forventer en øget omsætning 

qua disse midler fra 2019. 

Derudover ser pipeline for 2019 fornuftig ud. 

I 2019 vil efter- og videreuddannelserne sætte fokus på salg 2.0, ligesom der sættes yderligere fokus på nye 

didaktiske tilgange som kobler organisatorisk læring endnu mere på uddannelsesforløb. En indsats der for-

ventes at kunne skabe en endnu tættere og værdiskabende relation mellem aftagere/kunder og VIA. 

Gennem de seneste år har der været stort fokus på at nedbringe omkostningssiden, hvilket er lykkes med 

blandt andet betydelige reduktioner i omkostninger til ledelse samt øvrige personaleomkostninger. Det må 

dog konstateres, at omkostningssiden i dele af EVU ikke er tilfredsstillende i 2018. Opgaven for efter- og 

videreuddannelserne i 2019 bliver derfor også at have et skærpet blik på personaleomkostninger med hen-

blik på at opnå bedst mulige dækningsbidrag. Det betyder bl.a. et skærpet fokus på fakturerbar tid. 

Som altid vil uforudsigelige nationale eller lokale politiske forhold og økonomiske udfordringer hos aftagere 

kunne udfordre EVUs omsætning med kort varsel, da EVUs aktiviteter knytter sig på korte tidshorisonter på 

ned til få dage per kursist og ikke et 4 årige perspektiv som i en grunduddannelse.   

Det er derfor et grundvilkår at arbejde med volatilitet. 
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Tværgående projekter 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

Tværgående 

Regnskab 
2018 

Budget 
2018 

Afvigelse 
2018 

Regnskab 
2017 

    

    

    

t.kr.  t.kr.  t.kr.  t.kr.      

              

INDTÆGTER I ALT 41.757 38.881 2.876 29.137     

              

Lønninger mv. -28.543 -26.819 -1.724 -19.469     

Øvrig drift -11.320 -10.899 -421 -8.510     

Afskrivninger -1.100 -1.163 63 -939     

Finansielle omkostninger 0 0 0 0     

OMKOSTNINGER I ALT -40.963 -38.881 -2.082 -28.918     

RESULTAT I ALT 794 0 -1.288 220     

              

STÅ 0 0 0 0     

Årsværk 85           
 

Tværgående projekter indeholder IT-Servicefællesskaberne ITS og DMJX med en regnskabsmæssig balance 

på 15,9 mio.kr. Dette er en stigning i forhold til 2017 på 0,3 mio.kr. fra 15,6 mio.kr. Driftsfællesskabet med 

DJMX har en balance på 7,3 mio.kr. Da der er tale om administrative fællesskaber skal disse udvise balance 

mellem indtægter og omkostninger, da omkostningerne deles mellem de deltagende institutioner.  

IR-projekter (administration af projekter) udviser balance mellem indtægter og omkostninger. Omsætnin-

gen på området er 4,4 mio. kr.  

Tværgående projekter, administreret af VIA Erhverv 

Regnskabet omfatter det samlede studentervæksthusbudget, herunder Innomatch og Entreprenørskab i 

uddannelserne. Omfanget af projekterne har været 10,6 mio. kr., hvilket har været 2,4 mio. kr. lavere end 

budgetteret. 

Tværgående projekter, administreret af Fællesfunktionerne 

Regnskabet indeholder 0,5 mio. kr. til understøttelse af fondsansøgninger.  Disse 0,5 mio. kr. indgår som en 

del af nettoforbruget inden for området. Herudover indgår kompetencefondsmidler i posten med en om-

sætning på 0,9 mio. kr. 

 

 



VIA University College – Internt regnskab 2018 

 

 

18 

 

UC-projekter 

Dækker over udgifter på 0,4 mio.kr. til UC-programenheden samt 1,8 mio.kr. til projektet ”Øget digitalisering 

på professionshøjskolerne”. 
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Rektor, Prorektor, Professionshøjskoledirektør, Biblioteker samt Fæl-
lesfunktioner 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

 

 

 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 36.610 34.877 1.733 43.437

Lønninger mv. -166.776 -141.160 -25.616 -142.789

Øvrig drift -75.525 -90.609 15.084 -71.553

Afskrivninger -1.382 -1.736 354 -1.786

Finansielle omkostninger -283 -200 -83 -92

OMKOSTNINGER I ALT -243.966 -233.705 -10.261 -216.220

RESULTAT I ALT -207.356 -198.828 -8.528 -172.783

STÅ 0 0 0 0

Årsværk 266

En mere deltaljeret oversigt over områdets aktiviteter ser således ud:

t.kr t.kr. t.kr. STÅ STÅ STÅ

Rektor -2.439 -2.014 -425

Strategi og ledelsesstøtte -13.993 -15.970 1.977

Prorektor -10.506 -11.720 1.214

Biblioteker -25.401 -26.198 796

Professionshøjskoledirektøren -24.603 -23.649 -954

Institutionstilskud -14.724 -581 -14.143

Elever -4.906 -4.500 -406

Økonomi -30.328 -31.835 1.507

IT & digitalisering -37.707 -38.358 651

HR -13.729 -14.630 901

Kommunikation og international -29.020 -29.373 353

I alt -207.356 -198.828 -8.528 0 0 0

Budget Afvigelse

Fælles

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017

Fælles
Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017
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Rektor 

Nettoresultatet for Rektor er samlet set på 2.439 t. kr. og der er anvendt 425 t. kr. mere end budgetteret. 

Afvigelsen skyldes primært et tilskud til Strategi og ledelsesstøtte på 200.000 kr. (TimeXtender) samt et 

generelt højere forbrug på rejser, møder m.m. 

Strategi og ledelsesstøtte 

Resultatet for Strategi og ledelsesstøtte er samlet set på 13.993 t. kr., hvilket er 1.977 t.kr. lavere end bud-

gettet. Afvigelses skyldes primært ikke budgetterede tilskud på samlet 1,1 mio. kr. fra puljen til Smidig or-

ganisation og fra direktionens reserve, samt lavere forbrug på kursus og konferenceudgifter på 1,2 mio. kr. 

Prorektor 

Resultatet for Rektor, herunder Studieadministrativ chef, er samlet set på 10.505 t.kr., hvilket er 1,2 mio. kr. 

lavere end budgettet. Afvigelsen skyldes dels lavere lønudgifter, dels lavere omkostninger. 

Biblioteker 

Resultat for bibliotekerne er på 25,4 mio. kr. hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end budgettet. Afvigelsen skyldes 

primært fratrædelser, hvor der ikke er sket genansættelser, da der skal ske en fortsat tilpasning til de gene-

relle besparelser. Herudover er der og en ekstraordinær indtægt i forbindelse med bibliotekets varetagelse 

af styring og koordinering af UC Viden enheden.   

Professionshøjskoledirektøren 

Resultatet for Professionshøjskoledirektøren er samlet set på 24.603 t. kr., hvilket er 954 t. kr. over budget-

teret. Afvigelsen skyldes primært ekstraordinære personaleomkostninger, højere omkostninger til rejser og 

repræsentation samt konsulentudgifter i forbindelse med ansættelse af ny HR-chef og ny Koncernøkono-

michef.  

Puljen på 6,3 mio. kr. til ”Smidig og effektivt samarbejde” har en uforbrugt del på knap 4,6 mio. kr., som er 

hensat til brug i 2019. Puljen til ”Ingeniørsatning” på samlet 10 mio. kr. er forbrugt med et merforbrug på 

647 t. kr. 

Økonomi 

Resultatet for Økonomi er samlet set på 30.328 t. kr., hvilket er 1.507 t. kr. lavere end budgettet. Afvigelserne 

findes primært inden for konsulentbistand samt ekstraordinære refusionsindtægter da afdelingen har været 

ramt af megen langtidssygdom. 

IT & digitalisering 

Resultatet for IT & digitalisering er samlet set på 37.707 t. kr., hvilket er 651 t.kr. lavere end budgettet.  

HR 

Resultatet for HR er samlet set på 13.729 t. kr., hvilket er 901 t. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes 

primært, at budgettet til kursus og konferencer, mødeafholdelse, personalearrangement, ikke er forbrugt. 
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Desuden et lavere forbrug på IT-licenser og tjenesteydelser. I alt lavere omkostninger på 1,2 mio. kr., som 

modsvares af en manglende indtægt på 300.000 kr. fra fejlagtig budgetterede Frascatimidler. 

Kommunikation og international 

Resultatet for Kommunikation og international er samlet set på 29.073 t. kr., hvilket er 300 t. kr. lavere end 

budgetteret. Afvigelsen skyldes primært ikke budgetterede indtægter fra øvrige uddannelser i forbindelse 

med Folkemødet 2018 og Beskæftigelsestræf 2018, dog delvist opvejet af ikke budgetterede omkostninger 

hertil.   
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Bygning & Service 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

Bygning & Service kommer ud med en forbedring på 2,5 mio. kr.  i forhold til det budgetterede resultat. 

Forbedringen er 0,6 mio. kr. højere end seneste prognose. Dette skyldes at VIA modtog 2,6 mio. kr. i energi-

tilskud, som kompensation fra UFM særligt foranlediget af en ændring i opgørelsesmetoden for refusion af 

energiafgifter fra SKAT. Refusionen var budgetteret med 1,9 mio. kr., som en negativ omkostning på ener-

giudgifterne, men blev udbetalt som et tilskud. Dette har bevirket, at såvel indtægter som omkostninger til 

øvrig drift afviger i forhold til budgettet. 

Yderligere er indtægterne steget med ca. 1,4 mio. kr., som vedrører øgede lejeindtægter samt øget eksternt 

salg af kopi/print og i kantiner. 

Dette salg har udløst yderligere omkostninger. Når stigningen ikke er højere (incl. at der var budgetteret 

med en negativ energiudgift på 1,9 mio. kr.) skyldes det en mindre udgift på varme, hidrørende dels fra et 

mindre varmeforbrug og dels fra en nedsættelse af varmeprisen i Århus. 

Der har til gengæld været en ekstraudgifter til nye kasseapparater i kantinerne og butikkerne. Den samlede 

udgift blev godt 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Baggrunden for udskiftningen var bl.a., at det software, 

der var i de gamle kasseapparater, ikke længere blev supporteret. 

 

 

 

 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 33.871 29.820 4.051 30.765

Lønninger mv. -62.894 -63.275 381 -61.637

Øvrig drift -71.564 -69.169 -2.395 -62.266

Afskrivninger -379 -870 491 -5.397

Finansielle omkostninger 0 0 0 0

OMKOSTNINGER I ALT -134.837 -133.314 -1.523 -129.300

RESULTAT I ALT -100.966 -103.494 2.528 -98.535

STÅ 0 0 0 0

Årsværk 187

Bygning og Service

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017
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Kapitalformål 
 

Resultat og budgetafvigelse kan samlet set opgøres således: 

 

Kapitalformål realiserer et resultat, som er 443 t. kr. bedre end budgettet. Dette svarer til forventningerne i 

de løbende prognoser har vist. Den positive afvigelse dækker over to større begivenheder med modsat for-

tegn: 

Dels er der en positiv effekt på knap 3 mio. kr. vedrørende den endelige effektuering af salget af Skejbyvej 

29, der i sommers blev solgt til den aftalte pris på 88 mio. kr.  Uklarhed om regnskabspraksis, betød, at 

salgets konsekvenser ikke var korrekt budgetteret. Således burde afskrivningerne have været budgetteret 

3 mio. kr. lavere, hvilket vi først blev opmærksom på under udarbejdelse af regnskab 2017 og altså efter 

udarbejdelse af budget 2018. 

I alt afskrivningerne knap 4,5 mio. kr. lavere end budgetteret. De resterende 1,5 mio. kr. kan primært henføres 

til,  at en række investeringer herunder vedligeholdelsesprojekter, er blevet iværksat og afsluttet senere end 

budgetteret, hvorfor perioden hvor de generer afskrivninger i 2018 er kortere end forudsat. 

På finansielle omkostninger er der en meromkostning på knap 3,2 mio. kr. Denne meromkostning vedrører 

hovedsageligt omkostninger i forbindelse med omlægning af to realkreditlån med en samlet hovedstol på 

99,6 mio. kr. Der er således blevet bogført et kurstab på 1,3 mio. kr. og bogført låneomkostninger på 1,4 mio. 

kr. Der er tale om en engangsomkostning i 2018 og det bevirker, at de fremtidige finansielle omkostninger 

ikke tilsvarende vil stige. Endvidere er rente-og swap udgifter knap 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. 

 

 

 

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

INDTÆGTER I ALT 140.791 139.809 982 135.181

Lønninger mv. 0 0 0 0

Øvrig drift -41.005 -39.170 -1.835 -47.725

Afskrivninger -18.477 -22.956 4.479 -34.444

Finansielle omkostninger -40.703 -37.520 -3.183 -38.028

OMKOSTNINGER I ALT -100.185 -99.646 -539 -120.197

RESULTAT I ALT 40.606 40.163 443 14.984

STÅ 0 0 0 0

Årsværk 0

Kapitalformål

Regnskab 

2018

Budget 

2018

Afvigelse 

2018

Regnskab 

2017
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Investeringer 

    t.kr. 

Nyt Campus Horsens i alt   106.592,4 

      

Investeringer i energiforbedrende til-
tag 

    

Viborg LED-lys 743,4 

Randers LED-lys 100,0 

Herning Solcelle anlæg 460,0 

I alt Energiforbedrende tiltag   1.303,4 

      

Øvrige investeringer, driftsformål     

Aarhus N Storskærm i atriet 383,6 

Aarhus C DAS-anlæg (mobiltelefon forstærker) 1.286,8 

  7 nye skydedøre 377,6 

Div. Adresser MEP Udstyr 56,3 

  Aut. Vakkumanlæg Compositivac 75,4 

  Opvaskemaskine PG 8504 Miele 59,1 

  Opvaskemaskine PG 8504 Miele 51,8 

  Håndholdt X-Ray Gun 199,0 

  Robot 76,0 

  Zeiss Mikroskop 196,5 

  FESTO Anlæg Holstebro 4.692,8 

  Industrivæv 569,9 

  Dukke Anne Simulator 93,7 

  Dukke Anne Simulator 93,7 

  Dukke Anne Simulator 95,7 

  Flygel Læreruddannelsen i Aarhus 55,2 

  Grillhytte Nr. Nissum 141,4 

  Gulvvasker i Herning 50,5 

  Gulvvasker i Herning 50,5 

  Gulvvasker i Ikast 50,5 

  Gulvvasker i Holstebro 80,0 

  Ford Custom Transit VAN, CA 93061, Viborg 206,7 

  Bygning Holstebro 74,2 

  Bygning Prinsens Alle 2, Viborg 24,2 

  Bygning Ceres Byen, Aarhus C 54,3 

  Restværdi Skejbyvej 29, Risskov 335,9 

  P-Plads+ny udkørsel, Hedeager 2 Aarhus N -141,3 
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    t.kr. 

  Restbyggeri adm. Bygning Hedeager 2, Aarhus N 2.065,0 

Div. Adresser fortsat Adm.bygning, Hedeager 2, Aarhus N 55,4 

  Kaffeautomat Necta Kalea Plus 66,1 

  Kaffeautomat Necta Kalea Plus 56,0 

  GRAM Kølebord/Kold Jomfru 65,0 

I alt Driftsformål   11.597,4 

      

Investeringer i bygningsforbedringer 
og IT 

    

Viborg Nyt CTS-anlæg. Det gamle serviceres ikke mere 1.466,6 

Silkeborg 
Bygning A, mod øst, uv.lokaler fortsætte totalrenove-
ring 

5.469,9 

Aarhus N Ombygning af butikken og etab. Nyt uv.lokale 734,0 

Herning, Birk Ventilation, køl og solafskærmning i blok C 6.886,9 

  Belægningssten på P-plads 2.272,4 

Ikast Omlægning af P-pladsen 296,7 

  Udskiftning af vinduer, så vi undgår kuldenedfald 62,2 

Randers Ombygning af uv.lokaler til større hold 1.486,2 

CFU 2 nye biler 444,0 

VIA Erhverv Opgradering laboratorier 1.024,5 

  8 Blades Servere 480,2 

IT & Digitalisering VIA Kapaciteter 487,5 

  Storage TAW 949,5 

I alt bygningsforbedringer og IT   22.060,6 

Anlægsinvesteringer i alt   141.553,8 

 

VIA har i 2018 samlet set haft anlægsinvesteringer for 141,5 mio. kr. Heraf vedrører 106,6 mio. kr. det nye 

Campus i Horsens. 

Der er investeret 1,3 mio. kr. i energiforbedrende tiltag til LED-lys og Solcelleanlæg. 

Øvrige investeringer til driftsformål dækker over en lang række større og mindre investeringer. De generelle 

regler er, at enkeltindkøb over 50.000 kr. skal optages på investeringsoversigten. Herudover kan man vælge 

at optage mindre enkeltindkøb. Som det fremgår er der tale om mange forskelige formål og dækker både 

over investeringer til bryg for driften i bygningerne samt undervisningsrelaterede formål. Den negative in-

vestering vedr. P-plads i Aarhus N skyldes at hensatte udgifter fra 2017 blev mindre end forventet. 

Disse investeringer udgør 11,6 mio. kr. 

Endelig udgør bygningsforbedringer og IT-investeringer 22,1 mio. kr. 



VIA University College – Internt regnskab 2018 

 

 

26 

 

Investeringerne påvirker ikke VIAs driftsresultat direkte, men kun med de afledte afskrivninger. Derimod 

påvirker investeringerne VIA likviditet, da investeringerne betales ved anskaffelse. Campus Horsens er lå-

nefinansieret. 

Området er omfattet af UFM’s fokus på overholdelse af den samlede investeringsramme for de videregå-

ende uddannelser. I budget 2019 er det forudsat, at investeringsomfanget excl. Campus Horsens er på 24,4 

mio. kr., hvilket er ca. 10,5 mio. kr. lavere end i 2018.  
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Institutionsoplysninger 

 
Navn m.v. 
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Institutionens formål                                                                                                                                                                                                                                                                   

I henhold til vedtægterne har professionshøjskolen til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser samt 

efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft 

i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsba-

cheloruddannelser og efter- og videregående uddannelser i tilknytning hertil i Region Midtjylland. Ydermere skal pro-

fessionshøjskolen levere forsknings- og udviklingsarbejder og drive Center for Undervisningsmidler. VIA har også er-

hvervsskoleaktiviteter, som henhører under Undervisningsministeriets ressortområde. 

 

 

 

 

 

http://www.via.dk/
mailto:via@via.dk
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Institutionsoplysninger 

 
Bankforbindelse 

Danske Bank 

Finanscenter Jylland Øst 

Åboulevarden 69 

8000 Aarhus C 

 

Revision 

Rigsrevisionen 

Landgreven 4 

1301 København K 

 

Institutionsrevisor 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Nobelparken 

Jens Chr. Skous Vej 1 

8000 Aarhus C 

 

Præsentation af institutionen 

Hovedaktivitet 

Professionshøjskolen VIA University College udbyder og dækker behovet for professionsbacheloruddannelser, er-

hvervsakademiuddannelser, diplomuddannelser samt videreuddannelse og kompetenceudvikling i tilknytning hertil i 

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

såvel den private som den offentlige sektor. VIA University College udbyder desuden HF-uddannelsen, herunder studie-

forberedende undervisning. 

 

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

relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod, jævnfør § 4, 

stk. 1 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 
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Præsentation af institutionen 
 

Nedenstående viser, hvilke uddannelser VIA udbyder på forskellige fysiske lokaliteter: 

 

 

VIAs strategi 2018-2020 ”Aftryk på verden” blev godkendt af bestyrelsen i februar 2018. Strategien blev formuleret 

på baggrund af input fra flere hundrede medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere. Der er ikke tale om en ny 

strategi, men en opdatering af den tidligere strategi, der afspejler de fremskridt VIA har gjort og som sætter rammen 

for de kommende års arbejde med at udvikle VIA yderligere. Navnet henviser til, at VIA i de kommende år i endnu hø-

jere grad skal bruge sin viden til at gøre en forskel i samfundet. 
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Præsentation af institutionen 
 

Gennem praksisnær viden og uddannelser af høj kvalitet skal VIA bidrage til at finde løsninger på samfundets behov. Til 

gavn for det erhvervsliv, vi skal leve af, og til gavn for det velfærdssamfund, som alle ønsker bevaret og udviklet. 

 

Fra direktionens og bestyrelsens side er ambitionen med strategien at italesætte væsentlige udfordringer både for VIA 

og for samfundet. Med strategien sættes fokus på 4 stærke aftryk for fremtiden i VIA:  

 

1. Fremtidens uddannelser 

2. Styrket samarbejde med det private erhvervsliv 

3. Stærkt samfundsengagement 

4. Smidigt og effektivt samarbejde  

 

Strategien har i løbet af 2018 fået liv i organisationen og der arbejdes med, at de enkelte elementer indgår i planlæg-

ningen og prioriteringerne lokalt i VIA. Desuden er projektet ”Balance i VIAs økonomi 2019” implementeret i strategien, 

så det sikres, at ambitionerne om at effektivisere VIA og sætte større aftryk går hånd i hånd. 

 

VIA har i foråret 2018 at underskrevet Strategisk rammekontrakt 2018 - 2021 med Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet. Rammekontrakten sætter fokus på følgende strategiske mål for VIAs 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 gennemførelsen 

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

 

Ny organisering – ’Et mere enkelt og sammenhængende VIA’ 

I efteråret 2018 introduceredes en ny intern organisering af VIA. Organiseringen blev efterfølgende vedtaget af besty-

relsen den 3. december 2018 med ikrafttræden pr. 1. januar 2019.  

 

Formålet med den nye organisering er i endnu højere grad at sætte vores uddannelser og den studerende i centrum ved 

at forene det bedste fra to verdener: 

 

- Dels en lokal handlekraft på hver enkelt uddannelse, som giver medarbejderne bedst mulige betingelser for 

at samarbejde på tværs, reagere hurtigt på nye behov og skabe fremragende undervisning  

- Dels en fælles handlekraft, hvor vi udnytter vores samlede ressourcer så effektivt som muligt og sætter en 

stærk strategisk retning for hele VIA, så vi kan nå vores fælles mål 
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Præsentation af institutionen 
 

Under overskriften ’Et mere enkelt og sammenhængende VIA’ og med afsæt i VIAs strategi har VIA derfor fået en ny 

grundstruktur, hvor den hidtidige organisering i fire hovedområder er blevet opløst, hvor digitaliseringen får mere fokus, 

og hvor administrationsopgaven bliver organiseret mere enkelt: 

 

 Uddannelser: Alle VIAs uddannelser er samlet under prorektor. Uddannelserne ledes af uddannelsesdekaner, 

som har direkte reference til VIAs direktion 

 Forskning og udvikling: Al forskning og udvikling samles under rektor. Aktiviteterne ledes af forskningschefer, 

der ligesom uddannelsesdekanerne har direkte reference til direktionen 

 Fællesområderne: VIA får én fælles administration, som fremover skal løfte de administrative opgaver, der før 

lå hos hovedområderne, og dem, der lå hos de daværende fællesfunktioner, bortset fra IT og Digitalisering 

Opgaverne er samlet under professionshøjskoledirektøren, og aktiviteterne ledes af chefer, som har direkte 

reference til direktionen 

 Digitalisering: Arbejdet med at styrke VIAs digitale kapacitet og kompetencer i uddannelserne og fællesområ-

derne samles under en digitaliseringsdirektør, og området får dermed direkte reference til direktionen. Områ-

det skal opbygges over tid, men en del af området udgøres af det nuværende ITog digitalisering samt de nu-

værende digitale læringsenheder på uddannelserne. 

 

Det betyder samtidig, at VIAs direktion er blevet mindre. Den består nu af rektor, prorektor, professionshøjskoledirektø-

ren og direktøren for digitalisering. 

 

Det primære mål med den nye organisering er at give bedre vilkår for at skabe resultater sammen i et mere enkelt og 

sammenhængende VIA, hvor vi i fællesskab leverer fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, 

passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Der er opsat syv mål for hvordan: 

 

1. Vi vil skabe flere fælles processer, så det bliver nemmere at samarbejde på tværs  

VIA har været præget af stor forskellighed i procedurer og processer fra enhed til enhed. I nogle tilfælde er forskellene 

velbegrundede. I andre skyldes de snarere arvegods fra tidligere organiseringer og løsningsmodeller. Vi skal sikre et 

mere helhedsorienteret blik på vores løsninger og skabe mere fælles praksis der, hvor det vil lette vores evne til at 

samarbejde på tværs. 

 

2. Vi vil skabe flere tværprofessionelle synergier, så vi udnytter vores fælles potentiale bedre 

Vi skal bruge hinanden mere i vores bestræbelser på at udvikle fremtidens uddannelser. Nye didaktiske designs og 

undervisningsformater, som opstår ét sted i VIA, skal sprede sig til resten af organisationen langt 

hurtigere, end de gør i dag. Vi vil fortsat værne om og udvikle den dybe professionsfaglighed, som udgør 

kernen i vores uddannelser. Samtidig skal vi skabe rammer, som inspirerer os alle til at dele metoder og viden, som kan 

tilpasses vores egen dybdefaglighed og bidrage til at give det højest mulige faglige udbytte af undervisningen. 

 

3. Vi vil give flere muligheder til vores studerende, så de bliver endnu skarpere 

Ved at organisere og lede vores uddannelser mere sammenhængende vil vores studerende i endnu højere 

grad kunne profitere af alle de fagligheder, VIA har. Tilsvarende skal vi organisere og lede vores forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter, så det bliver nemmere for alle vores studerende at deltage i aktiviteterne og høste viden fra dem. Ved 

at opruste på digitalisering giver vi vores studerende flere digitale muligheder og kompetencer, såvel didaktisk som 

professionsfagligt. 
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Præsentation af institutionen 
 

4. Vi vil skabe mere rum til faglig og strategisk udvikling, så vi fremtidssikrer VIA 

Lederne i VIA skal have mindre fokus på her-og-nu-drift og administration og mere rum til strategisk og faglig udvikling, 

personaleledelse og relevant eksternt samarbejde, som gavner VIA på langt sigt. Lederne spiller også en nøglerolle ift. 

at udnytte det store potentiale for tværfagligt samarbejde og tværprofessionelle løsninger. Derfor skal lederrollen defi-

neres tydeligere og mere ensartet på tværs af hele VIA. 

 

5. Vi vil skabe tydeligere beslutningsgange, så vi alle bliver mere handlekraftige 

Flere trivselsundersøgelser har peget på, at mange medarbejdere har svært ved at afkode, hvor i VIA givne 

beslutninger tages. Det skyldes primært den i dag ret komplekse struktur med mange lag og linjer i ledelsen, og det 

hæmmer både den lokale og vores fælles handlekraft. Vi skal skabe mere enhedsledelse og tydeligere beslutnings- og 

kommunikationsveje, så alle i VIA får tydeligere rammer for deres arbejde. 

 

6. Vi vil styrke partnerskabet mellem uddannelser, forskning og udvikling, digitalisering og fællesområdet, så alle får god 

støtte 

Den nye organisering betyder, at vi skal arbejde på baggrund af en partnerskabstænkning frem for en bestiller-udfører 

tilgang. Partnerskabstænkningen skal medvirke til, at vi i endnu højere grad end i dag kan yde topprofessionel admini-

strativ støtte til uddannelses- og videnmiljøerne og etablere udviklingssamarbejder om de fælles og lokale behov og 

udfordringer. 

 

7. Vi vil forenkle administrationen, så vi får mest muligt ud af ressourcerne 

Vi skal bruge den sidste krone lige så begavet som den første ved at prioritere ressourcerne meget skarpt, 

uden at det går ud over kvaliteten i vores kerneydelser. Derfor er et vigtigt mål med en ny og mere enkel organisations-

struktur også at forenkle administrationen og gøre den mere effektiv. 

 

I forbindelse med den nye organisering er der blevet besluttet en ny mødestruktur for ledelseskæden, der skal fremme 

og understøtte det tværfaglige samarbejde og videndeling. Der er desuden besluttet en ny governancestruktur for ar-

bejdet med VIAs strategi, som har til formål at sikre, at strategiarbejdet indgår som en naturlig del af den daglige ledel-

sesopgave og altid afspejler sig i måden, vi driver vores kerneforretning på. 

 

Det er forventningen at organiseringen kommer på plads i løbet af foråret 2019. Som en del af arbejdet skal en række 

medarbejdere omplaceres til nye afdelinger og/eller have nye opgaver. Denne proces vil finde sted i løbet af foråret 

2019, så organisationen formelt fungerer indenfor de nye rammer fra 1. maj 2019. Der vil dog fremadrettet stadig være 

behov for at fastlægge de nye samarbejdsflader i VIA. 

 

I løbet af 2018 er der blevet udviklet en ny intern økonomimodel i VIA med udgangspunkt i at ’alle penge er VIA-penge’. 

De hidtidige beskatnings- og fordelingsnøgler er fra og med 2019 afskaffet og erstattet af få transparente og gennem-

skuelige fordelingsprincipper, der baserer sig på prioriteringer samt studenterbestand (i 2019 STÅ) og de tildelte taxa-

metre. Baggrunden for den nye økonomimodel var bl.a., at der inden for de videregående uddannelser gennemføres en 

bevillingsreform fra 2019.  

 

 

 

 



 
 

8 

 

Præsentation af institutionen 
 

Modellen understøtter og styrker direktionens muligheder for på strategisk niveau at prioritere særlige indsatser. Grund-

læggende er modellen opbygget med udgangspunkt i, at fællesomkostninger og ledelsesudgifter budgetlægges konkret 

efter prioriteringer i direktionen, mens budgetterne til uddannelserne baserer sig på aktivitet og taxameterindtægterne. 

FoU-området, efter- og videreuddannelse samt eksternt finansierede aktiviteter budgetlægges konkret. Budgettet for 

2019 er udarbejdet indenfor rammerne af den nye model. Der er for 2019 budgetteret med et positivt resultat på VIA 

niveau på 12,0 mio. kr. 

 

I 2018 er den endelige overdragelse af Skejbyvej 29 gennemført.  Overdragelsen har været ventet siden VIAs fraflytning 

i 2015, men har afventet en lokalplan for området. 

 

I slutningen af 2017 besluttede VIA bestyrelse en større satsning på ingeniørområdet. Satsningen strækker sig over de 

næste fem år og har et samlet budget på 54 mio. I 2018 startede ny diplomingeniør i produktionsteknik i Horsens og 

der er etableret en uddannelsesstation for uddannelsen i Holstebro. Satsningen har fem indsatsområder; øget optag af 

danske studerende, reduktion af frafald, fastholdelse af internationale studerende, udvikling af uddannelsesportefølje 

samt forskningsaktiviteter i samarbejde med eksterne interessenter. 

 

I alle uddannelsesområder vil der også i 2019 være et særligt fokus på udvikling af nye undervisningsformer, herunder 

blandt andet på udnyttelse af digitale muligheder og nye organiseringsformer. VIAs nye organisering understøtter denne 

udvikling. 

 

Finansudvalget godkendte på sit møde den 14. december 2017 – efter forudgående beslutning i VIAs bestyrelse af 22. 

juni 2017 – indstillingen om, at VIA køber en grund og opfører et nyt centralt Campus Horsens på ca. 26.913 m2 til en 

forventet totaludgift på 612,9 mio. kr. Byggeriet er iværksat medio 2018. Der forventes indflytning i sommeren 2021. 

 

Årets faglige resultater  
 

I 2018 blev der samlet set optaget 18.593 nye studerende, hvilket svarer til en fremgang på 123 studerende i forhold 

til 2017, eller en stigning på 0,66 %. 

 

Redegørelse for anvendelse af midler til ’Styrket udviklings- og evidensbasering’  

I nærværende afsnit beskrives VIAs anvendelse af midler til styrket udvikling og evidensbasering i henhold til Frascati-

manualens definitioner. 

 

VIA har i 2018 modtaget og indtægtsført 81,8 mio. kr. i tilskud og det samlede forbrug andrager ligeledes 81,8 mio.  

 

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

 

 

 

2018 2017 2016 2015

Modtaget tilskud fra UFM 81,8 79,3 78,2 77,7

Forbrug af tilskud fra UFM 81,8 88,0 80,7 99,4

Akkumuleret resultat 0,0 0,0 8,7 11,2
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Årets faglige resultater  

 
Det kan hertil bemærkes, at VIAs samlede omkostninger til  forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2018 udgør 187 mio. 

kr. 

 

Hovedområderne 
 

VIA Pædagogik og Samfund 

Uddannelserne i Pædagogik & Samfund har arbejdet med udvikling af nye undervisningsformer i regi af VIAs strategiske 

aftryk Fremtidens uddannelser.  

 

Inden for FOU og DIO har projektvolumen og uddannelseseksport været stærkt stigende. 

 

CFU har arbejdet med at udvide samarbejdet med lærer- og pædagoguddannelsen. CFUs digitale platform til streaming 

af spillefilm, tv og e-bøger vokser ekspotentielt på skoler, ungdomsuddannelser og internt på VIAs uddannelser. 

 

Læreruddannelsen har suppleret den nationale handleplan med egen handleplan. Der er oprettet uddannelsesstationer 

i Holstebro og Randers samt vinteroptag i Skive og Silkeborg. HF søgningen er fastholdt trods tilbagegang på landsplan. 

FIF-kurset udbydes fortsat i Holstebro, Viborg, Randers og Aarhus – nu med ét årligt optag.  

 

Socialrådgiveruddannelsen har fået ny uddannelsesbekendtgørelse og ny studieordning med nye prøveformer og redu-

cering i antallet af prøver. 

 

Administrationsbacheloruddannelsen har udviklet nyt valgmodulskatalog i dialog med praksis og interessenterne. Mo-

dulerne udbydes landsdækkende og tiltrækker studerende til VIA. 

 

På regionalt og nationalt niveau har pædagoguddannelsen arbejdet målrettet med en handleplan og samarbejdet med 

læreruddannelsen er styrket væsentligt gennem fælles profilforløb i Aarhus og gennem sektorsamarbejdet med LEGO-

fonden. 

 

Den pædagogiske assistentuddannelse har haft fokus på udvikling af digitale kompetencer og styrkelse af det lokale 

og regionale samarbejde.   

 

VIA Sundhed 

VIA Sundhed har som forgående år arbejdet med revision af de sundhedsfaglige professions-bacheloruddannelser, som 

fik nye bekendtgørelser i 2016.  

 

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

på flere geografiske lokationer. I udviklingsarbejdet er der i løbet af 2018 arbejdet på at gennemføre en vis harmonise-

ring af uddannelsernes pædagogiske tilrettelæggelse, didaktiske design samt valg af fagligt indhold. Det er samtidig 

forventningen, at den digitale teknologi bringes i anvendelse, hvor det er muligt.  
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Årets faglige resultater  
 

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

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

imødekomme de effektiviseringskrav, som omprioriteringsbidraget har fordret. 

 

Der blev i 2017 nedsat en taskforce, der har sat fokus på arbejdet med fastholdelse af studerende på VIA Sundheds 

uddannelser. I løbet 2018 er taskforcens anbefalinger blevet udmøntet i en række initiativer med henblik på at øge 

fastholdelsen af de studerende i VIA Sundhed. Hver uddannelsesenhed i VIA Sundhed har udvalgt 3 indsatser, som der 

er blevet arbejdet med, og hovedområdet lægger i skrivende stund sidste hånd på en statusrapport om arbejdet med 

disse. 

 

Det internationale område har også i 2018 været et fokusområde. Der har været arbejdet fokuseret både i forhold til de 

tværgående strategiske samarbejdspartnere i VIA og en række af VIA Sundhed udpegede strategiske samarbejdspart-

nere. Samarbejdet har særligt centreret sig om mobilitet, sommerskoler, forskning og udvikling, salg af kurser og udvik-

ling af masterprogrammer.  

 

VIA Erhverv 

VIA Erhverv har i 2018 haft fokus på fremtidens uddannelser – spor 5 som et fælles indsatsområde på tværs af alle 

uddannelser. Indsatsen har bestået af 3 delprojekter, hvor der er udviklet formater, der hver med lokal tilpasning kan 

anvendes på flere uddannelser. Formater anvendes til undervisning til små hold, til undervisning i grundlæggende fag-

elementer med digitale læringsformer og til undervisning i videnskabsteori.  

 

Flere af uddannelserne i VIA Erhverv er dimensioneret på grund af for høje ledighedstal, og i dialog med færdiguddan-

nede bachelorer arbejdes der med at tilpasse specialiseringerne på uddannelserne til et reduceret optag. I 2018 blev de 

engelsksprogede ingeniøruddannelser også pålagt at reducere i antallet af studerende svarende til 100 studerende i 

forhold til 2016 niveauet, og dermed er alle engelsksprogede uddannelser omfattet af reduceret. 

 

I 2018 begyndte en 5 årig særlig strategisk indsats for VIAs ingeniøruddannelser og tilknyttede forskningsmiljøer. Der 

har bl.a. været særligt fokus på brobygningsaktiviteter med Engineering Camps, hvor ca. 350 HTX og STX elever har 

besøgt Campus Horsens for at deltage i ingeniørfaglige workshops samt et nyt og forbedret koncept for studiestarten. 

Ialt har Engineering haft 1.300 elever igennem brobygningsforløb i 2018. Derudover er der iværksat en flerårig kend-

skabskampagne Made to Make, der indtil videre har kørt på de sociale medier såsom Facebook, Instagram og YouTube. 

 

Der er til optaget sommer 2018 oprettet nye danske udbud af henholdsvis softwareingeniør- og eksportingeniøruddan-

nelsen. Et nyt udbud til produktionsingeniør på Campus Horsens havde første optag og samtidig fik en ny uddannelses-

station i Holstebro også sit første optag. Begge udbydes på dansk. 

 

I Viborg er der nu 3. optag på uddannelsesstationen inden for Software specialiseringen VR/AR. Med åbningen af EON 

Realitys lnteractive Digital Center i Viborg kommer de studerende til at arbejde tæt sammen med en førende virksom-

hed inden for området samtidig med, at de får adgang til et showroom med den nyeste teknologi inden for virtual- og 

argumented reality, et udviklingslaboratorium og et såkaldt VR Innovation Academy, hvor de kan arbejde med udvikling, 

kodning, modeling og animation.  
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Årets faglige resultater  
 

Der har i 2018 været rettet strategisk fokus på at pleje og udbygge de udbytterige samarbejder med eksisterende og 

nye internationale partnere, hvilket bl.a. har afstedkommet flere udenlandske studerende på de afholdte sommerskoler. 

Det internationale samarbejde har samtidig afstedkommet bevilling af nogle store Erasmusprojekter vedr. højhusbyg-

geri i træ og anvendelse af trækonstruktioner inden for byggeri.  

 

 

Endelig har der som led i et samarbejde med de øvrige udbydere af bygningskonstruktøruddannelsen nationalt været 

arbejdet med udvikling af en række efter- og videreuddannelsestilbud rettet mod bygningskonstruktører. Der er således 

oprettet nye efteruddannelsestilbud inden for bl.a. cirkulært byggeri. 

Der er i 2018 igangsat en handleplan for kvalitetsløft på Marketing Management uddannelsen, der er det engelskspro-

gede udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Flere af indsatserne vil også omfatte markedsføringsøkonomud-

dannelsen og de to top up uddannelser, International Sales and Marketing Management og International Handel og 

Markedsføring. 

 

VIA Efter- og videreuddannelse (EVU) 

EVU har i 2018 haft fokus på at udvikle underviserrollen til det faktum, at en stadig stigende andel af porteføljen er 

rekvirerede og særligt tilrettelagte forløb. EVUs undervisere har derfor i 2018 gennemgået et uddannelsesforløb i kon-

sultativ praksis ligesom de strategiske indsatsatsområder i ydelsestænkning og praksisforankring er implementeret, 

blandt andet gennem normer for hvordan ophold i praksis indgår i kompetenceudviklingen af medarbejdere. 

 

I 2018 er den privatrettede indsats blev omlagt organisatorisk, fagligt og ledelsesmæssigt ved at det hidtidige område 

Innovation og Karriere er blevet nedlagt og de privatrettede områder er blevet organiseret, som en del af Ledelse og 

Vækst og det erhvervspædagogiske område er blevet organiseret som en del af Pædagogik og CFU. Derved forventes 

stærkere faglige og salgsmæssige synergier, ligesom der arbejdes med dels en revitalisering (det erhvervspædagogiske 

område) og dels en nyorientering (det privatrettede) af salgsarbejdet. 

 

EVU har i 2018 været initiativtager til en ny, højtprofileret eliteuddannelse for talentfulde landmænd . Uddannelsen er 

iværksat sammen med Seges og Fødevareministeriet. Udflytning af SKAT samt et øget behov også i den private sektor 

for skattefaglige kompetencer har betydet at EVU i 2018 har søgt og fået godkendelse til etablering af diplomuddan-

nelsen i Skat. Uddannelsen er udviklet i løbet af 2018 og første hold starter i 2019. EVU har endvidere lavet en væsentlig 

faglig opgradering på digitaliseringsfeltet, således at EVU i løbet af 2018 har opnået en vigtig faglig position for efter –

videreuddannelse indenfor feltet. 

 

I 2018 har 2 års intensiv indsats med faglig og strategisk udvikling inden for social- og sundhedsfeltet båret frugt ved 

at EVU vandt flere vigtige herunder nationale udbud blandt andet for Socialstyrelsen ligesom den nye specialeuddan-

nelse i Borgernær sygeleje opstartede med det nationalt største deltagerantal hos VIA.   

 

EVU har i 2018 har været primus motor i at udvikle og efterfølgende igangsætte kompetenceudvikling for pædagoger 

og faglige ledere i dagtilbud. Udviklingen er sket i samarbejde med Børne- og Socialministeriet på baggrund af ny lov 

om én styrket læreplan og aktiviteterne er solgt til stort set alle kommuner i regionen og realiseres i 2019 og 2020.  
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Årets faglige resultater  
 

EVU har endvidere været i spidsen for udvikling af e-læringsmoduler til nye skoleledere - en opgave udført for Under-

visningsministeriet. 

  

EVU har i 2018 taget de sidste skridt i målsætningen om at nedbringe ledelsesomkostninger ved at reducere med 1 

leder og 2 chefstillinger. De økonomiske konsekvenser realiseres først i 2019 og med den nye økonomimodel bliver det 

på VIA niveau.   

 

Fællesfunktioner 

Fællesfunktionerne i VIA skal understøtte VIAs uddannelser med støtte til HR, økonomi, IT, markedsføring, bygningsdrift 

m.v. samt sikre at VIA overordnet set overholder gældende love, bekendtgørelser, overenskomster amt interne retnings-

linjer. En del af opgaven for fællesfunktionerne er at arbejde med at få VIAs strategier og nye initiativer til at virke i 

dagligdagen i VIA.  

I 2018 blev et længerevarende fælles ledelsesudviklingsforløb afsluttet. I forløbet er der bl.a. meget andet sat fokus på 

lederrollen i VIA og hvad det betyder at være en del af fællesskabet i VIA. 

 

Et af de nye initiativer har været at arbejde med at gøre de studerendes rejse gennem VIA så god som muligt. Der er 

fokus på alle faser i studielivet: optagelse, opstart, studielivet og udslusningen til erhvervslivet. Fremadrettet vil der 

blive arbejdet videre med projektet bl.a. med fokus på at etablere et egentligt alumnenetværk. 

 

VIAs nye økonomimodel blev til i et tæt samarbejde mellem direktionen, hovedområderne og fællesfunktionerne. Øko-

nomimodellen blev godkendt endeligt af bestyrelsen den 20. september 2018 og har dannet udgangspunkt for budget-

lægningen i 2019. 

 

VIAs nye organisation blev offentliggjort den 1. november som et resultat af en længere proces. Den nye organisering 

blev efter høring godkendt i bestyrelsen den 3. december 2018 til udmøntning fra 2019. 

 

VIAs kvalitetsarbejde, akkreditering m.v. har ligeledes været en stor opgave i 2018. Samtidig er der i 2018 indgået en 

nye strategisk rammekontrakt 2018-2021 mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og VIA. 

 

Indkøb  

VIA har etableret en centralt indkøbsteam, der sikrer, at VIA er aftaledækket inden for alle væsentlige indkøbsområder. 

Indkøbsteamet foretager desuden opfølgning på anvendelsen af de indgåede indkøbsaftaler.  

 

Efter en direktionsbeslutning ultimo 2016, har VIA i 2018 indført et kontraktstyringssystem, der har en tæt integration 

til KMD Indkøbsanalyse. Målet er et større fokus på kontraktopfølgning, korrekt konkurrenceudsættelse af indkøb og 

tilslutning til flere statslige indkøbsaftaler. Desuden kan VIA med integrationen mellem de to systemer nu lave compli-

ance målinger på både niveau 1: Aftaleloyalitet og niveau 2: på vareniveau.  

 

I 2018 har VIAs indkøbsteam desuden igangsat markedsundersøgelse af udbudssystemer, og ultimo marts 2019 for-

ventes det at udbudssystemet er indkøbt. Udbudssystemet faciliterer primært den lovbestemte elektroniske konkur-

renceudsættelse, samtidig med gennemførelse af transparente processer for tilbudsindhentninger og miniudbud i 

VIA. Herudover der det under overvejelse af anskaffe et indkøbs- og bestillingssystem, der kan effektiviserer og digita-

lisere indkøb i VIA. 
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Årets faglige resultater  

Årets faglige resultater rets faglige resultater 
På tværs af UC sektoren har man i 2018 desuden indgået et analysesamarbejde med SKI om indkøbsdata. Sammen 

med vores compliance målinger giver dette VIAs ledelse bedre muligheder for at agere og bevæge organisationen i 

retning af bedre indkøb.  

 

På VIAs medarbejderportal ligger indkøbspolitik, kreditkortspolitik og forretningsgange i forbindelse med tilbudsind-

hentning og kontraktindgåelse. I 2018 er forretningsgangene blevet opdateret og desuden suppleret med forretnings-

gang omkring kontraktstyring. 

 

VIAs finansielle strategi 

 

VIAs finansielle strategi er beskrevet som en del af VIAs økonomiske strategi fra 2010 (med ændringer i 2013). VIA vil 

minimere VIAs kapitalomkostninger under hensyntagen til en på mellemlang sigt (tre – fem år) forsigtig til middel risi-

koprofil. Desuden opstiller strategien rammerne for sammensætningen af VIAs låneportefølje samt for anvendelsen af 

finansielle instrumenter.  

 

Rammer for VIAs låneportefølje er: 

 

VIAs finansielle strategi revideres i foråret 2019. 

 

 

Årets økonomiske resultat 

 

Årets resultat  

Resultatet for 2018 udviser et overskud på 19,5 mio. kr., mod et budgetteret resultat på 12,0 mio. kr..  

Usikkerhed omkring bl.a. det nye bevillingssystem, VIAs nye økonomimodel, de centralt udmeldte omprioriteringsbidrag 

i de kommende år og behovet for tilpasninger af omkostningerne til et lavere niveau har medført en tilbageholdenhed i 

de økonomiske dispositioner i hele VIA. Denne tilbageholdenhed har naturligt medført reducerede omkostninger og 

dermed bidraget til, at resultatet blev bedre end forventet. Det har været vigtigt at være tilbageholdende med henblik 

på at konsolidere VIA mod de fremtidige bevillingsreduktioner.  

 

Resultatet vurderes samlet set som værende tilfredsstillende. 

 

Der er for 2019 budgetteret med et positivt resultat på 12,0 mio. kr. 

 

 

Rente Min Max

Fast rente, andel 40% 100 %

Variabel rente, andel 0% 60%

Varighed, år 2 10

Løbetid, år 30

Valuta, Euro 0% 50%
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Årets økonomiske resultat 
 

Særlige risici 

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

driftsrisici i væsentligt omfang. 

 

Finansielle risici  

VIAs langfristede gæld udgør pr. 31. december 2018 71,3 % af de samlede gældsforpligtelser. Pr. 31. december 2017 

udgjorde den langfristede gæld ca. 72,7 % af den samlede gæld. En del af gælden er afdækket med finansielle instru-

menter.  VIAs væsentligste finansielle risici er evnen til at betale afdrag på lånerne i takt med at disse forfalder samt 

følsomheden overfor ændringer i renten. Der henvises til noterne 17 , 18, 19 og 20. 

 

Rentefølsomhed 

Nykredit har opgjort, at kursværdien af VIAs gæld vil stige med 38 mio. kr. ved et rentefald på 1%-point, mens den falder 

med 55 mio. kr. ved en rentestigning på 1%-point. Forskellen skyldes bl.a., at nogle af de fastforrentede obligationer er 

over kurs 100, dvs. gælden stiger ikke, selv om renten falder.  

 

Som nævnt ovenfor er VIA følsom overfor ændringer i renteniveau på realkreditgæld. VIA har en finansiel politik om at 

reducere denne risiko ved at have en vis del af gælden som fast rente af en vis varighed. Der vil være et et tab på 2,44% 

ved 1%-point rentefald og en gevinst på 3,53% ved rentestigning. Omvendt vil VIAs rentebetalinger stige ved rentestig-

ning på de variabelt forrentede lån. 

 

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning 

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

 

Forventninger til de kommende år - den økonomiske udfordring 

Med videreførelsen af omprioriteringsbidraget frem til 2022 i finansloven for 2019 fortsættes det økonomiske pres på 

VIA. Fra 2019 og frem fortsætter den økonomiske udfordring - i forhold til omprioriteringsbidraget -  proportionalt indtil 

videre til og med 2022. 

 

Som nævnt i de foregående årsrapporter har VIA iværksat projektet ”Balance i VIAs økonomi 2020”. Arbejdet med de i 

efteråret 2016 igangsatte tre projektspor fortsætter i 2019, dog nu i langt højere grad som en naturlig del af den daglige 

ledelsesopgave i eget område og på tværs for at skabe den største værdi af arbejdet for vores uddannelser og for vores 

studerende, aftagere og samarbejdspartnere. Samtidig vil vi selvfølgelig sikre den nødvendige, kontinuerlige opmærk-

somhed og opfølgning på arbejdet.  

 

Med videreførelsen af omprioriteringsbidraget vil der fortsat være behov for at have fokus på omkostningsreduktioner. 
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Årets økonomiske resultat 
 

I 2019 træder den nye ferielov i kraft. Det indebærer bl.a., at optjeningsperioden for afholdelse af ferie med løn ændres 

og bliver mere tidstro. De feriepenge, som optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 30. august 2020, vil skulle 

indefryses og kommer først til udbetaling, når medarbejderen engang går på pension. Der er endnu ikke modtaget ret-

ningslinjer fra Moderniseringsstyrelsen omkring håndteringen af denne indefrysning, men VIAs likviditet vil blive mar-

kant påvirket, såfremt indefrysningen skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler (LD) i 2020. 

 

Administrationsprocenten 

 

 

Administrationsprocenten udgør i 2018 10,92% af de samlede driftsomkostninger. Administrationsprocenten er faldet 

med 0,22% fra 2017 til 2018.  

 

I omkostninger til ledelse og administration for 2018 indgår engangsomkostninger i forbindelse med VIAs nye organi-

sering.  

 

Omkostningerne til ledelse og administration følges tæt med henblik på at sikre at VIAs indtægter i størst mulige om-

fang anvendes til uddannelse, forskning og udvikling. Med VIAs nye organisering vil en række støttefunktioner (admini-

strativ bistand, studievejledning m.v.), der tidligere var en del af hovedområdernes budgetter (og dermed en del af ud-

dannelsesbudgetterne) blive flyttet til fællesområderne. Teknisk set vil det medføre, at administrationsprocenten i 2019 

forventes at stige uden at der reelt er anvendt flere ressourcer til administration. 

 

Afrapportering vedrørende effektiviseringer som følge af projekter fra UC-

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

 

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

effektiviseringsprogram. Projekterne er finansieret med tilskud fra effektiviseringspuljen på 128 mio. kr., som Folke-

tinget bevilligede på finansloven for 2012.   

 

Samtalehåndteringssystem 

VIA University College har i 2018 realiseret projekt samtalesystem som en del af det sektorfælles effektiviseringspro-

gram. Projekterne er finansieret med tilskud fra effektiviseringspuljen på 128 mio.kr., som Folketinget bevilligede på 

finanslov 2012.  Projekt samtalehåndteringssystem.  

 

 

 

 

Omkostninger i t.kr. 2018 2017 2016 2015 2014

Ledelse og administration 178.954 174.499 162.055 167.265 166.194

Administrationsprocenten 10,92% 11,14% 10,41% 10,50% 10,43%

1.593.927
Driftsomkostninger, ekskl. finansielle og

ekstraordinære poster
1.638.376 1.565.801 1.557.410 1.592.715
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Årets økonomiske resultat 
 

Professionshøjskolerne fik i 2017/2018 udviklet et fælles system til håndtering af optagelsessamtaler med kom-

mende studerende på grunduddannelserne. Systemet blev implementeret i forbindelse med optagelsessamtalerne på 

læreruddannelsen i foråret 2018. VIA University College har siden taget systemet i anvendelse på 13 andre uddannel-

ser. Projektet er støttet med 1,5 mio.kr. fra effektiviseringspuljen. For VIA University College estimeres de realiserede 

nettogevinster at udgøre 195.562 kr. ved udgangen af 2018.  

Samtalehåndteringssystemet har forenklet og effektiviseret planlægningen og afviklingen af samtalerne på professi-

onshøjskolen med en overskuelighed i processen fra start til slut. Systemet indeholder en brugervenlig selvbetjenings-

løsning for uddannelsesansøgerne og underviserne, mulighed for dataudtræk og integration til det studieadministra-

tive kernesystem.  

 

Indkøb 

Der henvises til ovenstående afsnit om VIAs indkøb. Herudover kan tilføjes at: 

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

under beskrivelser af retningslinjer for indkøbere central og decentralt – beskrevet 

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

nedlige ledelsesrapporter – gældende for indkøb over kr. 50.000 - til de enkelte hovedområder/fællesfunktioner 

med efterfølgende dialog 

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

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

vice) om en fælles analyse af sektorens indkøbsdata. En analyse som forelægges sektoren forventelig i august 

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

 I 2018 blev 73 %. af VIAs indkøb – mod 70 % i 2017 - fortaget gennem indkøbsaftaler 

 VIAs indkøbsteam består af to årsværk som refererer direkte til VIAs Koncernøkonomichef 
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Årets økonomiske resultat 
 

Hoved- og nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014

Hoved tal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Resultatopgørelse

Omsætning 1.698.810 1.620.274 1.605.491 1.609.179 1.657.281

Omkostninger -1.638.376 -1.565.801 -1.557.410 -1.592.715 -1.593.927

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 60.434 54.473 48.081 16.464 63.355

Finansielle poster -41.011 -38.120 -47.043 -40.300 -31.863

Resultat før ekstraordinære poster 19.423 16.353 1.038 -23.837 31.492

Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 19.423 16.353 1.038 -23.837 31.492

Balance

Anlægsaktiver 2.389.051 2.360.714 2.329.540 2.422.937 2.176.919

Omsætningsaktiver 191.584 169.588 186.831 178.162 372.950

Balancesum 2.580.635 2.530.303 2.516.371 2.601.099 2.549.869

Egenkapital 528.648 507.317 479.773 473.772 480.437

Langfristede gældsforpligtelser 1.464.044 1.451.770 1.480.342 1.509.770 1.531.420

Kortfristede gældsforpligtelser 587.944 571.216 556.256 617.556 538.011

Pengestrømsopgørelse

Driftsaktivitet 73.132 87.839 24.329 20.974 34.489

Investeringsaktivitet -66.628 -76.812 56.243 -77.277 -437.634

Finansieringsaktivitet 15.605 -45.302 -80.987 82.059 297.285

Pengestøm, netto 22.110 -34.274 -415 25.756 -105.860

Nøgletal

Overskudsgrad (%) 1,1 1,0 0,1 -1,5 1,9

Likviditetsgrad (%) 32,6 29,7 33,6 28,8 69,3

Soliditetsgrad (%) 20,5 20,0 19,1 18,2 18,8

Finansieringsgrad (%) 61,3 61,5 63,5 62,3 70,3
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Årets økonomiske resultat 

 

Hoved- og nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014

STÅ STÅ STÅ STÅ STÅ

Studieaktivitet - ordinære vidergående uddannelser

Teori STÅ incl. CIR og USB 13.833 13.680 13.691 13.970 13.483

- Heraf teori STÅ - undervisning udlagt til andre -200 -403 -630 -543 -599

Teori STÅ - undervisning gennemført for andre 44 160 77 88 70

Praktik STÅ incl. CIR og USB 3.603 3.644 3.725 3.454 3.664

- Heraf praktik STÅ - undervisning udlagt til andre -83 -69 -116 -68 -50

- Heraf praktik STÅ - undervisning gennemført for andre 0 0 0 0 0

Studenterårsværk i alt ekskl. Udlagt undervisning til andre 17.197 17.012 16.747 16.901 16.568

Studieaktivitet - åben uddannelse incl. CIR og USB

Åben uddannelse - Videregående uddannelser 1.373 1.411 1.480 1.697 1.994

- Heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre -28 -16 -15 -41 -52

Åben uddannelse - undervisning gennemført for andre inst. 0 0 0 0 3

Åben uddannelse - Ikke videregående niveau/øvrige uddannelser 32 31 37 43 243

- Heraf åben uddannelse - undervisning udlagt til andre 0 -3 0 0

Åben uddannelse - undervisning gennemført for andre inst. 0 0 0 0 0

Åben uddannelse i alt 1.377 1.426 1.499 1.699 2.188

Studieaktivitet - øvrige uddannelser (AMU)

Studieaktivitet - øvrige tilskudsfinansierede uddannelser 19 32 39 44 58

Øvrige uddannelser i alt 19 32 39 44 58

Studieaktivitet i alt 18.593 18.470 18.285 18.644 18.814

Studieaktivitet - indtægtsdækket virksomhed (omsætning i t. kr.) 75.570 82.196 81.839 70.735 46.663

Antal dimittender 5.021 4.923 5.016 5.024 4.908
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Årets økonomiske resultat 

 
Hoved- og nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014

Omkostninger pr. 100 STÅ (t.kr.)

Undervisningens gennemførelse 5.181 5.043 5.249 5.179 5.163

Indeks (2014 = indeks 100) 100 98 102 100 101

Forskning og udvikling 693 618 603 533 528

Indeks (2014 = indeks 100) 131 117 114 101 250

Ledelse og administration 962 945 886 915 909

Indeks (2014 = indeks 100) 106 104 98 101 95

Bygningsdrift 1.041 1.086 1.044 1.112 1.300

Indeks (2014 = indeks 100) 80 84 80 86 100

Medarbejdere, antal årsværk

Professionshøjskolen i alt eksl. ansatte på sociale klausuler 2.041 2.040 2.044 2.072 2.020

Ansatte på sociale klausuler 94 103 110 119 121

Institutionen i alt 2.134 2.143 2.154 2.191 2.141

Antal årsværk, sociale klausuler i % 4 5 5 5 6

Antal årsværk, socialekalusuler fordelt på:

Fleksjob 71 77 84 91 95

Jobtræning for dagpengemodtagere 23 26 26 27 26

Medarbejdere, årsværk fordelt på

Ordinær uddannelse 1.263 1.176 1.156 1.114 1.097

Åben uddannelse og efteruddannelse 113 165 186 178 170

Ikke-videregående uddannelse 23 47 72 84 89

Forskning og udvikling 176 166 167 127 105

Uddannelser i alt 1.575 1.555 1.582 1.503 1.461

Ledelse og administration 266 277 271 364 358

Markedsføring 14 13 6 6 4

Aktiviteter med særlige tilskud 193 208 200 203 162

Bygningsdrift 86 89 95 115 156

Fællesformål mv. i alt 559 587 572 688 680

Institutionen i alt 2.134 2.143 2.154 2.191 2.141
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Årets økonomiske resultat 

 

Hoved- og nøgletal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017 2016 2015 2014

Årsværk pr. 100 STÅ

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

Indeks (2014 = indeks 100) 105 104 107 103 100

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

Indeks (2014 = indeks 100) 158 152 150 117 100

Fællesformål mv. 3,0 3,2 3,1 3,7 3,6

Indeks (2014 = indeks 100) 84 89 86 103 100

Institutionen i alt 11,5 11,6 11,8 11,8 11,4

Indeks (2014 = indeks 100) 101 102 103 104 100

Lønomkostninger opgjort pr. formål (t.kr.)

Uddannelse 786.192 759.795 772.837 756.624 750.242

Forskning og udvikling 108.687 94.692 92.688 89.267 73.954

Uddannelse i alt 894.879 854.487 865.525 845.891 824.196

Ledelse og administration 132.461 127.489 124.289 128.584 137.130

Administrative fællesskaber 15.738 10.275 8.977 8.826 8.826

Markedsføring 7.871 7.789 3.444 3.109 2.210

Bygningsdrift 52.366 51.319 49.377 51.635 49.814

Aktiviteter med særlige tilskud 76.310 64.762 65.061 77.177 44.009

Fællesformål mv. i alt 284.747 261.634 251.148 269.330 241.988

Lønomkostninger i alt 1.179.625 1.116.121 1.116.673 1.115.105 1.061.424

Lønomkostninger pr. 100 STÅ (t.kr.)

Uddannelse 4.228 4.114 4.227 4.058 3.988

Forskning og udvikling 585 513 507 479 393

Ledelse og administration 712 690 680 690 729

Administrative fællesskaber 85 56 49 47 47

Markedsføring 42 42 19 17 12

Bygningsdrift 282 278 270 277 265

Aktiviteter med særlige tilskud 410 351 356 414 234

Lønomkostninger i alt 6.344 6.043 6.107 5.981 5.642
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Målrapportering 
 

 

Afrapportering på strategisk rammekontrakt 
 
Siden indgåelse af den strategiske rammekontrakt i maj 2018 har VIA arbejdet indgående med at sætte handlinger bag 

de strategiske mål og definere baseline for de fastsatte indikatorer. Sideløbende med dette arbejde har VIA gennemgået 

en reorganisering, som trådte i kraft pr. 1. januar 2019 og vil blive implementere i løbet af 2019. Væsentlige elementer 

heri er et mere enkelt og sammenhængende VIA, hvor  

- alle VIAs uddannelser samles under prorektor 

- alle forsknings- og udviklingsaktiviteter samles under rektor 

- VIA får én fælles administration, der samles under professionshøjskoledirektøren 

- VIA styrker sine digitale og teknologiske kompetencer ved at oprette et nyt tværgående område under en di-

gitaliseringsdirektør. 

Etablering af en organisatorisk enhed, Studieliv, skal endvidere styrke de studerendes oplevede brugerrejse – før, under 

og efter et studieforløb.  

 

I tillæg til de iværksatte initiativer i VIAs handleplan for strategisk rammekontakt og den løbende datadrevne ledelse 

kommer VIAs nye organisering således også til at hjælpe de studerende med at vælge ”rigtigt”, øge deres læringsud-

bytte, færdiggøre deres uddannelse og finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så de kan indfri deres potential og sætte 

aftryk på verden.  

 

Det er vores vurdering, at VIAs fem strategiske mål indgået i strategisk rammekontrakt 2018-2021 overordnet er i en 

tilfredsstillende udvikling.  

 

VIAs ledelse har opmærksomhed på, at  

 De uddannelser, der ikke udvikler sig i positiv retning, vil blive fulgt tæt gennem VIAs Ledelsesinformationssystem 

og kvalitetsarbejde. 

 VIAs kvalitetsstandard for et fuldtidsstudie er 1650 timer pr. år, og at der vil være et særligt fokus på de uddannel-

ser, hvor studerende vurderer, at de bruger mindre end 35 timer ugentligt. 

 Styrke det løbende samarbejde og videnomsætning med aftagere og praksis omkring uddannelsernes kvalitet og 

relevans. Det sker bl.a. ved at øge fokus på digitalisering og dimittendundersøgelser. 

 Konsolidere VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter i den nye organisation og styrke formidlingen af VIAs viden-

produktion. 

 

Det er på denne baggrund, at vi vurderer, at der er fremdrift i realiseringen af de strategiske mål -  VIA er godt på vej! 

 

VIA University College har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021: 

 

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  
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Afrapportering på strategisk rammekontrakt 
 

Strategisk mål 1   

Alle VIAs studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte 

 

Målet er at løfte læringsudbyttet og/eller studieaktiviteten på de uddannelser, der scorer lavt på den ene eller 

begge parametre. VIA vil nå målet gennem målrettet fokus på nytænkning af uddannelsernes tilrettelæggelse 

og undervisningsformater. 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. 

 

Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter samt ledelsens refleksion over 

resultater og overvejelser om justering af initiativer i de kommende år: 

 

De studerendes vurdering af læringsudbytte 

 De studerendes vurdering af læringsudbyttet (2016 og 2018, gns. 3,9, Spørgeskemaundersøgelse indsam-

let til Uddannelseszoom, UFM).  

 

De studerendes angivelse af studieintensitet 

 Måling af studieintensitet (2018, gns. 41 timer/ugentligt, Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddan-

nelseszoom, UFM). 

 

Understøttende aktiviteter 

 Arbejdet med aktiviteter der understøtter blended learning, deling af undervisningsformater samt studie-

intensitet. 

 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Institutionen vurderer, at der er arbejdes mod realiseringen af det strategiske mål.  

 

Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter samt ledelsens refleksion over 

resultater og overvejelser om justering af initiativer i de kommende år:  

Strategisk mål 2   

VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov  

 

VIA vil nå målet gennem udvikling af uddannelsernes relevans, herunder ikke mindst udvikling af de studerendes 

digitale kompetencer. Forsyning af det regionale arbejdsmarked kræver endvidere et særligt fokus på VIAs inter-

nationale studerendes overgang til arbejdsmarkedet. 
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Afrapportering på strategisk rammekontrakt 
 

Dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans 

 ”Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job” (2016, gns. 3,9, 2018, gns. 3,7, Spørge-

skemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM) 

 

Dimittenders ledighedsgrad 

 Ledighed 4. til 7. kvartal efter dimission (dimittendårgang 2014, gns. 9,3 %, dimittendårgang 2015, gns. 9,5 

% og dimittendårgang 2016, 8,3 %, UFM’s datavarehus – målt blandt dimittender fra videregående uddan-

nelser, inkl. top-up uddannelser. Landsgennemsnittet i 2015 og 2016 for alle videregående uddannelser er 

9,5 %) 

 

Internationale dimittenders beskæftigelse og uddannelse 

 Andelen af alle fuldførte internationale studerende, som er i beskæftigelse i Danmark 12-23 måneder efter 

dimission (dimittendårgang 2015, data ikke gjort tilgængelige). 

 

Understøttende aktiviteter 

 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af det it-pædagogiske område, arbejdet med nyud-

dannedes beskæftigelse og internationale dimittenders beskæftigelse. 

 

Strategisk mål 3   

Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet 

 

VIA vil nå målet ved at øge det direkte samspil med praksis gennem fælles forsknings- og udviklingsprojekter 

og bachelorprojekter. VIA vil herudover styrke formidlingen af forsknings- og udviklingsarbejde gennem publi-

kationer. 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål.  

 

Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter samt ledelsens refleksion 

over resultater og overvejelser om justering af initiativer i de kommende år:  

 

Forsknings- og udviklingssamarbejde med praksis 

 Andel FoU projekter i samarbejde med praksis (baseline etableret i 2018, 64 %, UC Viden)  

 Andel bachelorprojekter i samarbejde med praksis (2017 & 2018, 20 %, Profviden).  

 Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktivitet (2017, 57,9 mio. kr., 2018, 60,6 mio. kr., VIAs be-

villingsdatabase)  
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Afrapportering på strategisk rammekontrakt 
 

Formidling af forskning og udvikling 

 Antal artikler i tidsskrifter (163 i 2017, 153 i 2018, Profviden)  

 Antal bøger/rapporter (15 i 2017, 24 i 2018, Profviden)  

 Antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings (65 i 2017, 77 i 2018, Profviden)  

 

Understøttende aktiviteter 

 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af internt samspil om viden til praksis, formidling, sam-

arbejde med praksis, formater for videnomsætning, baseline for FoU-projekter i samarbejde med praksis 

og registrering af bachelorprojekter. 

 

 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Institutionen vurderer, at der er arbejdes mod realiseringen af det strategiske mål.   

 

Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter samt ledelsens refleksion over 

resultater og overvejelser om justering af initiativer i de kommende år:  

 

Studerendes fastholdelse og gennemførelse 

 De studerendes maksimalt mulige gennemførelsesprocent opgjort ved normeret studietid (årgang 2012/13, 

gns. 78,5 %, årgang 2013/2014, gns. 78,0 %, VIAs ledelsesinformationssystem) – alene målt på videregående 

uddannelser, inkl. top-up uddannelser. 

 De studerendes frafald efter første studieår (årgang 2016/17, gns. 12,5 %, årgang 2017/18, gns. 13,8 %, VIAs 

ledelsesinformationssystem) – alene målt på videregående uddannelser, inkl. top-up uddannelser. 

 Frafald på første studieår (2017, data ikke gjort tilgængelige, UFM’s datavarehus) – alene målt på videregå-

ende uddannelser, inkl. top-up uddannelser. 

 

Understøttende aktiviteter 

 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af de studerendes brugerrejse, sammenhæng i optagel-

sesindsatsen, optimering af studiestart og introdage, stærkere samarbejde mellem studieadministration 

og studievejledning,  viden om frafaldsmønstre og effekten af indsatser mod frafald (predictive analytics), 

konsolidering af VIA på Veje og studieinfo til potentielle studerende. 

 

 

 

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 indi-

viduelle forebyggende fastholdelsesindsatser. 
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Afrapportering på strategisk rammekontrakt 
 

 

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 videreuddannelses-

aktiviteter og -formater, der understøtter effekt og anvendelighed af de opnåede kompetencer. 

 

Institutionens vurdering af det strategiske mål 

Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål.  

 

Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter samt ledelsens refleksion over 

resultater og overvejelser om justering af initiativer i de kommende år:  

 

Aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelse 

 Omsætning på efter- og videreuddannelse (195 mio. kr. i 2017, 195,5 mio. kr. i 2018, opgørelse af VIAs IDV) 

 Andel IV omsætning ift. samlet omsætning på efter- og videreuddannelse (56 mio. kr./195 mio. kr. svarende 

til 29 % i 2017, 48,6 mio. kr./196,5 mio. kr. svarende til 24,7 % i 2018, opgørelse af VIAs IDV)  

 

Kursisternes vurdering af efter- og videreuddannelse (diplom- og akademiuddannelser) 

 ”I hvilke grad er du samlet set tilfreds med undervisningsforløbet?” (2017 & 2018, gns. 5,7, skala 1-7, VIAs 

tilfredshedsundersøgelse for EVU)  

 ”I hvilken grad vurderer du, at undervisningen på modulet har givet dig kompetencer, du forventer at kunne 

bruge i jobmæssig sammenhæng?” (2017 & 2018, gns. 5,9, skala 1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU)  

 

Understøttende aktiviteter 

 Arbejdet med aktiviteter der understøtter didaktiske designs, konsultative metoder og faciliterende proces-

ser, behovsafklaring og salg og effekt og anvendelighed. 
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Regnskab 
 

Anvendt regnskabspraksis  

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

skabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om regnskab 

(Regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning 

(http://www.modst.dk/OEAV).  

 

Årsrapporten for VIA er aflagt i danske kroner. 

 

Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år. Der er dog foretaget enkelte tilpasninger af 

sammenligningstal. Tilpasningerne påvirker ikke resultat eller egenkapital og er alene foretaget for at øge sammenlig-

neligheden mellem årene. 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 

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

vets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende.  

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente 

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

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

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

 

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

som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.  

 

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

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

 

Taxametertilskud indregnes således i det regnskabsår de vedrører i henhold til tilskudsreglerne.  

 

 

 

 

 

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

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

indtjent, baseres på følgende kriterier: 

 

 der foreligger en forpligtende salgsaftale, 

 salgsprisen er fastlagt, 

 levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og 

 indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget 

 

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatop-

gørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hen-

satte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Omregning af fremmed valuta 

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

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

 

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

til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørel-

sen som en finansiel post. 

 

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

ring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med 

ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

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

ring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes 

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

 

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

nes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. 

 

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

dige udenlandske datter- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Segmentoplysninger 

I de særlige specifikationer gives resultatoplysninger på følgende segmenter: 

 

 Indtægtsdækket virksomhed - IDV 

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

indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra forholdet mellem direkte løn og direkte andre omkost-

ninger. 

 

Omsætning 

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

gang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foreta-

ges fuld periodisering af tilskud, såfremt modtagelsen heraf sker i en anden periode, end indberetning af aktiviteten, 

jævnfør afsnittet ’Generelt om indregning og måling’.  

 

Omkostninger 

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

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

 

 Undervisningens gennemførelse 

 Markedsføring 

 Ledelse og administration 

 Administrative fællesskaber, værtsinstitution 

 Bygningsdrift 

 Aktiviteter med særlige tilskud 

 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

 

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

kostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler, der er baseret på omsætning, lønninger/løntimer, eller antal STÅ. 

Principperne for fordelinger er uændrede i forhold til tidligere år. 

 

Finansielle poster 

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

takursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. 

 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Erhvervet licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor 

denne er lavere. Afskrives lineært over aftaleperioden. 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Materielle anlægsaktiver 

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

tages opskrivninger med specifik tilladelse fra Moderniseringsstyrelsen) og med fradrag af akkumulerede af- og ned-

skrivninger. 

 

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

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

til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den lave-

ste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. 

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

prisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 

 

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel scrapærdi, fordeles lineært over aktivernes 

forventede levetid, der udgør: 

 

 Bygninger anskaffet før 1. januar 2011 60 år – scrapværdi 50% 

 Bygninger anskaffet efter 1. januar 2011 50 år – scrapværdi 50% 

 Tilbygninger  over restløbetiden 

 Træbygninger, skure etc. 10 år 

 Bygningsinstallationer 10 – 20 år 

 Undervisningsudstyr 3 – 10 år 

 Andre udstyr og inventar 3 – 10 år 

 IT-udstyr 3 år 

 Indretning af lejede lokaler over lejeperioden eller max 10 år 

 Grunde afskrives ikke 

 Erhvervede koncessioner brugerrettighedens løbetid 

Aktiver med en anskaffelsessum på under kr. 50.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret. Der foretages ikke bunkning 

af udstyr og inventar. Kunstværker omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 

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

omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtæg-

ter. 

 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

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

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

lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og 

kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskriv-

ningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.  
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Anvendt regnskabspraksis 

 
Leasing 

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

det med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. 

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

Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet 

værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. 

 

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

del omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. 

 

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

i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. 

 

Institutionen har alene operationelle leasingkontrakter. 

 

Finansielle anlægsaktiver 

Deposita måles til kostpris.  

 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder   

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.  

 

Tilgodehavender 

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

pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.  

 

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

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

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regn-

skabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Egenkapital 

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

 

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

stitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøj-

skolens ophør skal anvendes i henhold til professionshøjskolens vedtægter). 
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Anvendt regnskabspraksis 
 

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

01.01.1991 (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes i henhold 

til professionshøjskolens vedtægter). 

 

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

ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse). 

 

Finansielle gældsforpligtelser 

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

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

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

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

 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris, og efterfølgende til dagsværdi.  Af-

ledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. 

 

Leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på 

tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles 

leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resul-

tatopgørelsen som en finansiel omkostning. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

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

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Øvrige gældsforpligtelser 

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

 

Pengestrømsopgørelsen 

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

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt professionshøjskolens likvider ved årets begyndelse og slutning. 

 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

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

skrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende 

ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de 

poster, der indgår i likvider. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

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

aktiver. 

 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 

gældsforpligtelser. 

 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 

 

Hoved- og nøgletal/specifikationer 

Hoved- og nøgletal for professionshøjskolen opstilles og præsenteres i henhold til bekendtgørelse om regnskab for 

professionshøjskoler for videregående uddannelser mv. 

 

Studieaktivitet: 

Studieaktiviteten opgøres i overensstemmelse med opgørelsesmetoderne på de forskellige uddannelsesområder. I op-

gørelsen medtages aktivitet for alle rekvirenttyper. 

 

Årsværk: 

Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. Deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 

 

Årsværksnormen er 1.924 timer (inklusiv ferie). 

 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) udgør aktiviteter, der for professionshøjskolen er naturlige udløbere af institutionens 

ordinære virksomhed (taxameterfinansierede uddannelser). 

Resultat før ekstraordinære poster x 100

Omsætning

Omsætningsaktivier x 100

Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelser

Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver

Langfristet gæld x 100

Materielle anlægsaktiver
Finansieringsgrad =

=Overskudsgrad

Likviditetsgrad =

Soliditetsgrad =
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Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Note kr. kr.

Statstilskud 1 1.280.162.912 1.244.117.389

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 418.647.435 376.156.208

Omsætning i alt 1.698.810.348 1.620.273.597

Undervisningens gennemførelse 3 -963.270.173 -931.477.567

Markedsføring 4 -13.479.401 -11.358.164

Ledelse og administration 5 -178.953.522 -174.498.892

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 6 -23.224.794 -15.565.795

Bygningsdrift 7 -193.547.473 -200.650.858

Aktiviteter med særlige tilskud 8 -137.104.768 -118.132.384

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 9 -128.796.001 -114.117.036

Omkostninger i alt -1.638.376.131 -1.565.800.696

Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster 60.434.217 54.472.901

Finansielle indtægter 10 41.509 111.204

Finansielle omkostninger 11 -41.052.986 -38.231.236

Finansielle poster i alt -41.011.477 -38.120.032

Årets resultat 19.422.740 16.352.869
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2018 2017

Aktiver Note kr. kr.

Erhvervede koncessioner 12 9.000.000 10.000.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt 9.000.000 10.000.000

Indretning af lejede lokaler 12 2.410.581 2.377.618

Grunde og bygninger 12 2.198.843.454 2.222.710.968

Udstyr og inventar 12 17.058.215 11.396.739

Anlægsaktiver til salg 0 73.754.608

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 138.848.338 16.445.199

Materielle anlægsaktiver i alt 2.357.160.588 2.326.685.132

Deposita 13 22.418.196 23.460.207

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13 472.590 569.109

Finansielle anlægsaktiver i alt 22.890.786 24.029.316

Anlægsaktiver i alt 2.389.051.374 2.360.714.448

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 49.437.871 46.457.533

Andre tilgodehavender 51.351.920 54.306.361

Periodeafgrænsningsposter 5.508.012 5.647.910

Tilgodehavender 106.297.803 106.411.804

Likvide beholdninger 85.286.271 63.176.603

Omsætningsaktiver 191.584.074 169.588.407

Anlægsaktiver i alt 2.580.635.448 2.530.302.855
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2018 2017

Passiver Note kr. kr.

Egenkapital pr. 31. december 1990 14 83.274.758 83.274.758

Gaver i form af løsøre ydet efter den 01.01.1991 15 5.078.000 5.078.000

Opskrivninger 16 0 34.850.317

Egenkapital i øvrigt 17 440.294.980 384.113.728

Egenkapital i alt 528.647.739 507.316.803

Kommunal gæld 18 9.708.215 9.708.215

Realkreditgæld 19 1.389.418.312 1.375.235.995

Afledte finansielle instrumenter 20 64.917.576 66.825.772

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.464.044.103 1.451.769.982

Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 37.632.048 36.208.989

Skyldig løn 38.225.888 34.539.030

Feriepengeforpligtelser 159.980.951 142.047.870

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 104.013.770 116.531.496

Leverandører af varer og tjenesteydelser 97.032.511 77.997.833

Anden gæld 54.623.686 73.598.655

Periodeafgrænsningsposter 96.434.753 90.292.197

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 587.943.607 571.216.070

Gældsforpligtelser i alt 2.051.987.710 2.022.986.052

Passiver i alt 2.580.635.448 2.530.302.855

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21

Andre forpligtelser 22
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Pengestrømsopgørelse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

kr. kr.

Årets resultat 19.422.740 16.352.869

Regulering vedrørende ikke kontante poster:

Af- og nedskrivninger 38.290.714 45.636.933

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer 57.713.454 61.989.802

Ændringer i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender 114.002 -17.031.465

Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 15.304.478 42.880.727

Pengestrømme fra driftsaktivitet 73.131.934 87.839.064

Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 -10.000.000

Køb af materielle anlægsaktiver -141.552.810 -67.801.824

Salg af materielle anlægsaktiver 73.786.641 2.342.575

Ændring i finansielle anlægsaktiver 1.138.529 -1.352.452

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -66.627.640 -76.811.701

Optagelse/indfrielse af realkreditlån 52.758.631 -9.876.937

Årets afdrag på realkreditgæld -37.153.256 -35.424.916

Ændring i donationer, tilgang 0 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 15.605.375 -45.301.853

Ændring i likvider og værdipapirer 22.109.669 -34.274.490

Likvider inkl. værdipapirer pr. 1. januar 63.176.603 97.451.093

Likvider inkl. værdipapirer pr. 31. december 85.286.272 63.176.603
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2018 2017

Note kr. kr.

1 Statstilskud

Undervisningstaxameter 991.165.549 978.595.304

Fællesudgiftstaxameter 34.036.218 32.570.485

Bygningstaxameter 135.119.901 133.911.446

Øvrige driftsindtægter -13.908.897 -29.471.662

Særlige tilskud 50.451.373 47.470.388

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 83.298.769 81.041.429

1.280.162.912 1.244.117.389

2 Deltagerbetaling og andre indtægter

Deltagerbetaling, uddannelser 168.573.094 171.765.189

Anden ekstern rekvirentbetaling 9.322.869 9.235.211

Administrative fællesskaber, værtsinstitution 23.224.794 15.565.795

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 42.751.375 28.212.760

Andre indtægter 161.119.372 151.377.253

Gevinst ved salg af bygninger 13.655.931 0

418.647.435 376.156.208

3 Undervisningens gennemførelse

Løn og lønafhængige omkostninger 786.192.209 759.794.568

Afskrivninger 664.331 2.334.959

Øvrige omkostninger 176.413.633 169.348.040

963.270.173 931.477.567

4 Markedsføring

Løn og lønafhængige omkostninger 7.871.067 7.789.419

Afskrivninger 0 0

Øvrige omkostninger 5.608.334 3.568.745

13.479.401 11.358.164

5 Ledelse og administration

Løn og lønafhængige omkostninger 132.460.969 127.489.192

Afskrivninger 1.343.686 1.731.263

Øvrige omkostninger 45.148.867 45.278.437

178.953.522 174.498.892



 
 

38 

 

Noter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Note kr. kr.

6 Administrative fællesskaber, værtsinstitution

Løn og lønafhængige omkostninger 15.738.462 10.275.200

Afskrivninger 1.100.355 939.440

Øvrige omkostninger 6.385.977 4.351.156

23.224.794 15.565.795

7 Bygningsdrift

Løn og lønafhængige omkostninger 52.366.445 51.319.344

Afskrivninger 32.427.833 39.930.755

Øvrige omkostninger 108.753.194 109.400.760

193.547.473 200.650.858

8 Aktiviteter med særlige tilskud

Løn og lønafhængige omkostninger 76.309.681 64.762.255

Afskrivninger 2.754.509 700.516

Øvrige omkostninger 58.040.578 52.669.613

137.104.768 118.132.384

9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Løn og lønafhængige omkostninger 108.686.534 94.691.586

Afskrivninger 0 0

Øvrige omkostninger 20.109.467 19.425.450

128.796.001 114.117.036

10 Finansielle indtægter

Renteindtægter og andre finansielle indtægter 41.509 111.204

41.509 111.204

11 Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter 41.052.986 38.231.236

41.052.986 38.231.236
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Note

Immaterielle 

anlægsaktiver

kr.

Indretning af 

lejede lokaler

kr.

Grunde og 

bygninger

kr.

Udstyr og 

inventar           

kr.

12 Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum pr. 1. januar 10.000.000 28.098.403 2.527.904.278 169.809.890

Primokorrektioner 0 34.850.316

Anskaffelsessum efter primokorrektioner 10.000.000 28.098.403 2.562.754.594 169.809.890

Tilgang i året 0 1.586.186 6.712.565 10.850.919

Afgang i årets løb 0 0 0 -294.000

Anskaffelsessum pr. 31. december 10.000.000 29.684.590 2.569.467.159 180.366.809

Opskrivninger pr. 1. januar 0 0 34.850.316 0

Primokorrektioner 0 0 -34.850.316 0

Opskrivninger efter primokorrektioner 0 0 0 0

Opskrivninger i året 0 0 0 0

Opskrivninger pr. 31. december 0 0 0 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 1. januar 0 -25.720.785 -340.043.625 -158.413.151

Årets af- og nedskrivninger -1.000.000 -1.553.224 -30.580.080 -5.157.410

Tilbageførte af- og nedskrivninger 0 0 0 261.967

Akkumulerede af- og nedskrivninger 

pr. 31. december -1.000.000 -27.274.009 -370.623.705 -163.308.594

Bogført værdi pr. 31. december 9.000.000 2.410.581 2.198.843.454 17.058.215

1.834.826.600Kontantvurdering af grunde og bygninger pr. 31. december
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2018 2017

Note kr. kr.

13 Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Kostpris pr. 1. januar 23.460.207 22.127.188

Tilgang i årets løb 2.311.950 2.545.085

Afgang i årets løb -3.353.961 -1.212.066

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 22.418.196 23.460.207

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris pr. 1. januar 569.108 549.676

Årets reguleringer -96.518 19.432

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 472.590 569.108

Finansielle anlægsaktiver i alt pr. 31. december 22.890.786 24.029.315
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2018 2017

Note kr. kr.

14 Egenkapital

Egenkapital pr. 31. december 1990

Saldo pr. 1. januar 83.274.758 83.274.758

Saldo pr. 31. december 83.274.758 83.274.758

15 Gaver i form af anlægstilskud til fast ejendom

Saldo pr. 1. januar 5.078.000 5.078.000

Saldo pr. 31. december 5.078.000 5.078.000

16 Opskrivninger

Saldo pr. 1. januar 34.850.317 34.850.317

Primokorrektion -14.454.557 0

Saldo pr. 1. januar  efter primokorrektioner 20.395.760 34.850.317

Årets bevægelse -20.395.760 0

Saldo pr. 31. december 0 34.850.317

17 Egenkapital i øvrigt

Saldo pr. 1. januar 384.113.729 356.570.260

Primokorrektion 14.454.557 0

Saldo pr. 1. januar  efter primokorrektioner 398.568.285 356.570.260

Årets resultat 19.422.740 16.352.869

Regulering af forpligtelse, renteswap 1.908.196 11.190.600

Regulering opskrivningshenlæggelse 20.395.760 0

Saldo pr. 31. december 440.294.980 384.113.729

Egenkapital i alt 528.647.738 507.316.804

18 Kommunal gæld

Rente- og afdragsfri kommunal gæld 9.708.215 9.708.215

Kommunal gæld i alt 9.708.215 9.708.215

Efter mere end 5 år forfalder 9.708.215 9.708.216
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Note

19 Realkreditlån

Bygning Lånetype Rente Hovedstol

Restgæld

 ult. 2018 Lånet udløber

Eventuelle afledte 

finansielle instrumenter 

(swaps, rentelofter mv.)

Svinget 5 m.fl., 7620 Lemvig Var. obl. lån variabel 10.018.000 3.980.779 31-03-2026

Bøgildvej 10, 7430 Ikast Var. obl. lån variabel 22.095.000 12.597.306 31-12-2032

Kastanievænget 3, 7800 Skive Var. obl. lån variabel 26.545.000 16.084.094 31-12-2034

Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg Obligationslån 2,5000 41.458.000 41.458.000 31-12-2043

Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg Kontantlån 2,6764 30.393.000 28.704.334 31-12-2044

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Var. obl. lån variabel 42.707.000 35.767.424 30-09-2035

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Var. obl. lån variabel 40.040.000 24.597.455 30-09-2035

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Var. obl. lån variabel 25.725.000 14.929.082 30-09-2033

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Var. obl. lån variabel 31.113.000 23.248.786 31-03-2040

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Kontantlån 2,5448 94.304.000 86.052.318 31-03-2045

Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Kontantlån 2,6764 60.248.000 56.900.560 31-12-2044

Gl. Struervej 3, 7500 Horsens Obligationslån 2,5000 10.585.000 10.585.000 31-03-2045

Gl. Struervej 3, 7500 Horsens Var. obl. lån variabel 7.968.000 6.891.265 31-03-2045

Gl. Struervej 3, 7500 Horsens Obligationslån 2,5000 34.088.000 34.088.000 31-03-2045

Gl. Struervej 3, 7500 Horsens Var. obl. lån variabel 21.746.000 18.807.410 31-03-2045

Kasernevej 1 og 5, 8800 Viborg Var. obl. lån variabel 30.000.000 20.130.771 31-03-2038

Hedeager 2, Skejby, 8200 Aarhus N Var. obl. lån variabel 130.391.000 129.844.151 31-12-2040

Hedeager 2, Skejby, 8200 Aarhus N Var. obl. lån variabel 77.231.000 76.907.100 31-03-2041

Hedeager 2, Skejby, 8200 Aarhus N Var. obl. lån variabel 160.048.000 134.080.600 30-09-2042

Hedeager 2, Skejby, 8200 Aarhus N Kontantlån 2,1580 39.000.000 38.362.379 30-06-2048

Hedeager 2, Skejby, 8200 Aarhus N Kontantlån 2,3040 11.000.000 10.824.365 30-06-2048

Birk Centerpark 5, 7400 Herning Var. obl. lån variabel 22.862.000 21.337.139 31-12-2046

Birk Centerpark 5, 7400 Herning Var. obl. lån variabel 18.245.000 17.265.728 30-06-2047

Birk Centerpark 11, 7400 Herning Var. obl. lån variabel 6.808.000 6.438.425 30-06-2047

Birk Centerpark 11, 7400 Herning Var. obl. lån variabel 5.256.000 4.993.877 30-06-2047

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Tilpasningslån 0,7665 134.060.000 115.443.315 30-06-2044

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,6084 49.807.000 0

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,6356 49.807.000 0

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Obligationslån 2,0000 41.321.000 37.176.485 31-03-2045

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Obligationslån 2,0000 30.446.000 27.392.252 31-03-2045

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,0724 61.800.000 55.761.228 31-03-2045

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,4840 38.200.000 34.685.216 31-03-2045

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Var. obl. lån variabel 49.982.000 42.479.160 31-12-2035

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,1500 46.849.000 45.995.146 31-03-2048

Ceresbyen 24 kl, 8000 Arhus C Kontantlån 2,1500 46.633.789 45.783.857 31-03-2048

Prinsens Allé 2, 8800 Viborg Rentetilpasningslån 0,8504 161.700.000 161.700.000 31-12-2039

Realkreditlån i alt 1.441.293.007

Ammortiserede låneomkostninger 14.242.647

Realkreditlån incl. låneomkostninger 1.427.050.360
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Note

20 Finansielle instrumenter

VIA har indgået aftale om renteswap og renteloft for langfristet realkreditgæld.

Markedsværdien heraf kr. 64.917.576 er indregnet som gæld i balancen, henholdsvis modposteres 

på egenkapitalen.

VIA har ingen andre finansielle instrumenter.

2018 2017

kr. kr.

21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditgæld er sikret ved pant i ejendomme:

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme pr. 31. 

december 2.337.691.792 2.312.910.775

Amortiseret prioritetsgæld pr. 31. december 1.427.050.360 1.411.444.984

22 Andre forpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået entrepriseaftale om opførelse af ejendom med følgende entreprisesum:

Campus Horsens kr. 512.677.577

Af ovennævnte entreprise er modtaget fakturaer pr. 31. december 2018 for kr. 104.450.071
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          Eventualforpligtelser  

I forbindelse med opgørelse og indberetning af momsrefusion fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har 

VIA konstateret flere forhold, hvor der er uklarhed om fortolkning af de nuværende regler og vejledninger på 

området. VIA har som følge heraf taget kontakt til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at sikre, at disse 

uklarheder bliver afklaret. Afhængig af resultatet af VIAs dialog med ministeriet, kan et af udfaldene være, at 

ministeriet ikke er enige i opgørelserne. Dette kan medføre tilbagebetaling af en mindre del af den modtagne 

momsrefusion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Note Kr. Kr.

22 Lejeforpligtelser

For årene 2018 og frem er indgået operationelle lejeaftaler 

vedrørende leje af lokaler til undervisning og administration.

Op til 3 måneders opsigelse 81.413 77.793

4 til 6 måneders opsigelse 5.023.909 1.785.547

7 til 12 måneders opsigelse 2.575.891 2.536.136

13 til 24 måneders opsigelse 0 9.233.189

Længere end 24 måneders opsigelse 84.485.933 90.641.412

Samlet restforpligtelse 92.167.145 104.274.077

Leasingforpligtelser for operationel leasing

For årene 2018 og frem er indgået operationel leasingaftale 

vedrørende leasing af udstyr til undervisning og administration.

Kontrakter 0 til 12 måneders restløbetid 0 10.200

Kontrakter 13 til 48 måneders restløbetid 250.000 170.000

Kontrakter over 48 måneders restløbetid 0 0

Samlet restforpligtelse 250.000 180.200

Kautionsforpligtelser

Ingen.
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2018 2017

kr. kr.

Udlagte aktiviteter

Videresendte tilskud mv. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 17.352.050 33.435.140

Modtagne tilskud mv. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 3.443.153 5.253.453

Personaleomkostninger

Lønninger 1.062.490.733 1.005.291.767

Pension 154.559.728 149.585.729

Andre omkostninger til social sikring -37.425.094 -38.755.933

1.179.625.367 1.116.121.563

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår 2.134 2.143

Andel i procent, ansat på sociale vilkår 4,39% 4,81%

Revision

Lovpligtig revision 649.973 1.036.500

Andre erklæringsydelser 244.796 825.867

Andre ydelser 171.395 990.000

Revision i alt 1.066.164 2.852.367

Undervisningsmiddelcenterfunktionen

Tilskud 38.788.100 38.545.770

Øvrige indtægter 13.012.330 12.137.972

Indtægter i alt 51.800.430 50.683.742

Lønomkostninger 27.462.733 29.430.574

Øvrige omkostninger 17.592.745 16.147.144

Omkostninger i alt 45.055.478 45.577.718
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Særlige specifikationer 

 

Omkostninger ved Centre For Undervisningsmidler ved Professionshøjskolerne fordelt på opgaver og art, t. kr. 
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Ordinære 

driftsomkostninger 

(standardkonto 15-20) 

(A)

4.903.394 3.228.716 1.364.853 1.130.593 3.099.454 774.653 3.804.349 1.305.631 384.804 158.069 7.888.398 

Heraf husleje mv. 

(standardkonto 16) 

(A1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heraf lønninger og 

personaleomkostning

er (standardkonto 18) 

(A2)

4.903.394 2.822.590 1.190.799 1.130.593 3.099.454 774.653 3.804.349 1.305.631 384.804 158.069 7.888.398 

Andre ordinære 

driftsomkostninger 

(standardkonto 22) (B)

4.461.951 2.046.347 181.651 505.874 930.687 -28.037 2.627.443 1.949.713 0 1.157.759 3.179.176 

Heraf eksterne indkøb 

(underspecifikation 50-

80 på standardkonto 

22) (B1)

4.434.733 1.796.920 74.437 462.144 869.921 116 1.559.826 850.899 0 463.878 187.005 

Øvrige omkostninger 

(C)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (A+B+C) 9.365.345 5.275.063 1.546.504 1.636.466 4.030.141 746.617 6.431.792 3.255.344 384.804 1.315.828 11.067.574Inkluderet i 

ovenstående (A+B+C) 

er følgende 

omkostninger afholdt 

på vegne af CFU-DK 

(D)

343.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korrigeret total 

(A+B+C-D)
9.021.399 5.275.063 1.546.504 1.636.466 4.030.141 746.617 6.431.792 3.255.344 384.804 1.315.828 11.067.574

Inkluderet i 

ovenstående (A+B+C) 

er følgende 

kontingenbetaling og 

andre overførsler til 

CFU-DK (E)

1.094.138 0 0 121.571 0 0 0 0 0 0 0 
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Indtægtsdækket virksomhed - IDV 2018 2017 2016 2015 I alt

t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Indtægter 75.570 82.196 81.839 70.735 310.340

Direkte og indirekte lønomkostninger -43.694 -49.057 -48.745 -39.242 -180.738

Andre direkte og indirekte omkostninger -28.268 -25.839 -30.350 -29.722 -114.179

Resultat af IDV 3.608 7.300 2.744 1.771 15.423

Akkumuleret resultat (egenkapital) 36.140 32.532 25.232 22.488 36.140

Ved fordeling af de indirekte omkostninger er 

anvendt forholdet mellem direkte løn og direkte 

andre omkostninger.
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Særlige specifikationer 

 
Fripladser og stipendier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uddannelse

Antal indskrevne 

studerende på hele 

eller delvise fripladser

Antal modtagere af 

stipendier

Forbrug af 

fripladser

kr.

Forbrug af 

stipendier

kr.

Sygeplejeskeudd. 0 0 0 0

International handel og marketing 2 0 60.254 0

Design og business, overbygning 0 0 0 0

Pædagog 8 9 224.740 234.585

Diplomingeniør 6 0 295.950 0

Eksportingeniør 0 0 0 0

Grafisk Fortælling 1 0 47.543 0

Læreruddannelsen 0 0 0 0

Procesøkonomi og værdikædeledelse 0 0 0 0

Animation 5 0 237.715 0

Socialrådgiveruddannelsen 0 0 0 0

Global Nutrition and Health 2 4 62.881 96.240

Markedsføringsøkonom 1 0 29.633 0

AK Design Teknolog 2 0 102.557 0

Bygningskonstruktør 13 0 663.605 0

I alt 40 13 1.724.878 330.825

Det  akkumulerede forbrug over de seneste f i re år kan  opgøres  således :

År Beholdning primo

Overført fra 

Styrelsen for 

Videregående 

Uddannelser

Overført overskud vedr. 

udenlandske 

betalingsstuderende

Forbrug i 

regnskabsåret

Beholdning 

ultimo

2015 3.296.698 3.367.161 4.004.391 2.659.468

2016 2.659.468 3.615.518 4.334.151 1.940.835

2017 1.940.835 3.387.888 3.320.236 2.008.487

2018 2.008.488 47.215 2.055.703 0

0Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2018
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Påtegninger 
 

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 

Bestyrelse og daglig ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Professi-

onshøjskolen VIA University College.  

 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 116 af 19. 

februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det 

hermed: 

 

 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, 

herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 

 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillin-

ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved 

driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

Aarhus, den 27. marts 2019 

 

 

Daglig ledelse 
 

 

 

Harald Mikkelsen 

Rektor 
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Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 
 

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14 i lov om Professionshøjskoler for Videregående 

Uddannelser er overholdt. 

 

 
 

Peter Sørensen Jørgen Nørby  Lars Krarup 

Formand Næstformand   

 

 

Hanne Roed Berit Eika  Marie Sonne 

 

 

Morten Ballisager  Danny Stentoft  Bente Rasmussen 

 

 

Noemi Katznelson Lars Goldschmidt Jens Eistrup 

 

 

Kim Andersen Mike Bødker Musial Sofie Falck Villadsen 
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Den uafhængige revisors påtegning 

 

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College 

 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen VIA University College for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 

specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæ-

sen, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt bekendtgørelse nr. 1294  af 12. december 2008 om 

revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser (i det følgende kaldet ”statens 

regnskabsregler”). 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse 

med statens regnskabsregler. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bekendtgørelse nr. 

1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannel-

ser. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar 

for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler 

for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 

etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 

overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 

anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at 

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regn-

skabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller 

ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er 

et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. 

bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for vide-

regående uddannelser, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.  
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Den uafhængige revisors påtegning 
 

Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-

fer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 

om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professi-

onel skepsis under revisionen. Herudover:  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 

forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

institutionens interne kontrol. 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 

med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. 

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 

oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 

konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 

revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan 

fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Den uafhængige revisors påtegning 
 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen indeholder krævede oplysninger i 

henhold til statens regnskabsregler. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også an-

svarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der 

er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der under-

støtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-

ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 

revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet 

af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de 

undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de 

midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi 

rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

Aarhus, den 27. marts 2019 

 

PricewaterhouseCoopers  

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

CVR-nr. 33771231 

 

 

 

Henrik Kragh Kristian Kjær Jensen  

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

mne26783 mne35627 
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Professionshøjskolen VIA University College 
Institutionsrevisors protokollat om udkast til årsrapport for 
2018 

Indhold 

  Afsnitsnr. 
 
Indledning 1 - 2 
Resultat af den udførte revision 3 - 4 
Særlige forhold 5 - 9 
Rapportering om andre betydelige forhold 10 - 32 
Andre forhold 33 - 108 
Afslutning 109 - 112 
Bilag 1 – Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen 
 
 

Indledning 

1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab (”regnskabet”) for regnskabsåret 1. ja-
nuar - 31. december 2018. Regnskabet udviser et overskud på DKK 19,4 mio. og en egenkapital på 
DKK 528,6 mio. 

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revi-
sionens udførelse og omfang i vores revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens 
omfang og rapportering af 9. november 2018, siderne 388-396. Revisionen er udført i overens-
stemmelse med de der beskrevne principper. 

Resultat af den udførte revision  

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed 
eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet. 

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-
handling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil vi forsy-
ne regnskabet med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning. 

Særlige forhold 

5 I henhold til revisionsstandarderne skal vi i det følgende redegøre for de forhold, der efter 
vores opfattelse, kræver særlige revisionsmæssige overvejelser. 
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Moms 

6 VIA har I forbindelse med opgørelse og indberetning af momsrefusion til Uddannelses- og 
forskningsministeriet konstateret flere forhold, hvor der er uklarhed om fortolkning af de nuvæ-
rende regler og vejledninger på området. Dette er primært i forhold til momsbehandlingen, hvor 
VIA har samarbejdet med andre institutioner under ressortområdet (familiemoms), men også be-
handling af moms på projekter, der er finansieret af andre eksterne tilskudsgivere end ressortmini-
steriet og EU. 

7 Som følge heraf har VIA med bistand fra PwC taget kontakt til Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet for at sikre, at disse uklarheder bliver afklaret. VIA havde således et møde i mini-
steriet den 5. marts 2019, hvor forholdene er præsenteret for ministeriet. 

8 Afhængig af resultatet af VIAs dialog med ministeriet kan et af udfaldene være, at ministe-
riet ikke er enige i opgørelsen. Dette kan medføre tilbagebetaling af en mindre del af den modtagne 
momsrefusion. VIA har redegjort herfor i note 22 i årsrapporten. 

9 Vi vil som følge af denne usikkerhed omtale forholdet i vores revisionserklæring på VIAs 
momsrefusionsindberetning. Forbeholdet vedrører alene den usikkerhed, der eksisterer i oven-
nævnte forhold. Bortset fra denne usikkerhed har vi ikke bemærkninger til VIAs indberetning af 
moms. 

Rapportering om andre betydelige forhold  

Opfølgning på tidligere protokolbemærkninger 

Godkendelse af kreditorbetalinger i VIAs kreditorafdeling 

10 Vi henviser overordnet til vores gennemgang i protokollat om forberedende revisionsarbej-
der 2018, afsnit 28-30, hvor vi konstaterede, at der kan ændres i den betalingsfil, der danner 
grundlag for betaling til leverandører. VIA har efterfølgende opdateret forretningsgangbeskrivelsen 
på området, således at der er implementeret en ny proces til at reducere risikoen. Det er vores op-
fattelse, at den beskrevne proces reducerer risikoen for fejl til et acceptabelt niveau.  

11 Vi vil i forbindelse med vores løbende revision for 2019 teste, at kontrollen udføres som 
beskrevet. Vi forventer således, at observationen vil blive afsluttet i 2019. 

Funktionsadskillelse ved godkendelse af fakturaer 

12 Vi henviser overordnet til vores gennemgang i protokollat om forberedende revisionsarbej-
der 2018, afsnit 31-33, hvor vi konstaterede, at der ikke sker en løbende overvågning af medarbej-
dere, der inden for nogle beløbsgrænser har rettigheder til at varemodtage og godkende fakturaer 
på samme indkøb. Vi har fået oplyst, at økonomi- og betalingssystemerne vil blive omlagt, således 
at der altid kræves to niveauer af godkendelser ved afholdelse af omkostninger. Dette kræver dog 
en systemændring i INDFAK, som VIA er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om. VIA vil herud-
over gennemgå de enkelte medarbejderes roller. Det er vores vurdering, at der er udarbejdet en 
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passende handlingsplan for området. Resultatet afhænger dog af, at det er teknisk muligt i 
INDFAK. 

13 Vi vil følge op på området i forbindelse med vores løbende revision i 2019. 

Opfølgning på Rigsrevisors lønrevision primo 2017 
14 Vi henviser overordnet til vores gennemgang i protokollat om forberedende revisionsarbej-
der 2018, afsnit 13-23. I nedenstående afsnit fremgår en opdateret status. 

Cheflønspuljen 

15 VIA er fortsat ikke bekendt med vilkårene vedrørende ændring af reglerne for lederansæt-
telse i sektoren, hvorfor der ikke er foretaget yderligere arbejde vedr. cheflønspuljen.  

16 Vi afventer et endeligt svar fra VIA og vil foretage opfølgning herpå til løbende revision i 
2019. 

Regeloverholdelse og systemunderstøttelse for VIAs tidsregistrering 
17 VIA har som opfølgning på området ændret i opsætningen af tidsregistreringssystemet 
SmartKlik, så der kun kan foretages tidsregistrering og godkendelse i indeværende og foregående 
måned. Der er samtidig indsat systemkrav om, at timer skal godkendes af en leder. Vi har påset 
ændringerne. 

18 VIA vurderer på den baggrund, at Rigsrevisors anbefaling er fulgt. 

Høje timebanker i forhold til merarbejde og overtid 

19 Udviklingen i timebanker fra 2016 til 2018 er som følger: 

Timer 2016  2017  2018  

       

Medarbejdere 111.325  87.406  88.003  

Opsparingsdage 1.004  1.056  3.331  

       
Samlet 112.329  88.462  91.334  

       
Udbetalt merarbejde (DKK mio.) 8,7  9,2  6,7  

       
       

20 Det fremgår således, at der siden rigsrevisors besøg i 2016 er sket en mærkbar nedbringelse 
af timebankerne i 2017, men ikke i 2018. Vi har fået oplyst, at VIAs ledelse har et forøget fokus på at 
nedbringe de høje timebanker. 

21 Vi vil foretage en yderligere opfølgning på timebankerne i forbindelse med løbende revision 
i 2019. 
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Indregning og oplysning vedrørende aktiviteter i Kina 

22 VIA forestår en række aktiviteter i Kina, herunder udbud af uddannelse og kurser. VIA har 
til dette formål et selskab i Kina, VIA International Education Consultancy Limited. VIA indtægts-
fører aktiviteterne i takt med levering. VIA har dog konstateret, at der er usikkerhed om transakti-
onsflowet fra aktiviteterne i Kina til VIA. Derfor hersker der tvivl om, hvordan indregningen af de 
kinesiske aktiviteter skal præsenteres i årsregnskabet for VIA University College. VIA har yderligere 
konstateret, at der hersker usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at trække tilgodehavendet ud af 
Kina, uden at der vil ske beskatning af beløbet. Tilgodehavendets værdi er således omfattet af usik-
kerhed. 

23 PwC’s skatterådgivere er blevet bedt om at assistere VIA med at skabe større klarhed om 
ovenstående. Arbejdes forventes udført i løbet af 2019. 

24 VIA har i årsregnskabet for 2018 indregnet et tilgodehavende fra VIAs kinesiske selskab på 
DKK 6,3 mio. i balancen under andre tilgodehavender. Beløbet svarer til indeståendet på det kine-
siske selskabs bankkonto i Kina. 

25 VIA har i samme forbindelse konstateret, at de ikke har et tilstrækkeligt egnet grundlag til 
at oplyse om indtægter og omkostninger ved indtægtsdækket virksomhed i udlandet, hvilket er et 
oplysningskrav i henhold til det gældende paradigme for aflæggelse af årsregnskabet. Vi er blevet 
oplyst, at der vil blive arbejdet på at have et grundlag for dette til brug for årsregnskabet 2019. 

26 Vi har vurderet, at forholdene ikke er væsentlige for vores samlede vurdering af årsregn-
skabet. Vi skal dog anbefale VIA, at de fortsætter arbejdet med at identificere, hvordan setup’et 
fremadrettet skal være for de kinesiske aktiviteter, samt får verificeret mellemværendet med det 
kinesiske selskab og samtidig får et tilstrækkeligt grundlag til at kunne give de krævede oplysninger 
i årsregnskabets specifikation af indtægtsdækket virksomhed i udlandet. 

Ikke korrigerede fejl  

Periodisering af ordinære midler – brug af hensættelser 

27 Vi har i vores revision af periodeafgræsningsposter under passiverne i balancen konstate-
ret, at der i flere tilfælde er periodiseret ordinære midler, der er afsat af ledelsen, til aktiviteter, der 
skal gennemføres i 2019 eller senere. Dette er i overensstemmelse med tidligere års praksis og an-
vendes for at styre forbrug af vedtagne interne budgetbevillinger.  

28 Vi har samlet fundet periodiserede omkostninger for DKK 7,8 mio., hvor der er omkost-
ningsført aktiviteter, der endnu ikke er gennemført. Af de DKK 7,8 mio. vedrører DKK 3,2 mio. tid-
ligere år. Årets resultat er således negativt påvirket med DKK 4,6 mio. 

29 Da der er tale om omkostninger til aktiviteter, der endnu ikke er afholdt, har der ikke været 
en økonomisk belastning af VIA, og omkostningerne bør derfor ikke påvirke indeværende periode. 
Vi har drøftet forholdet med ledelsen, og der er opnået enighed om, at denne praksis vil blive æn-
dret fremadrettet, således budgettet fra og med 2020 tager højde for de gældende regnskabsregler.  
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30 Ledelsen har valgt ikke at korrigere regnskabet under hensyntagen til forholdenes uvæsent-
lighed for regnskabet. 

31 Vi har vurderet, at forholdene ikke kan begrunde forbehold i vores revisionspåtegning. Vi 
har under vores stillingtagen bedømt effekten på de relevante delkomponenter af regnskabet samt 
det samlede resultat og egenkapital. 

32 Vi har ikke under revisionen af årsrapporten for 2018 identificeret øvrige fejl over vores 
opnoteringsniveau på DKK 4,7 mio. 

Andre forhold  

Generelle it-kontroller 

33 Som led i vores revision har vi foretaget en overordnet it-revision af de generelle it-
kontroller relateret til regnskabsaflæggelsen (ITGCFR). Det overordnede formål med vores it-
revision er at fastlægge, i hvilket omfang vi kan basere os på systemer og kontroller som en del af 
vores revision. Dette sker for at kunne udføre dataanalyser og reducere mængden af substansrevi-
sion, der skal udføres. Ved vurderingen af it-kontrolmiljøet vedrørende regnskabsaflæggelsen ser vi 
på det underliggende systemmiljø (databaser, operativsystemer og netværk). Som nævnt nedenfor 
fokuserer vores it-revision på systemer og processer vedrørende regnskabsaflæggelsen og omfatter 
derfor ikke andre systemer og processer, eksempelvis forskning og udvikling, HR osv. 

34 Et robust it-kontrolmiljø medvirker til at sikre tilgængeligheden og den fortsatte effektivitet 
af it-systemer samt pålideligheden af forretningsdata. Dette sker gennem interne kontroller rettet 
mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data og systemer. I relation til vores finansielle 
revision bidrager ITGCFR indirekte til at sikre oplysningerne i årsregnskabet, og applikationskon-
troller bidrager direkte hertil. Vores primære fokus i it-revisionen er derfor rettet mod integriteten 
af data og systemer. 

35 Gennemgangen af ITGC har omfattet følgende hovedområder: 

• Ledelsens styring og organisering af it-anvendelsen  
• Kontroller i relation til change management  
• Kontroller i relation til drift af serverrum og netværk  
• Kontroller i relation til adgang til programmer og data 
• Kontroller i relation til anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. 
 
36 Baseret på det udførte arbejde er det vores konklusion, at det overordnede interne kon-
trolmiljø hos institutionen på udvalgte områder er på et acceptabelt niveau, men at der bør ske 
styrkelse af kontroller på enkelte roller i relation til adgange til systemer og data.  

37 Vores arbejde er udført i sammenhæng med udarbejdelse af revisionserklæring for de gene-
relle it-kontroller i relation til henholdsvis IT-Supportcentret og VIA IT. 
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38 Vi har ikke som en del af vores it-revision udført en evaluering af cybersikkerheden, og fx 
produktionssystemer og applikationer/databaser, der indeholder kritiske ikke-finansielle data, har 
ikke været omfattet af it-revisionen. Som følge heraf, og i lighed med andre større virksomheder, er 
institutionen udsat for cybersikkerhedsrisici, som ikke er blevet vurderet og afdækket som led i 
denne revision. Disse risici kan have en alvorlig indvirkning på fortroligheden, integriteten og til-
gængeligheden af data og systemer. 

39 Som følge af institutionens afhængighed af et robust it-kontrolmiljø anbefaler vi, at ledel-
sen kontinuerligt har opmærksomhed på cybersikkerhed til sikring af, at institutionen kan imødegå 
de fortsat stigende trusler fra cyberkriminalitet samt imødekomme de øgede regulatoriske krav og 
forventninger fra kunder og andre interessenter. 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

40 Vi har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med 
standarder for offentlig revision (”SOR”) samt Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Brev om 
årsrapport 2018” af 10. december 2018. Vi har planlagt at udføre vores juridisk-kritiske revision og 
forvaltningsrevision på de relevante emner som følger: 
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Juridisk-kritisk revision 
     Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner X X X X X 

Gennemførelse af salg  X X X X X 

Gennemførelse af indkøb  
  

X 
    

     Forvaltningsrevision 
     Aktivitets- og ressourcestyring X X X X X 

Mål- og resultatstyring, resultatløn X X X X X 

Mål- og resultatstyring, andre områder X X X X X 

Styring af offentligt indkøb 
  

X 
  Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter 

 
X 

   Øvrige emner omtalt i SOR 6 og SOR 7 er ikke vurderet relevante for VIA 

Gennemførelse af salg (indtægtsdækket virksomhed) – juridisk-kritisk revision 

41 Vi har undersøgt gennemførelsen af salg (indtægtsdækket virksomhed). Undersøgelsen er 
gennemført med henblik på at opnå et grundlag for at vurdere, hvorvidt der er et godkendt hjem-
melsgrundlag for den indtægtsdækkede virksomhed. Herunder hvorvidt priserne bliver fastsat kor-
rekt, og at arten og omfanget af de solgte ydelser er afgrænset på en måde, der er i overensstemmel-
se med hjemmelsgrundlaget. 

42 Vores undersøgelse består af en gennemgang af institutionens interne forretningsgange og 
kontroller forbundet med indtægtsdækket virksomhed. 
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43 Vi har påset, at institutionen har udarbejdet detaljerede forretningsgange, der sikrer, at 
kravene til at indtægtsdækket virksomhed følges, herunder at der er udarbejdet priskalkulationer 
og budgetter, samt at der sker opfølgning på eventuel underskudsgivende virksomhed. 

44 Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores overordnede vurdering, at institutio-
nens administration af indtægtsdækket virksomhed fungerer tilfredsstillende i henhold til gælden-
de krav. Vi har dog rapporteret et mindre forhold i denne protokols punkt 25 vedrørende opgørelse 
af indtægtsdækket aktivitet i udlandet. 

Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner – juridisk-kritisk revision 

45 Vi har undersøgt gennemførelsen af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner. Undersøgel-
sen er gennemført med henblik på at opnå et grundlag til at vurdere, hvorvidt løn, pension og andre 
personaleudgifter har den nødvendige bevilling, og at de ledelsesmæssige dispositioner i forbindel-
se med løn- og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de 
pågældende ansættelser. 

46 Vores undersøgelse består dels af en gennemgang af institutionens interne forretningsgan-
ge og kontroller forbundet med løn- og ansættelsesmæssige dispositioner samt stikprøvevise un-
dersøgelser af løn og pensioner til medarbejdere. 

47 Vi har påset, at institutionen har udarbejdet detaljerede forretningsgange, der sikrer, at 
ændringer til stamdata på løn foretages på betryggende vis, herunder at ændringer kun gennemfø-
res, hvis der er tilstrækkelig hjemmel til ændringen. Vi har yderligere påset, at institutionens pro-
cedurer omkring godkendelse af ændringer til løn, pension og andre personaleudgifter er tilstræk-
kelige. Herudover har vi påset, at der i forretningsgangene er implementeret kontroller, der sikrer, 
at ændringer til løn, pension og andre personaleudgifter er godkendte. 

48 Vi har anvendt og indhentet samtlige posteringer i SLS til brug for dataanalyse. Formålet 
med dataanalysen har været at identificere forhold, der indikerer fejl. I vores analyse har vi over-
ordnet undersøgt de medarbejdere, der har ligget højest i følgende kategorier i 2018: 

• Total faktisk løn 
• Lønudbetaling fordelt på alder 
• Faste tillæg 
• Uregelmæssige tillæg 
• Engangsvederlag.  

 
Vores analyse har ikke indikeret åbenlyse fejl. Baseret på en risikovurdering har vi stikprøvevist 
testet:  

• Medarbejdere med højest grundløn  
• Medarbejdere med størst faste tillæg. 
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49 Ved stikprøver har vi testet, at den løn, pension og andre personaleudgifter, der udbetales 
til de pågældende medarbejdere, er baseret på et objektivt grundlag, herunder eventuelle løntillæg, 
og at dette kan afstemmes til kontrakter eller tillæg til kontrakter, der er indgået i overensstemmel-
se med VIAs procedurer på området. 

50 Vi har som et led i revisionen yderligere undersøgt, at de udbetalte vederlag, pensions-
indbetalinger mv. er i overensstemmelse med indgåede kontrakter vedrørende institutionens rektor 
og direktør. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

51 Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores overordnede vurdering, at institutio-
nens administration af løn, pension og andre personaleudgifter fungerer tilfredsstillende i henhold 
til gældende krav. 

Aktivitets- og ressourcestyring (økonomistyring) - forvaltningsrevision 

52 Vi har undersøgt ledelsens aktivitets- og ressourcestyring. Undersøgelsen er gennemført 
med henblik på at opnå et grundlag for at vurdere, hvorvidt ledelsen løbende søger at tilpasse insti-
tutionens aktiviteter og ressourcer til de faktiske behov, og om ledelsen i øvrigt har tilrettelagt en 
hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i overensstemmelse med de kriterier, der er relevan-
te for de pågældende typer af aktiviteter og ressourcer. 

53 Vores undersøgelse består af en gennemgang af de systemer og processer i aktivitets- og 
ressourcestyringen, der efter vores vurdering har størst betydning for sparsommelighed, produkti-
vitet og effektivitet. 

54 Vi har gennemgået institutionens procedurer for budgetaflæggelse og budgetopfølgning, 
der er gældende i 2018. Vi har påset, at institutionens procedurer for budgettering er fulgt i 2018, 
og at der løbende er sket budgetopfølgning i overensstemmelse med institutionens procedurer. Vi 
har dog også konstateret, at den samlede budgetopfølgning for året først foreligger medio/ultimo 
marts. Vi vurderer, at budgetopfølgningen bør foreligge væsentligt tidligere, da budgetopfølgningen 
er et vigtigt styringsredskab og er vigtigt i forståelsen af årsregnskabet. 

55 Vi er opmærksomme på, at der i forbindelse med institutionens nye økonomimodel og en 
kommende ny kontoplan er iværksat tiltag til en ny procedure for budgettering og budgetopfølg-
ning, hvilket vi følger op på i forbindelse med revisionen af 2019 regnskabet. 

56 Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores overordnede vurdering, at institutio-
nens aktivitets- og ressourcestyring er på et acceptabelt niveau.  

Mål- og resultatstyring - forvaltningsrevision 

57 Vi har undersøgt ledelsens styring af mål og resultater. Undersøgelsen er gennemført med 
henblik på at opnå et grundlag til at vurdere, hvorvidt ledelsen søger at målrette institutionens ak-
tiviteter mod de fastlagte samfundsmæssige formål, der fremgår af aktiviteternes lovgrundlag og 
bevillinger, og om ledelsen i øvrigt har tilrettelagt en hensigtsmæssig mål- og resultatstyring i over-
ensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende aktiviteter. 
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58 Vores undersøgelse består af en gennemgang af de systemer og processer i mål- og resultat-
styringen, der efter vores vurdering har størst betydning for sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

59 Vi har i vores undersøgelse taget udgangspunkt i institutionens strategiske rammekontrakt 
med Uddannelses- og Forskningsministeriet for 2018-2021 og resultatløn. 

Målrapportering 

60 Afrapporteringen af de i alt 5 mål fremgår af en ajourført handlingsplan, en statusredegø-
relse og et sammendrag af konklusionerne fra statusredegørelsen i årsrapporten. 2018 er første år 
under den nye rammekontrakt. VIA deltager løbende i dialogmøder med Ministeriet og der kan 
stadig opstå mindre tilpasninger af formatet for den løbende opfølgning og afrapportering på ram-
mekontrakten. 

61  Vi har gennemgået VIAs processer for opfyldelse af kravene i rammekontrakten, herunder 
afrapportering i statusredegørelsen og årsrapporten. Dette giver ikke anledning til bemærkninger. 

Resultatløn 

62 Resultatlønskontrakterne for 2018 er endnu ikke evalueret på tidspunktet for lønrevisio-
nen. Gennemgangen tager derfor udgangspunkt i resultatlønskontrakter for 2017, der er kommet til 
udbetaling i 2018. 

63 VIA har i 2018 udbetalt resultatløn vedrørende 2017 til institutionens rektor og 87 øvrige 
ledende medarbejdere. I 2017 blev der skønsmæssigt hensat DKK 7.1 mio. til skyldig resultatløn. 
Resultatløn for 2017 er endeligt opgjort og udbetalt i 2018 og udgjorde DKK 6.1 mio. Vi har stikprø-
vevist testet, at udformningen af resultatlønskontrakterne er i overensstemmelse med de af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets udstedte retningslinjer, herunder 

• at kravene for at indgå resultatlønskontrakter er opfyldt, 
• at den korrekte økonomiske ramme er anvendt, samt at den maksimale udbetaling af resul-

tatløn ikke overstiger 25 pct. af lederens samlede løn, 
• at udmøntningen af resultatløn er begrundet, 
• at resultatlønskontrakter og udmøntningen er offentliggjort på institutionens hjemmeside, 

samt 
• at den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten 

for den øverste ledelse er indberettet til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
64 De endeligt godkendte målopfyldelsesgrader for kontrakter indgået for 2017 udgør 44 % - 
95 %. 

65 I 2018 udgør skyldig løn vedr. resultatløn TDKK 8.055, svarende til en målopfyldelsesgrad 
på 90 %.  



 
 

412 
 

Konklusion på institutionens mål- og resultatstyring 

66 Baseret på de foretagne undersøgelser er det vores overordnede vurdering, at institutio-
nens mål- og resultatstyring er tilfredsstillende. 

Produktivitet 

67 Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens om-
fang. Vurderingen af produktiviteten kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserie-
analyse eller i form af en sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydelser 
enten inden for eller uden for institutionen. 

68 Vi har nedenfor udarbejdet en oversigt, som viser udvalgte relevante nøgletal for perioden 
2014-2018 for VIA samt vægtet gennemsnit for lignende institutioner for 2017, inkl. VIA: 

Omkostninger pr. STÅ 

Vægtet gen-

nemsnit for 

UC'er 2017*  2018  2017  2016  2015  2014  

             

Undervisningens gennem-

førsel (DKK) 48.220  51.810  50.430  52.490  51.790  51.630  

             

Forskning og udvikling 

(DKK) 5.633  6.930  6.180  6.030  5.330  5.280  

             

Ledelse og administration 

(DKK) 9.534  9.620  9.450  8.860  9.150  9.090  

             

Bygningsdrift (DKK) 11.136  10.410  10.860  10.440  11.120  13.000  

* Kilde: Professionshøjskolen VIA University College, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Professionshøjskolen Uni-

versity College Nordjylland, Professionshøjskolen Absalon, Professionshøjskolen University College Syddanmark, Professi-

onshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC. 

69 Tabellen viser omkostningsniveauet i forhold til antal STÅ. VIAs samlede STÅ er i perioden 
nogenlunde stabilt placeret omkring 18.000-19.000. Vi gør opmærksom på, at der kan være for-
skellig praksis for kontering og rapportering af omkostningerne på de forskellige institutioner, hvil-
ket medfører, at sammenligning mellem institutioner kan være vanskeligt. 

70 Det fremgår af ovenstående, at VIA i perioden 2014-2018 anvender en større andel af deres 
budget på undervisningsgennemførsel end gennemsnittet af alle UC’er. Det fremgår også, at VIA 
holder omkostningsniveauet stabilt over perioden. Vi har fået oplyst, at VIA har fokus på kvalitet i 
undervisningen, hvorfor området prioriteres højt. Dette kan være en del af forklaringen på, at VIAs 
omkostningsniveau er højere end sammenlignelige institutioner. 
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71 Den stigende udvikling i omkostninger til forskning og udvikling skyldes, at VIA har sti-
gende fokus på at hjemtage tilskudsmidler, hvilket ikke har en direkte sammenhæng med antallet 
af STÅ. VIA har på dette område en relativ højere aktivitet end gennemsnittet, hvilket indikerer, at 
forskning og udvikling fylder relativt mere på VIA end gennemsnittet af UC’er. Alene siden sidste år 
er VIAs indtægter fra forsknings- og udviklingsaktiviteter steget med DKK 16,8 mio.  

72 Omkostninger til ledelse og administration udgør i 2018 DKK 9.620 pr. STÅ mod DKK 
9.450 pr. STÅ i 2017. Stigningen er ca. 1,8 % sammenholdt med 2017. Stigningen kan primært hen-
føres til en stigning i lønninger som følge af de nye overenskomster. I forhold til gennemsnittet er 
VIA umiddelbart på niveau med lignende institutioner, på trods af at VIA har en forholdsvis decen-
tral ledelsesstruktur og forholdsvis flere fysiske lokationer. VIA har i årsrapporten redegjort for ny 
ledelsesstruktur og planer for et mere enkelt og sammenhængende VIA. 

73 VIA har et godt fokus på omkostninger til bygningsdrift, der ligger nogenlunde stabilt over 
perioden og under gennemsnittet. 

74 Der henvises desuden til ledelsesberetningen og målrapporteringen for nærmere gennem-
gang af den økonomiske udvikling. 

Revisortjekliste 

75 I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal revisor i forbindelse med revisionen af årsrap-
porten udfylde en af Styrelsen for Videregående Uddannelser udarbejdet revisortjekliste, der ligger 
på styrelsens hjemmeside. Revisortjeklisten skal indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrappor-
ten. 

76 Denne er udfyldt og i sin fulde ordlyd indarbejdet som bilag (bilag 1) til dette revisionspro-
tokollat. 

Undervisningsmiljø 

77 I henhold til Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø er 
det en betingelse for modtagelse af tilskud, at institutionen foretager en vurdering af undervis-
ningsmiljøet, der minimum skal revurderes hvert 3. år. 

78 Institutionen har i efteråret 2018 fået gennemført en undervisningsmiljøvurdering gennem 
Uddannelses- og Forskningsministeriet Læringsbarometeret. Der er redegjort for dele af undersø-
gelsen i målrapporteringen i årsregnskabet. 
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Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser 

79 Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne forespørge institutionens ledelse om, 
hvordan ledelsen øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, der er iværksat med henblik på at 
identificere og reagere på risikoen for væsentlige besvigelser på institutionen, samt hvilke interne 
kontroller direktionen har implementeret for at forebygge sådanne risici. 

80 Vi skal desuden forespørge ledelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser, 
der påvirker institutionen, eller om mistanker og beskyldninger herom. 

81 Vi har som led heri med ledelsen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som institutio-
nen har etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Ledelsen har i denne 
forbindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om be-
svigelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på institutionen. 

Forretningsgange og interne kontroller, dispositioner, registreringer og regn-
skabsaflæggelse 

82 I forbindelse med vores revision i årets løb har vi foretaget en overordnet gennemgang af 
forretningsgange, interne kontroller og registreringssystemer. Der henvises til afrapportering i pro-
tokollat om forberedende revisionsarbejder 2018. 

83 Vi har foretaget opfølgning af vores konklusioner fra revisionen udført i løbet af året i for-
bindelse med revision af udkast til årsrapporten. Vi henviser til gennemgang i ovenstående afsnit 
10 - 21. Herudover har gennemgangen ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Kassefunktionen, herunder uanmeldt beholdningseftersyn mv. 

84 Vi har ikke udført beholdningseftersyn i 2018 efter aftale med institutionens ledelse. Insti-
tutionen anvender kun i meget begrænset omfang likvide midler. Herudover har institutionen gode 
interne processer med løbende afstemning af øvrige beholdninger, såsom bank, debitorer og kredi-
torer, hvorfor vores revisionshandlinger har været fokuseret herpå. 

85 Institutionen er dog af forbrugerombudsmanden blevet pålagt at genåbne muligheden for 
kontantbetaling i institutionens kantiner og butikker. VIA har som følge heraf påbegyndt genåb-
ning af mulighed for kontantbetalinger i slutningen af 2018. Vi planlægger som følger heraf at gen-
nemføre uanmeldt beholdningseftersyn i 2019. 

Sociale klausuler 

86 Revisionsbekendtgørelsen foreskriver, at en betingelse for modtagelse af statstilskud på 
selvejende institutioner er, at institutionen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvorle-
des institutionen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmar-
kedspolitik, samt hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte, for at 3,5 % af årsværkene er 
ansat på særlige vilkår. 
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87 VIA har indarbejdet politikker for socialt ansvar i deres personalepolitikker. Målet er at 
overholde lovkravet om 3,5 % af årsværkene. 

88 Vi skal bemærke, at ansatte med sociale klausuler i 2018, 2017, 2016 og 2015 har udgjort 
henholdsvis 4,0 %, 5,0 %, 5,0 % og 5,0 % af årsværkene.  

Godkendelse af årsrapporten for 2017 

89 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har godkendt årsrapporten for 2017 dog 
med bemærkninger vedrørende institutionens målrapportering, herunder uenighed omkring hvor-
vidt enkelte af målene i målrapporteringen var opfyldt. Forholdene er ifølge det oplyste efterfølgen-
de afklaret med Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

Revision i årets løb 

90 Vedrørende den i årets løb udførte forberedende revision og konklusion derpå henvises til 
vores revisionsprotokollat af 7. januar 2019, side 397 - 402. 

91 Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende væsentlige poster 
og forhold. 

Afsluttende revision 

92 Resultatopgørelsen er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og 
andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemnin-
ger til bogholderiet og bilagsmaterialet. 

93 Ved revisionen af institutionens balance er det stikprøvevist påset, at aktiverne ejes af insti-
tutionen, at de er til stede, og at de er værdiansat forsvarligt. Vi har påset, at de forpligtelser, der os 
bekendt påhviler institutionen, er rigtigt udtrykt i regnskabet. 

Skyldige feriepenge 

94 Feriepengeforpligtelsen og skyldige feriepenge fremgår af årsrapporten med DKK 160,0 
mio. (2017: DKK 142,0 mio.).  

95 I lighed med sidste år har VIA beregnet feriepengeforpligtelsen ved at anvende den generel-
le beregningsmodel fastsat af Moderniseringsstyrelsen, hvor der opgøres en gennemsnitlig pris for 
en feriedag pr. medarbejder, samt gennemsnitlige antal optjente og opsparede feriedage pr. medar-
bejder. 

96 Beregningsmodellen accepterer, at der anvendes det gennemsnitlige antal restferiedage i 
Staten. Disse udgør 4,5 dage, jf. beregningsmodellen. Sidste år blev beregningen foretaget på bag-
grund af gennemsnitlig restferie på 4,5 dage. I år har VIA opgjort restferie til 8 dage ud fra den re-
gistrerede restferie i SmartKlik. Ændringen medfører i 2018 en yderligere hensættelse på DKK 13,4 
mio. 
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97 Vi er enige med ledelsen i, at opgørelsen bør tage udgangspunkt i den faktisk opgjorte rest-
ferie. Vi anbefaler samtidig, at der fremadrettet beregnes feriepengeforpligtelse på medarbejderni-
veau og således ikke ved at tage udgangspunkt i gennemsnitlige satser. 

98 Gennemgangen har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger. 

Statstilskud 

99 Statstilskud udgør i 2018 DKK 1.280,2 mio. mod DKK 1.244,1 mio. i 2017. Vi har gennem 
året løbende revideret og påtegnet de af institutionen udarbejdede og indsendte aktivitetsindberet-
ninger. 

100 Vi har i forbindelse med årsafslutningen gennemgået institutionens afstemning af modtag-
ne tilskud. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Nyt Campus Horsens 

101 VIA har i 2017 indgået aftale med byggevirksomheden CASA om opførelse af et nyt Campus 
i Horsens. Første spadestik til byggeriet er taget i juni 2018, og byggeriet forventes klar til indflyt-
ning i sommeren 2021. 

102 Byggeriet er pr. 31. december indregnet til DKK 106,6 mio. i balancen under regnskabspo-
sten ”Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver”. 

103 Der er indgået aftale med CASA om en pris for opførelsen på DKK 512,7 mio. Den samlede 
pris for opførelsen er budgetteret til DKK 612,9 mio. alle omkostninger inklusive. Hertil kommer 
DKK 10,5 mio. i forventede og kendte tillæg og fradrag. Vi har fået oplyst, at byggeriet forløber 
planmæssigt. 

104 Vores revision af indregning og præsentation af byggeriet i årsregnskabet har ikke givet 
anledning til bemærkninger. 

Salg af Skejbyvej 29 

105 VIA har i 2018 gennemført salget af Skejbyvej 29. Salget blev gennemført efter den indgåe-
de købsaftale i 2015, efter den ventede ændring af lokalplanen blev vedtaget i Aarhus Byråd i år. 

106 Bygningen havde på salgstidspunktet en bogført værdi på DKK 73,4 mio. VIA har jf. salgs-
aftalen modtaget DKK 87,3 mio. for bygningen samt deponeret DKK 0,2 mio. i tinglysningsafgift, 
hvorfor der i 2018 indgår en gevinst på DKK 13,7 mio. i regnskabet vedr. salget, som er indregnet i 
regnskabsposten Deltagerbetaling og andre indtægter. 

107 Vores revision af indregning og præsentation af salget i årsregnskabet har ikke givet anled-
ning til bemærkninger. 
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Beretningen 

108 Vi har som led i vores revision vurderet, om beretningen sammen med årsrapportens øvri-
ge elementer bidrager til, at årsrapporten giver et retvisende billede. Ud fra vores kendskab til insti-
tutionens aktiviteter, det reviderede regnskab og øvrig foreliggende dokumentation, som er gen-
nemgået og godkendt af institutionens ledelse, har vi således vurderet, om beretningen indeholder 
de krævede oplysninger, herunder præsentation af institutionen, årets faglige resultater samt årets 
økonomiske resultat, og om ikke finansielle oplysninger er relevante og sandsynlige, og dermed 
ikke giver et forkert eller vildledende billede af institutionens forhold. Vi har foretaget en overord-
net vurdering af hensigtsmæssigheden i institutionens procedurer til frembringelse af ikke finan-
sielle informationer og har, i det omfang vi har anset det for nødvendigt, efterprøvet systemerne og 
den underliggende dokumentation.  

Afslutning 

109 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi den daglige ledelses underskrift på en 
regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabs-
materialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet. 

110 Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 3. december 2018 er 
gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrel-
se, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet. 

111 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-
skabet. 

112 Under henvisning til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 
2008 erklærer vi, 

at vi opfylder habilitetsbetingelserne i revisorlovgivningen, 
at vi under vores revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, 
at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om de modtagne 

statstilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt 
at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om refusion og til-

skudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Aarhus, den 27. marts 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
Henrik Kragh Kristian Kjær Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Siderne 403 - 422 med tilhørende bilag 1 (Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen) 
er behandlet på bestyrelsesmødet den 27. marts 2019. 
 
 
Bestyrelsen   
   
   
   
Peter Sørensen Lars Krarup Jørgen Nørby 
formand   
   
   
   
Hanne Roed Morten Ballisager Danny Stentoft 
   
   
   
Berit Eika Marie Sonne Bente Rasmussen 
   
   
   
Jens Eistrup Kim Andersen Sofie Falck Villadsen 
   
   
   
Mike Bødker Musial Lars Goldschmidt Noemi Katznelson 
   
   
   
 
  

http://www.au.dk/om/uni/bestyrelse/bestyrelsesmedlemmerne/soerenpold/
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Bilag 1 - Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen 
 
 
Institutionsnr.: 791413 
 
Institutionens navn: Professionshøjskolen VIA University College 
 
Regnskabsår: 2018 
 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forord til Revisortjekliste 
Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes kontrol 
af årsrapporter for Erhvervsakademier og Professionshøjskoler. Styrelsen anvender desuden tjekli-
sten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol ba-
seres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsproto-
kollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. 
 
Tjeklisten udfyldes af institutionsrevisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten ind-
arbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutio-
nens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Uddannelses- 
og Forskningsministeriet af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af mi-
nisteriet.  
 
Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser ved-
rørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vur-
deringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om 
enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udfø-
res med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. 
 
Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærk-
ninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors 
omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 
§ 20 lovbekendtgørelse nr. 1167 af 9. september 2016 om godkendte revisorer og revisionsvirksom-
heder (revisorloven), Bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol 
m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, 
samt Standard for offentlig revision (SOR).  
 
 
Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: 
 
× ”Blank” påtegning 
 Forbehold 
 Supplerende oplysninger 
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Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne 
 
For hvert punkt i tjeklisten angives afsnittet for revision i revisionsprotokollatet. 
 
I kolonnerne angives hvorvidt et punkt i revisionen har modtaget ”kritiske bemærkninger”, ”Væ-
sentlige bemærkninger/anbefalinger” eller ”Ingen kritiske bemærkninger”.” Hvis der er kriti-
ske/væsentlige bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil 
og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen.  
 
Der skal afkrydses i ”Ingen kritiske bemærkninger” rubrikken, når revisions- eller kontrolopgaven 
er udført, og revisor kan konstatere, at der ikke er kritiske bemærkninger til området.  
 
Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, skal afkrydsning ske i kolonnen ”Punktet ud-
skudt, jf. revisionsplanen” eller i kolonnen ”punktet ikke relevant”.  
 
En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarel-
sen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor 
har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de forelig-
gende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative for-
hold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revi-
sionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt 
under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. 
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Punkt Revisortjekliste 

Afsnit i pro-
tokollat 

Kritiske 
bemærk-
ninger 

Væsentlige be-
mærknin-
ger/anbefalinger 

Ingen kriti-
ske bemærk-
ninger 

Udskudt, jf. 
revisionsplan-
lægning 

Ikke re-
levant 

  

Har revisionen givet anledning til kritiske be-
mærkninger eller væsentlige anbefalinger 
vedrørende             

  Overordnede kommentarer og risikofaktorer 
  

        

1. Opfølgning på bemærkninger og anbefalinger 
fra sidste års revisionsprotokollat 

10 - 13   X        

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af 
årsregnskabet og/eller forvaltningen 

      X     

3. Tilsynssager hos Rigsrevisionen, styrelsen mv. 14 - 21    X       
  Finansiel revision             

4. Forretningsgange og interne kontroller, dispo-
sitioner, registreringer og regnskabsaflæggelse 

82 - 83     X      

5. Den generelle it-sikkerhed på det administrati-
ve område 

33 - 39      X     

6. Statstilskud 99 - 100      X     
7. Løn 45 - 51, 62 - 

65 og 94 - 
98 

     X     

8. Andre væsentlige områder 6 - 9 og 22 - 
32 

     X     

 Juridisk-kritisk revision       
9. Juridisk-kritisk revision, generelt 41 - 51   X   

10. Gennemførelse af indkøb      X   
11. Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner 45 - 51   X   
12. Gennemførelse af salg  41 - 44   X   

  Forvaltningsrevision             
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Punkt Revisortjekliste 

Afsnit i pro-
tokollat 

Kritiske 
bemærk-
ninger 

Væsentlige be-
mærknin-
ger/anbefalinger 

Ingen kriti-
ske bemærk-
ninger 

Udskudt, jf. 
revisionsplan-
lægning 

Ikke re-
levant 

  

Har revisionen givet anledning til kritiske be-
mærkninger eller væsentlige anbefalinger 
vedrørende             

13. Forvaltningsrevision, generelt 52 - 74   X   
14. Aktivitets- og resursestyring 52 - 56      X     
15. Mål- og resultatstyring, resultatløn  57 - 74      X     
16. Mål- og resultatstyring, andre områder 57 - 74   X   
17. Styring af offentligt indkøb        X    
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1 DEL 1: Finansiel strategi  

1.1 Overordnet målsætning 

 

VIAs finansielle strategi skal understøtte VIAs mission:  

”At udvikle og udbyde professionsuddannelser og professionsorienteret viden i lærings- og dannelsesmiljøer 

af høj kvalitet, så uddannelsesmuligheder, videnproduktion og formidling tilgodeser og udfordrer samfundets 

behov – såvel regionalt som globalt.” 
 

VIA er samarbejdsorienteret i relation til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner 

samt til erhvervslivet, såvel det offentlige som det private. 

 

Et af midlerne til at realisere målsætningen er, at institutionens finansielle midler og forpligtelser plejes med 

henblik på størst muligt afkast/færrest mulige omkostninger inden for rammerne udstukket i nærværende 

strategi. 

 

Placering af midler og pleje af gæld må aldrig have præg af spekulation; hermed forstås spekulation som 

”gearede investeringer” og ”finansiering i anden valuta end DKK”. 

 

VIAs finansielle strategi tager hensyn til reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videre-

gående uddannelser”. 

 

1.2 Om strategien 

Strategien er opbygget så den første del af strategien er relativt statisk og beskriver de overordnede rammer 

for VIAs finansielle styring. Anden del af strategien har mere operationel karakter og vil skulle justeres årligt i 

forbindelse med den årlige drøftelse i bestyrelsen. 

 

1.3 Finansiering 

1.3.1 Overordnet strategi 

VIAs finansielle strategi er forsigtig – dvs. vi er ikke interesseret i regnskabsresultater, der afspejler udsving i 

valutakurser eller resultater, der skyldes store udsving på renteposterne. Følgende kendetegn beskriver en 

forsigtig virksomhed på det finansielle område: 
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Kendetegn ved en forsigtig virksomhed: 

Bevare sin kapital Beskyttelse af værdier 

Kende sin risiko Forholdt sig til max risiko 

Vælger lav risiko frem for høj gevinst 

Bruger kendte og simple låne- og investerings-

produkter 

Holder sig på god afstand af forskellige grænser 

på det finansielle områder.  

Effektiv administration  Optimering af tidsforbrug 

Overblik 

Omkostningseffektiv 

Tryghed Overholde lovgivning og normer 

Reducere og håndtere risici 

Løbende rapportering 

 

 

 

1.3.2 Operationel håndtering 

 

Rentefordeling: 

For at opnå stor budgetsikkerhed skal minimum 40 % af VIAs samlede finansiering være med fast rente. 

Grænsen kan overskrides, men dette kræver godkendelse af bestyrelsen. Grænsen fastsættes dels for at 

sikre den langsigtede budgetmæssige stabilitet, men åbner samtidig op for muligheden af at udnytte lave 

korte renter uden at dette bliver spekulativt. 

 

Fast rente defineres som lån med fast rente eller med renteloft og med læn-

gere løbetid end 5 år. 

 

Lån med variabel rente defineres som lån med renteperiode på max. 5 år 

(f.eks.  F1, F5, CIBOR og/eller korte swaps). 

 

Balancen mellem variabel og fast rente kan opnås ved anvendelse forskellige finansielle instrumenter (rente-

swap, renteloft o.lign.), der er med til at øge andelen af finansiering med fast rente, eller med obligationer 

med fast rente. 

 

Afdragsprofil 

Ved finansiering optages lån med løbende afdrag eller lån med afdragsfrie perioder. Lån optages med løbe-

tid på op til 30 år. Optagne låns løbetid og afdragsfrie perioder kan forlænges. Særligt i perioder med stort 
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investeringsniveau kan der i investeringsperioden optages lån med afdragsfrihed. Ved stort investeringsbe-

hov forstås et årligt investeringsprogram på mere end 3% af VIA omsætning (ca. 51 mio.kr. i 2019). 

 

Af hensyn til VIAs likviditet skal der ved årets budgetlægning være en balance mellem årets afdrag, VIAs 

samlede afskrivninger og VIAs overskud. Som minimum fastsættes de årlige afdrag som gennemsnittet at de 

seneste tre års afskrivninger. VIAs overskud fastlægges årligt i forbindelse med budgetlægningen for det 

kommende år. 

 

Ved sammensætningen af VIAs gældsportefølje skal det, af hensyn til den langsigtede stabilitet i VIAs øko-

nomi sikres, at der ikke sker udløb af afdragsfrie perioder i samme år for mere end 10% af VIAs samlede 

langfristede gæld (ca. 150 mio.kr. ultimo 2018). 

 

Af hensyn til sikring af VIAs fortsatte kreditværdighed skal den samlede belåningsprocent ikke overstige 

80%. 

 

Belåningsprocenten opgøres hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsberetningen og beregnes som: 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑙æ𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

 

Ultimo 2018 udgjorde belåningsprocenten 62%. 

 

 

Finansieringskilder: 

Ved finansiering af ejendomme skal størst muligt realkreditlån optages for at opnå længst mulig forpligtelse 

fra långivers side. Løbetid på lån skal være så langt som muligt. 

 

Lån til øvrig anlægsfinansiering kan optages i pengeinstitut. Lånet skal så vidt muligt have en løbetid, der 

svarer til afskrivningsperioden på aktivet.  

 

Småanskaffelser (pt. under 50.000 kr.) finansieres over driften.  

 

 

Finansieringsvaluta: 

VIAs finansiering foretages 100 % i DKK, men følgende undtagelse: 

 

Der optages gæld i samme valuta som det aktiv som belånes, og i den valuta som cash flowet kommer fra. I 

udgangspunktet vil det udelukkende være DKK, men kan være fx CNY, hvis der finansieres aktiver i Kina. 

 

Sikringsinstrumenter: 

Simple finansielle instrumenter kan benyttes til pleje af VIAs låneportefølje. Mulige instrumenter for professi-

onshøjskoler er: 
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– Købte renteoptioner 

– Købt renteloft 

– Renteswaps 

– Kurssikring 

 

Før indgåelse af finansielle instrumenter skal disse dog nøje beskrives i gældsplejesammenhæng med angi-

velse af fordele og risici. 

 

Varighed på gæld 

En varighed på fx 5 betyder at gældens værdi ændrer sig med 5% hvis renten ændrer sig 1%-point. Af-

hængig af låneprodukt er varigheden ikke symmetrisk ved rentestigning og rentefald. 

 

Gældens samlede vægtede varighed (kursfølsomhed ved renteændring) må ikke oversige 3 ved rentefald, 

da det vurderes at højere varighed vil indebære risiko for formuetab af en størrelse som VIA ikke ønsker. 

 

Gældens samlede vægtede varighed (kursfølsomhed ved renteændring) skal være minimum 5 ved rentestig-

ning. 

 

Rentetilpasning 

Maksimalt 25% af gældens rentesikring må udløbe inden for samme 12 måneders periode. Det forhindrer, at 

en stor af gældens rentesikring udløber samtidig, hvilket risikerer at ske på et uheldigt tidspunkt mht. rente-

markedet. 

1.4 Likviditet og investering af overskydende likvide midler 

1.4.1 Likviditetsreserve 

VIA skal have adgang til en likviditet (kontant overskudslikviditet, eller trækningsret f.eks. til en kassekre-

dit/bevilliget overtræk mv), der til enhver tid sikrer institutionen den fornødne handlefrihed, jf. det af bestyrel-

sen godkendte budget og eventuelle øvrige dispositioner.  

 

Det tilstræbes at have en daglig minimumslikviditet på et beløb svarende til en måneds lønomkostninger, så-

ledes at lønudbetalinger ikke bliver forhindret af fx forsinket taxametertilskud. I 2019 svarer dette til ca. 90 

mio.kr. I perioder med stort investeringsbehov (se afsnit 1.3.2) kan likviditeten, efter forudgående vurdering, 

være lavere. 



 

 

 

7/14 

 

1.4.2 Investering i værdipapirer 

VIA skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af føl-

gende måder: 

 

1. I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udste-

der eller garant, 

 

2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner og Regioner i 

Danmark (KommuneKredit) eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn, 

 

3. Som indestående i pengeinstitutter omfattet af SIFI-aftalen 

 

Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i "Lov om professionshøjskoler for videregående uddannel-

ser", hvor §16 stk. 3 beskriver de overordnede rammer. 

 

Ovenstående 3 punkter skal altid være overholdt, men med den skærpelse at der udelukkende må investe-

res i stats-, kommune- og realkreditobligationer udstedt i danske kroner. 

 

1.4.3 Investeringshorisont 

Investeringshorisonten er mellem 0-2 år og risikoen er lav. 

 

1.4.4 Benchmarking ved investeringer 

Benchmarkafkast/referenceafkast: 

 

Vægtet dansk stats- og realkreditobligation med en varighed på maksimalt 2 år. 

 

1.4.5 Modpartsrisiko 

Der samarbejdes kun med finansielle modparter, der er udpeget af Finanstilsynet som SIFI institutter. Afvi-

gelse fra dette skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Primo 2019 er følgende udpeget som SIFI institutter: 

 Danske Bank A/S 

 Nykredit Realkredit A/S 

 Nordea Kredit Realkredit A/S 
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 Jyske Bank A/S 

 Sydbank A/S 

 DLR Kredit A/S 

 Spar Nord Bank A/S 

 

Udover ovenstående SIFI Institutter er det endvidere muligt at benytte LR Realkredit A/S som leverandør af 

realkreditlån. 

 

Hvis der er samarbejde (indlån, lån, etc.) med et SIFI institut, der mister sin status som SIFI Instituttet, så 

skal samarbejdet afvikles inden for en periode på 3 måneder. 

 

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) skal bruge SKB (Statens koncern Betalinger). Moderni-

seringsstyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB. Det betyder, at det er 

Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB. Tilskud til selvejende institutio-

ner udbetales til en SKB-konto. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønsystem, an-

vende SKB til lønudbetalinger. 

1.5 Beslutningstagere/Ansvarlige 

Koncernøkonomichefen har ansvaret for korrekt registrering af renterisici samt for at den finansielle politik 

følges. 

 

Ved optagelse af lån og/eller omlægning af lån tegnes VIA af formanden for bestyrelsen eller dennes sted-

fortræder og rektor i forening.  

 

Bestyrelsen beslutter pantsætning af VIAs aktiver. 

 

Bestyrelsen beslutter anvendelse af finansielle instrumenter (swaps, renteloft og købte renteoptioner) til pleje 

af VIAs låneportefølje. Rektor beslutter eventuel kurssikring i forbindelse med optagelse af lån. 

1.6 Rapportering 

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning udarbejdes oversigt over VIAs likviditet, som distribueres til 

bestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningen i almindelighed. 

1.7 Revurdering af strategi 

Denne strategi revurderes en gang årligt i 2. kvartal. Første gang i 2. kvartal 2020. 
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2 DEL 2: Finansiel strategi 2019 og 2020  

2.1 Likviditetsbehov 

Institutionens likviditet er, som en del af den finansielle strategi, bragt ned eftersom det ikke på nuværende 

tidspunkt vurderes muligt at investere overskydende likviditet med et fornuftigt afkast. Derudover er renten 

på statens konti lig med 0.  

 

I 2019 planlægges med investeringer, der ikke afdækkes med lån eller ekstern finansiering for 22,5 mio.kr. 

Med det vedtagne budget for 2019’s overskud på 12 mio.kr. budgetlægges med et likviditetstræk på 8 

mio.kr. i 2019. Gennemføres disse investeringer ikke i fuldt omfang vil likviditetstrækket blive reduceret.  

 

Der investeres, udover i bygninger, i IT (fx servere), undervisningsremedier (fx plejedukker), kantineudstyr 

m.v. 

 

Fremadrettet skal der være fokus på at opretholde en balance mellem VIAs likviditet og afdragene på VIAs 

lån. 

 

Såfremt der ikke skabes tilstrækkeligt overskud i VIAs drift til at betale afdrag vil VIAs inden for få år mangle 

likviditet. Med de nuværende forudsætninger for både overskud (1%), investeringsomfang og nuværende 

låneprofiler er prognosen for 2020 – 2028: 

 

Som det fremgår vil der være et forventet likviditetstræk på ca. 20 mio.kr. årligt. 
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For at genoprette balancen fastlægges der derfor følgende målepunkter for VIAs overskud, investeringsom-

fang og afdragsprofiler i 2020: 

 

Med denne sammensætning vil der være balance i likviditetsbudgettet: 

 

 

Campus Horsens 

Desuden investerer VIA i 2019 i Horsens, hvor det nye Campus Horsens forventes at koste 222 mio.kr. i 

2019. Dette byggeri finansieres i 2019 med lånoptag. 

 

Der er indgået en aftale med Nykredit om finansieringen af Ny Campus Horsens. Finansieringen er en kom-

bination af lånefinansiering og provenu ved salg af den gamle Campus Horsens. Den samlede anlægssum 

er på 640,8 mio.kr. Byggeriet forventes færdigt til indflytning i sommeren 2021. 

Målsætning for budgetlægningen 2020: 

VIAs overskud: 17 mio.kr., svarende til 1% af årets omsætning 

Investeringsomfang (ufinansieret) i øvrigt: 18 mio.kr. årligt 

Afdrag på lån: op til 37 mio.kr. årligt. 
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2.2 Budgetudarbejdelse  

VIA udarbejder budget én gang om året i november/december måned med budgetkorrektioner efter hen-

holdsvis 1. og 2. kvartal samt ved årsafslutningen.  

 

Udregning af renteomkostninger til budgettet: 

 

Variabel rente: Tager udgangspunkt i nuværende rente og tager hensyn til forventet størrelse på vores lån 

samt variabel rente er fastsat ud fra prognose fra långiver. 

 

Fast rente: Anvendelse af den aktuelle faste rente på lån og/eller rentesikringsinstrumenter. 

 

2.3 Opfølgning på VIAs aktuelle låneportefølje 

Oversigter over VIAs aktuelle lån fremgår af bilag til strategien. 

 

Opfølgning på VIAs aktuelle låneportefølje: 

Andel fast rente på gæld Andelen af fastforrentede lån (incl. Renteafdækning 

er på 55%) 

Varighed på gæld Varigheden er udtryk for gældende følsomhed ved 

ændringer i renterne. Gældens værdi stiger med 38 

mio. kr. ved et rentefald på 1%-point, mens den fal-

der med 55 mio. kr. ved en rentestigning, Det sva-

rer til tab på 2,44% ved 1%-point rentefald, 

og gevinst på 3,53% ved rentestigning. 
 

Årlige afdrag De forventede ydelser på lån i 2019 er på 38 

mio.kr. 

Benyttede finansielle instrumenter Der anvendes renteswap samt renteloft til afdæk-

ning af variabelt forrentede lån 

Investeringer VIA her pt. ikke investeret nogle midler 

Likviditet Ultimo 2018 udgjorde de likvide beholdninger 85,3 

mio.kr. 

 

 

  



 

 

 

12/14 

 

3 Bilag  

3.1 Aktuel låneporteføljesammensætning 17. januar 2019 

 

 
 

 
 

Bemærk: Der er aftalt en bidragsprocent for 2019 til 2022 på 0,60. Dette er af systemtekniske årsager endnu 

ikke slået igennem i oversigten. 
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3.2 Risikovurdering – Nykredits renteprognose (mdr. år)  
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3.3 Sammensætning af VIAs lån  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

Statusredegørelse 2018 
for VIA University College  
strategiske rammekontrakt 2018-2021 
 

 
 
Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer 
institutionens arbejde med at realisere målene i den strategiske 
rammekontrakt. 
 
 
Ledelsens forord 
Siden indgåelse af den strategiske rammekontrakt i maj 2018 har VIA arbejdet indgående 
med at sætte handlinger bag de strategiske mål og definere baseline for de fastsatte 
indikatorer. Sideløbende med dette arbejde har VIA gennemgået en reorganisering, som 
trådte i kraft pr. 1. januar 2019 og vil blive implementere i løbet af 2019. Væsentlige 
elementer heri er et mere enkelt og sammenhængende VIA, hvor  

- alle VIAs uddannelser samles under prorektor 
- alle forsknings- og udviklingsaktiviteter samles under rektor 
- VIA får én fælles administration, der samles under professionshøjskole-

direktøren 
- VIA styrker sine digitale og teknologiske kompetencer ved at oprette et nyt 

tværgående område under en digitaliseringsdirektør. 
Etablering af en organisatorisk enhed, Studieliv, skal endvidere styrke de studerendes 
oplevede brugerrejse – før, under og efter et studieforløb.  
 
I tillæg til de iværksatte initiativer i VIAs handleplan for strategisk rammekontakt og den 
løbende datadrevne ledelse kommer VIAs nye organisering således også til at hjælpe de 
studerende med at vælge ”rigtigt”, øge deres læringsudbytte, færdiggøre deres 
uddannelse og finde fodfæste på arbejdsmarkedet, så de kan indfri deres potentiale og 
sætte aftryk på verden.  
 
Det er vores vurdering, at VIAs fem strategiske mål indgået i strategisk rammekontrakt 
2018-2021 overordnet er i en tilfredsstillende udvikling.  
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VIAs ledelse har opmærksomhed på, at  
 De uddannelser, der ikke udvikler sig i positiv retning, vil blive fulgt tæt gennem VIAs 

Ledelsesinformationssystem og kvalitetsarbejde. 
 VIAs kvalitetsstandard for et fuldtidsstudie er 1650 timer pr. år, og at der vil være et 

særligt fokus på de uddannelser, hvor studerende vurderer, at de bruger mindre end 
35 timer ugentligt. 

 Styrke det løbende samarbejde og videnomsætning med aftagere og praksis omkring 
uddannelsernes kvalitet og relevans. Det sker bl.a. ved at øge fokus på digitalisering 
og dimittendundersøgelser. 

 Konsolidere VIAs forsknings- og udviklingsaktiviteter i den nye organisation og 
styrke formidlingen af VIAs videnproduktion. 

 
Det er på denne baggrund, at vi vurderer, at der er fremdrift i realiseringen af de 
strategiske mål -  VIA er godt på vej! 
 
 
VIA University College har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021: 
 

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.   
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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 nytænkning af uddannelsernes tilrettelæggelse og undervisningsformater. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. 
 
Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter: 

 
De studerendes vurdering af læringsudbytte 
 De studerendes vurdering af læringsudbyttet (2016 og 2018, gns. 3,9, 

Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM).  
 

De studerendes angivelse af studieintensitet 
 Måling af studieintensitet (2018, gns. 41 timer/ugentligt, 

Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til Uddannelseszoom, UFM). 
 
Understøttende aktiviteter 
 Arbejdet med aktiviteter der understøtter blended learning, deling af 

undervisningsformater samt studieintensitet. 
 

Væsentlige understøttende aktiviteter 
VIA har etableret en tværgående, strategisk indsats for at udvikle ”fremtidens 
uddannelser” som er koblet til VIAs strategi. Tankerne bag er tredelte; Hvis VIA fortsat 
skal udbyde uddannelser af høj kvalitet på ændrede økonomiske betingelser, skal VIA 
fortsætte arbejdet med at nytænke og dele læringsformer og nye didaktiske designs, der 
kan understøtte de studerendes læring. Det centrale i den didaktiske tilrettelæggelse i et 
digitalt perspektiv er de studerends læreprocesser, og et re-design af ordinære face-2-
face undervisningsforløb til blendede forløb med flere online læringsaktiviteter. Disse 
bidrager til et højt læringsudbytte. I forhold til studieintensitet er VIA allerede lykkedes 
med at højne den på mange uddannelser. Der har derfor været fokus på, at mødes på 
tværs af VIA – og med de studerende - for at dele disse erfaringer samt udvikle nye ideer. 
 

Betegnelse for 
understøttende 
aktivitet 

Beskrivelse af væsentlig understøttende 
aktiviteter 

Blended learning Der har været igangsat et antal prøvehandlinger i hvert 
hovedområde med fokus på redesign af et ordinært 
tilrettelagt uddannelsesforløb til forløb, der indeholder 
blended learning. De involverede undervisere deltog i 
tværgående læringscirkler og hvor de bidrog til en 
afsluttende konference. 

Deling af 
undervisningsformater

Der er blevet udviklet formater, videreudviklet på 
formaternes tværgående anvendelighed, og der er 
blevet etableres en digital platform, hvor formaterne er 
tilgængelige. 
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Studieintensitet Der er blevet søsat et udviklingsprogram i forhold til 
studieaktivitetsmodellen med fokus på nytænkning og 
rammesætning af studieaktiviteter, der kan engagere 
og involvere de studerende og understøtte deres læring 
og studieintensitet. Der er blevet afholdt workshops 
med studerende for at generere ideer til 
prøvehandlinger, og workshops med undervisere for at 
dele viden. Der er afholdt en intern konference i VIA 
med henblik på videndeling. Udviklingsprogrammet 
understøttes af forskning. 

 
Ændringer 
Ikke relevant. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

De studerendes vurdering 

af læringsudbytte 

     

”Mit udbytte af 

undervisningen er højt” 

(samme datakilde 2016 & 

2018, UFM 

Uddannelseszoom) 

3,9 

(2016) 

3,9    

De studerendes angivelse af 

studieintensitet 

     

Måling af de studerendes 

vurdering af tidsforbrug på 

undervisning, forberedelse 

og praktik* 

(Uddannelseszoom, 2018) 

 41 timer 

ugentligt**  

   

* Uddannelseszoom 2018: Undervisning (forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, seminarer, laboratorium, 

tests osv.), tid til forberedelse/selvstudier (læsning, læsegruppe, eksamenslæsning, projekt-/bachelor-

/specialeskrivning, hjemmeopgaver osv.) samt praktik (på universiteterne kaldes praktik ”projektorienteret forløb”). 

** Heraf 7 timer i praktik. 

 

Strategisk mål 2   
VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov  
 
VIA vil nå målet gennem udvikling af uddannelsernes relevans, herunder ikke 
mindst udvikling af de studerendes digitale kompetencer. Forsyning af det 
regionale arbejdsmarked kræver endvidere et særligt fokus på VIAs internationale 
studerendes overgang til arbejdsmarkedet. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Institutionen vurderer, at der er arbejdes mod realiseringen af det strategiske mål.  
 
Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter 
samt ledelsens refleksion over resultater og overvejelser om justering af initiativer i de 
kommende år:  
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Dimittenders vurdering af uddannelsernes relevans 
 ”Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job” (2016, 

gns. 3,9, 2018, gns. 3,7, Spørgeskemaundersøgelse indsamlet til 
Uddannelseszoom, UFM) 

 
Dimittenders ledighedsgrad 
 Ledighed 4. til 7. kvartal efter dimission (dimittendårgang 2014, gns. 9,3 %, 

dimittendårgang 2015, gns. 9,5 % og dimittendårgang 2016, 8,3 %, UFM’s 
datavarehus – målt blandt dimittender fra videregående uddannelser, inkl. 
top-up uddannelser. Landsgennemsnittet i 2015 og 2016 for alle 
videregående uddannelser er 9,5 %) 
 

Internationale dimittenders beskæftigelse og uddannelse 
 Andelen af alle fuldførte internationale studerende, som er i beskæftigelse i 

Danmark 12-23 måneder efter dimission (dimittendårgang 2015, data ikke 
gjort tilgængelige). 
 

Understøttende aktiviteter 
 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af det it-pædagogiske 

område, arbejdet med nyuddannedes beskæftigelse og internationale 
dimittenders beskæftigelse. 
 

Væsentlige understøttende aktiviteter 
I forhold til udvikling af uddannelsernes fortsatte relevans har VIA arbejdet på to fronter; 
VIA har udviklet en fælles strategisk tilgang til udvikling af studerendes digitale 
kompetencer i form af et strategisk rammepapir for det it-pædagogiske område. Målene 
er bl.a., at VIAs studerende forstår, håndterer og medvirker til digitalisering af erhverv 
og professioner, samt at de erhverver sig viden om digitaliseringens betydning, rolle og 
konsekvenser. VIA har desuden udviklet fælles koncepter for aftageranalyse og 
beskæftigelse. I forhold til internationale studerendes beskæftigelse har VIA haft et 
skærpet fokus på at synliggøre deres relevans over for de danske arbejdsgivere. 
 

Betegnelse for 
understøttende 
aktivitet 

Beskrivelse af væsentlig understøttende aktiviteter 

Udvikling af 
det it-
pædagogiske 
område 

Der er skabt overblik over udviklingsbehov og udviklingsplaner 
for eksisterende initiativer inden for fem temaer, som er lagt fast 
i det strategiske rammepapir om it-pædagogisk udvikling. På den 
baggrund defineres nye initiativer. 

Koncept for 
arbejdet med 
nyuddannedes 
beskæftigelse 

I forlængelse af kvalitetsrapporteringen er der udviklet et koncept 
for arbejdet med nyuddannedes beskæftigelse, indeholdende mål 
og handlingsplaner for de af VIAs uddannelser, der ikke lever op 
standarden i den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel. 

Handleplan for 
internationale 
dimittenders 
beskæftigelse 

Udarbejdelse af en handleplan for internationale dimittenders 
beskæftigelse, som en del af en mere generel handleplan om 
internationale ingeniørstuderende. Handleplanen bygger på 
erfaringer fra en pilot-indsats, der er gennemført i forhold til 
ingeniørstuderende, der dimitterer i sommeren 2018. 

 
Ændringer 
Ikke relevant. 
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Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Dimittenders vurdering af 

uddannelsernes relevans 

     

”Min uddannelse har rustet 

mig til mit nuværende eller 

seneste job”  

(UFMs Uddannelseszoom, 

2016 & 2018) 

3,9  

(2016) 

3,7     

Dimittenders ledighedsgrad      

Ledighed 4. til 7. kvartal 

efter dimission * 

(UFM’s nøgletal for 

ledighed) 

9,3 %  

[2014] 

9,5 %  

[2015] 

8,3 % 

[2016] 

   

Internationale 

dimittenders beskæftigelse 

og uddannelse 

     

Andelen af alle fuldførte 

internationale studerende, 

som er i beskæftigelse i 

Danmark 12-23 måneder 

efter dimission 

(UFM’s nøgletal for 

beskæftigelse)  

9 %. 

[2014] 

Ej. Tilg** 

[2015] 

   

* Årstallet i [ ] henviser til dimittendårgang. Ledighed for en dimittendårgang måles blandt fuldførte i perioden 1. oktober 

året før til 30. september i det pågældende dimittendår. Ledigheden er opgjort i 2. år efter fuldførelsen, hvilket svarer til 

4.-7. kvartal. 

** Internationale studerendes beskæftigelse stammer fra beskæftigelsestallene (elev-besk kuben i DwH) som oprinder 

fra et register i Danmarks Statistik der først opdateres primo maj. Beskæftigelsestallene opdateres således i DwH i løbet 

af maj, og derfor kan de ikke nå med i statusredegørelsen for 2018. 

 

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. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål.  
 
Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter 
samt ledelsens refleksion over resultater og overvejelser om justering af initiativer i de 
kommende år:  
 

Forsknings- og udviklingssamarbejde med praksis 
 Andel FoU projekter i samarbejde med praksis (baseline etableret i 2018, 64 %, 

UC Viden)  
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 Andel bachelorprojekter i samarbejde med praksis (2017 & 2018, 20 %, 
Profviden).  

 Ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktivitet (2017, 57,9 mio. kr., 
2018, 60,6 mio. kr., VIAs bevillingsdatabase)  

 
Formidling af forskning og udvikling 
 Antal artikler i tidsskrifter (163 i 2017, 153 i 2018, Profviden)  
 Antal bøger/rapporter (15 i 2017, 24 i 2018, Profviden)  
 Antal bidrag til bøger/rapporter/proceedings (65 i 2017, 77 i 2018, Profviden)  
 
Understøttende aktiviteter 
 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af internt samspil om viden 

til praksis, formidling, samarbejde med praksis, formater for videnomsætning, 
baseline for FoU-projekter i samarbejde med praksis og registrering af 
bachelorprojekter. 

 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
VIA vil understøtte sin profil som vidensinstitution gennem forskning og udvikling og 
har formuleret et strategisk rammepapir for området i 2018. VIA ønsker at bidrage til at 
videreudvikle forskningens betydning for vores omverden og dens praktiske anvendelse 
i samfundsudviklingen gennem øget fokus på omsætning af viden til uddannelser og 
aftagere. Anvendelsesorienteret forskning og udvikling står derfor centralt i 
rammepapiret og sigter imod, at 

- styrke uddannelsernes forsknings- og udviklingsbasering 
- øge omsætning af viden mellem FoU, uddannelse og praksis 
- producere viden sammen med aftagere og samarbejdspartnere 
- skabe værdi for de professioner og erhverv, som VIA uddanner til – og 

derigennem i sidste ende for samfundet. 
 

Betegnelse for 
understøttende 
aktivitet 

Beskrivelse af væsentlig understøttende aktiviteter 

Internt samspil om 
viden til praksis 

Der er udviklet et koncept for samspil mellem VIAs FUI-
miljøer og efter- og videreuddannelse. Der gennemføres tre 
typer af aktiviteter: prioriterede FUI-satsninger, strategiske 
projektsamarbejder og aktivitetsudvikling. 

Videncirkulation 
og uddannelsernes 
forskningsbasering 

VIA har løbende fokus på, at styrke videncirkulationen 
mellem uddannelser, forskning og praksis. Et nyt initiativ 
har været, at studerende gennem både teori og praksis har 
udviklet kompetencer i Teaching Labs. Dermed kan de 
udvikle egen praksis og inddrage forskningsresultater 
hvilket har udviklet en varieret og differentieret 
undervisning i praksis.  

Formidling VIA vil fortsat have som krav til vores forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, at de skal føre til formidling, 
eksempelvis gennem artikler i tidsskrifter, bøger, rapporter, 
bidrag til bøger og rapporter eller proceedings. På 
kontinuerlige møder i VIAs tværgående FUI-forum har de 
forskningsansvarlige reflekteret løbende over antallet og 
karakteren af formidlingsaktiviteterne. 

Samarbejde med 
praksis 

Fokus har været på antallet af samarbejds- og 
partnerskabsaftaler med private og offentlige 
aftagermiljøer. 

Formater for 
videnomsætning 
 

Der er udviklet formater for videnomsætning til 
aftagermiljøerne for at understøtte en bevægelse fra 
omfanget af formidling (kvantitativ) til karakteren af den 



VIA University College statusredegørelse 2018, af 15. april 2019. 
 

 8

Med format forstås: En 
”formgivning” af en 
konkret og afgrænset 
praksis eller 
uddannelsesaktivitet, som 
kan deles og blive 
genanvendt af andre. 

(kvalitativ), med henblik på impact - at formidlingen sætter 
sig spor og får betydning. Det ses fx i projekt VIDN, som er 
et partnerskab mellem Herning Kommune, INEVA og VIA. 
Her anvendes video som en ny formidlingsform, hvor 
videooptagelser fra praksis efterfølgende udgøre 
videngrundlaget for kompetenceudvikling i Herning 
Kommune. 

Baseline for FoU-
projekter i 
samarbejde med 
praksis 

Der er etableret en baseline for antal/andel af FoU-
projekter i samarbejde med praksis. 

Registrering af 
bachelorprojekter 

Fokus har været på praksis for registrering af 
bachelorprojekter i samarbejde med praksis.  

 
Ændringer 
Ikke relevant. 
 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer   
Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Forsknings- og 

udviklingssamarbejde 

med praksis 

     

Andel FoU projekter i 

samarbejde med praksis 

(baseline etableres i 2018, 

UC Viden) 

 64 %    

Andel bachelorprojekter i 

samarbejde med praksis  

20 % 

(Profviden, 

2017) 

20 % 

(Profviden, 

2018) 

   

Ekstern finansiering af 

forsknings- og 

udviklingsaktivitet* 

57,9 mio. kr., 

VIAs bevillings-

database (2017) 

60,6 mio. kr., 

VIAs bevillings-

database 

   

Formidling af forskning og 

udvikling  

     

Antal artikler i tidsskrifter  163  

(Profviden, 

2017) 

153 

(Profviden, 

2018) 

   

Antal bøger/rapporter 15 

(Profviden, 

2017) 

24 

(Profviden, 

2018) 

   

Antal bidrag til bøger/ 

rapporter/proceedings 

65 

(Profviden, 

2017) 

77 

(Profviden, 

2018) 

   

* Baseline er ændret fra 42 mio. kr. (fremgår i Strategisk Rammekontrakt) til 57,9 mio. kr. Dette skyldes opdateret 

indrapportering i VIAs bevillingsdatabase. 

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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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. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Institutionen vurderer, at der er arbejdes mod realiseringen af det strategiske mål.   
 
Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter 
samt ledelsens refleksion over resultater og overvejelser om justering af initiativer i de 
kommende år:  
 

Studerendes fastholdelse og gennemførelse 
 De studerendes maksimalt mulige gennemførelsesprocent opgjort ved 

normeret studietid (årgang 2012/13, gns. 78,5 %, årgang 2013/2014, gns. 
78,0 %, VIAs ledelsesinformationssystem) – alene målt på videregående 
uddannelser, inkl. top-up uddannelser. 

 De studerendes frafald efter første studieår (årgang 2016/17, gns. 12,5 %, 
årgang 2017/18, gns. 13,8 %, VIAs ledelsesinformationssystem) – alene målt 
på videregående uddannelser, inkl. top-up uddannelser. 

 Frafald på første studieår (2017, data ikke gjort tilgængelige, UFM’s 
datavarehus) – alene målt på videregående uddannelser, inkl. top-up 
uddannelser. 
 

Understøttende aktiviteter 
 Arbejdet med aktiviteter der understøtter udvikling af de studerendes 

brugerrejse, sammenhæng i optagelsesindsatsen, optimering af studiestart 
og introdage, stærkere samarbejde mellem studieadministration og 
studievejledning,  viden om frafaldsmønstre og effekten af indsatser mod 
frafald (predictive analytics), konsolidering af VIA på Veje og studieinfo til 
potentielle studerende. 

 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
Siden 2016 har VIA haft et tværgående udviklingsarbejde om, at VIAs studerende oplever 
en sammenhængende kommunikation og en let tilgængelig og professionel organisation. 
Der er fokus på den studerendes møde med VIA både før, under og efter studiet – og 
dermed også fokus på forventningsafstemning omkring studievalg og på at mindske 
frafald. Arbejdet har indtil videre haft fokus på sammenhæng i optagelsesfasen, 
studiestart samt at de studerende kan få den rette hjælp under studiet. Arbejdet får fra 
2019 et forstærket fokus på de studerendes samlede brugerrejse gennem VIA.  
 

Betegnelse for 
understøttende 
aktivitet 

Beskrivelse af væsentlig understøttende aktiviter 

Udvikling af de 
studerendes 
brugerrejse 

Der er tilvejebragt øget indsigt i de studerendes 
forventninger til og oplevelse af deres studietid i VIA for 
at kunne udvikle på de kritiske kontaktpunkter ved: 

- Udarbejdelse af en strategisk handlingsplan 
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- Kortlægning af de studerendes brugerrejse 
gennem VIA  (undersøgelse af de studerendes 
forventninger til og oplevelse af (kritiske) 
kontaktpunkter, deres vigtighed og hvordan de 
er forbundet). 

Sammenhæng i 
optagelsesindsatsen 

Der er etableret en fælles indgang til VIA for potentielle 
studerende, som har mere generelle spørgsmål og ikke 
præcist ved, hvad de vil og heller ikke altid ved, hvor de 
skal henvende sig i VIA. Den fælles indgang fungerer som 
supplement til og samarbejdspartner for de faglige 
studievejledninger på uddannelserne. 

Studiestart og 
introdage 

EVA undersøgelsen ”Studiestartens betydning” angiver, 
at de første uger på studiet har stor betydning for 
frafaldet. VIA har derfor undersøgt, hvorledes studiestart 
i VIA kan optimeres ud fra EVAs resultater. Projektet har 
givet generelle anbefalinger til studiestart i VIA.  

Stærkere samarbejde 
mellem 
studieadministration 
og studievejledning 

VIA har undersøgt, hvordan et øget tværgående 
samarbejde og koordinering mellem uddannelserne, 
studievejledere og studieadministration i højere grad end 
i dag kan understøtte potentielle og nuværende 
studerendes kontakt med VIA, og dermed medvirke til at 
etablere et sammenhængende studieforløb, skabe endnu 
større studentertrivsel og mindske frafald. Projektet har 
givet anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan styrkes 
på tværs af VIA uddannelser og campusser.  

Predictive analytics Pilotprojekt på udvalgte uddannelser med ”predictive 
analytics” har givet yderligere viden om frafaldsmønstre. 

Konsolidering af VIA 
på Vejen  

For at få gymnasieelever til at træffe et reflekteret 
studievalg har VIA siden 2016 arbejdet med ”VIA på 
Vejen”, hvor studerende fra VIA overtager 
undervisningen på et gymnasium for en dag. Indsatsen er 
blevet konsolideret, blandt andet ved at rekruttere det 
nødvendige antal studerende og udbrede kendskabet til 
konceptet blandt gymnasierne. 

Studieinfo I 2018 har VIA taget initiativ til ”Studieinfo”, som er et 
arrangement for 1. hf-elever og 2.g elever. Arrangementet 
fungerer som studieafklarende og bidrager til elevernes 
karrierelæring jævnfør gymnasiereformen. Studieinfo er 
et samarbejde mellem samtlige videregående 
uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn. 

 
Ændringer 
Ikke relevant. 
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Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  
Udvikling i de fastsatte indikatorer 
 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Studerendes fastholdelse og 

gennemførelse 

     

De studerendes maksimalt 

mulige gennemførelses-

procent opgjort ved normeret 

studietid * 

(VIAs 

ledelsesinformationssystem)  

78,5 %  

(2012/13) 

78,0 % 

(2013/14) 

   

De studerendes frafald efter 

første studieår** 

(VIAs 

ledelsesinformationssystem)  

12,5 %   

(2016/17) 

13,8 % 

(2017/18) 

   

Frafald på første studieår *** 

(UFM’s datavarehus) 

12,8 %  

(2016) 

Ej tilg. 

(2017) 

   

* VIA har ændret baseline til studiestartsårgang 2012/13, hvor det tidligere var 2013/14. I det først rapporterede tal for 

2013/14 (77 %) var alle uddannelser imidlertid ikke nået normeret studietid. 

** VIA har ændret rapportering til årgange, hvor baseline først var opgjort for efterårsstart 2016. Dette er for at give et 

mere retvisende billede af alle studiestarter. 

*** Data for dimittendårgang 2017 er først tilgængelige i UFM’s datavarehus efter aflevering af statusredegørelse 2018. 

Baseline-tallet for 2016 er lidt lavere end først rapporteret (12,9 %), fordi det først rapporterede tal inkluderede HF og 

erhvervsuddannelser. 

 

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. 

 
Institutionens vurdering af det strategiske mål 
Institutionen vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål.  
 
Vurderingen er baseret på indikatorerne, datakilderne og de understøttende aktiviteter 
samt ledelsens refleksion over resultater og overvejelser om justering af initiativer i de 
kommende år:  
 
Aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelse 

 Omsætning på efter- og videreuddannelse (195 mio. kr. i 2017, 195,5 mio. kr. i 
2018, opgørelse af VIAs IDV)  

 Andel IV omsætning ift. samlet omsætning på efter- og videreuddannelse (56 
mio. kr./195 mio. kr. svarende til 29 % i 2017, 48,6 mio. kr./196,5 mio. kr. 
svarende til 24,7 % i 2018, opgørelse af VIAs IDV)  

 
Kursisternes vurdering af efter- og videreuddannelse (diplom- og akademiuddannelser) 

 ”I hvilke grad er du samlet set tilfreds med undervisningsforløbet?” (2017 & 
2018, gns. 5,7, skala 1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU)  
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 ”I hvilken grad vurderer du, at undervisningen på modulet har givet dig 
kompetencer, du forventer at kunne bruge i jobmæssig sammenhæng?” (2017 & 
2018, gns. 5,9, skala 1-7, VIAs tilfredshedsundersøgelse for EVU)  

 
Understøttende aktiviteter 
 Arbejdet med aktiviteter der understøtter didaktiske designs, konsultative 

metoder og faciliterende processer, behovsafklaring og salg og effekt og 
anvendelighed. 

 
Væsentlige understøttende aktiviteter 
VIA Efter- og videreuddannelse har gennem den seneste strategiperiode haft fokus på co-
creation og værdiskabelse sammen med eksterne partnere fra offentlige og private 
erhverv, samt tredje sektor. EVUs unikke position i forhold til at være medudvikler af 
viden giver mulighed for at skabe unikke løsninger på aktuelle samfundsudfordringer – 
viden som er et stærkt afsæt for efter- og videreuddannelse. Over en årrække er der 
udviklet en partnerskabsmodel med henblik på at tilbyde efterspørgselsorienteret udbud 
af efter- og videreuddannelse. Arbejdet har vist, at 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 virksomheder. 
 

Betegnelse for 
understøttende 
aktivitet 

Beskrivelse af væsentlig understøttende aktiviteter 

Didaktiske 
designs 

I samarbejde med aftagere har VIA udarbejdet didaktiske 
designs, der styrker fleksibiliteten i efter- og videreuddannelse 
blandt andet gennem anvendelse af blended learning.  

Konsultative 
metoder og 
faciliteterne 
processer 

Mulighederne for fleksibilitet i de uddannelser og 
kompetenceudviklingsforløb, som VIA EVU tilbyder, er blevet 
øget ved, at en stor del af de medarbejdere i VIA, som tager del 
i EVU-aktiviteter deltager i et kompetenceudviklingsforløb i 
Konsultative metoder og faciliteterne processer i 2018. 
Formålet har været, at udvide repertoiret af læringsformer og 
metoder til samarbejde med kunden om afdækning af 
kompetenceudviklingsbehov.  

Behovsafklaring 
og salg 

VIA EVU har udviklet en ny tilgang til behovsafklaring og salg 
til private virksomheder. Målsætningen har været, at 
virksomhederne bliver mere træfsikre i deres 
kompetenceudviklingstiltag, og at VIA samtidig får et bedre 
grundlag for at skabe værdi og sikre bedre praksis med de 
ydelser, der leveres. 

Effekt og 
anvendelighed 

For at understøtte effekt og anvendelighed af EVUs ydelser har 
VIA EVU arbejdet målrettet med tre strategiske indsatser; 
ydelsestænkning, praksisforankring og effektmåling. 
 Ydelsestænkning medvirker til, at borgere og virksomheder 

møder et VIA, som er optaget af kundens behov, også 
selvom behovene går på tværs af organisationsstrukturer 
og professioner i VIA og hos kunden.  

 VIA EVU har arbejdet med praksisforankring ved, at alle 
medarbejdere i EVU deltager i aktiviteter blandt EVUs 
kundeorganisationer for at få et indblik i kundernes 
udviklingsbehov.  

 Der er opbygget yderligere kapacitet i EVU til at måle 
effekt af kompetenceudviklingsaktiviteter.     
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Ændringer 
Ikke relevant. 
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer  

Udvikling i de fastsatte indikatorer 

 Baseline 2018 2019 2020 2021 

Aktivitetsniveau på efter- og 

videreuddannelse 

     

Omsætning på efter- og 

videreuddannelse (VIAs 

årsregnskab) 

195 mio. 

kr. (2017) 

196,5 

mio. kr. 

   

Andel IV omsætning ift. samlet 

omsætning på efter- og 

videreuddannelse  (VIAs 

årsregnskab) 

56 mio. 

kr./195 

mio. kr.  

svarende 

til 29 % 

(2017) 

48,6 mio. 

kr./196,5 

mio. kr. 

svarende 

til 24,7 %  

   

Kursisternes vurdering af 

efter- og videreuddannelse 

(diplom- og 

akademiuddannelser) 

     

”I hvilke grad er du samlet set 

tilfreds med 

undervisningsforløbet?” (VIAs 

tilfredshedsundersøgelse for 

EVU)* 

5,7 

(2017) 

5,7 

 

   

”I hvilken grad vurderer du, at 

undervisningen på modulet 

har givet dig kompetencer, du 

forventer at kunne bruge i 

jobmæssig sammenhæng?” 

 (VIAs tilfredshedsunder-

søgelse for EVU)* 

5,9 

(2017) 

5,9    

* På en 7-punkts likert-skala fra 1 – 7, hvor 1 er ”Slet ikke” og 7 er ”I høj grad”. Der laves tilfredshedsundersøgelse på 

forårs- og efterårssemestre i hvert år. ”2017” er således et samlet resultat for tilfredshedsundersøgelse på forår 2017 og 

efterår 2017.  VIA har ændret rapportering til årgange, hvor baseline først var opgjort for resultater af undersøgelse for 

efterår 2017. Dette er for at give et mere retvisende billede på tværs af alle uddannelser. Det er dog forskelligt, hvad der 

har været udbudt af uddannelser i 2017 og 2018. 



Indsæt hjælpelinjer til 

Højre klik udenfor slidet 

Indsæt nyt ikon 

hvis  

Skriv titel på præsentation 

Gør tanke til handling
VIA University College

Velkommen til 
VIA Campus Aarhus N

27. marts 2019

1



linje(r)/ord i overskriften 
ved at markere teksten 

fonten 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

27. marts 2019

2

VIA Campus 
Aarhus N

Campus blev åbnet i 2011

Designet af arkitekterne Schmidt 
Hammer Lassen

Rummer især VIA sundheds 
uddannelser samt Efter- og 
Videreuddannelsen aktiviteter, 
herunder professionslokaler

Siden sommeren 2017 –også VIAs
administration: ledelse, økonomi, 
sekretariater, kommunikation, HR mv.

– Campus blev åbnet i 2011

– Designet af arkitekterne Schmidt Hammer Lassen

– Rummer især VIA sundheds uddannelser samt Efter-og Videreuddannelsen aktiviteter
– Siden sommeren 2017 –også VIAsadministration: økonomi, ledelsessekretariater, Kommunikation, HR mv.
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Fakta om campus
Etageareal: 26.666 m2

Studenterårsværk bacheloruddannelser:  
2.364

Studenterårsværk EVU 624

Medarbejderårsværk 453

Det giver et gennemsnit på 7,7 m2 pr. person

Medarbejder årsværk i ny bygning 151

(medarbejderne er: pædagogiske, administrative, 
bygning og service, kantine, bibliotek, IT 
afdelingen, økonomi og kommunikation)



linje(r)/ord i overskriften 
ved at markere teksten 

fonten 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 
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Sundhedsuddannelser 
og efter-
videreuddannelser

VIA Sundhedsuddannelser:

Sygeplejerske
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Sundhed- og ernæring
Bioanalytiker
Global Nutrition and Health

Efter- videreuddannelses aktiviteter, 
diplomuddannelser mv.
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ved at markere teksten 
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for at hoppe mellem niveauer 
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Studiemiljø
-Ambrosia
-Campus Rådet
-DSR

- Kick off
-Faglige og sociale 
arrangementer

-

-Bæredygtigt  campus
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Kantinen Campus 
Aarhus N

Samlet areal 1102 m2

Antal pladser er 652

Pladser i tilstødende atrium og på niveau 2 
er projekteret som udvidelsesmulighed. 

Omsætning 2018: kr. 8.541.645

Resultat kr. 510.156

Kantinen har sølvmærket i økologi 

– Samlet areal 1102 m2

– Antal pladser er 652

– Pladser i tilstødende atrium og på niveau 2 er projekteret som udvidelsesmulighed. 
– Omsætning 2016: 

kr. 7.876.000

– Resultat

kr. 452.000 
– Kantinen har sølvmærket i økologi 



linje(r)/ord i overskriften 
ved at markere teksten 

fonten 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

27. marts 2019
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Samarbejde 
mellem 
Buisnespark Skejby 
og Campus N
- Fælles sportsdag
-Sund Skejby 
kataloget
-Tiltag omkring 
interkulturel 
samskabelse
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1. Introduction 

Innovation clusters are relevant platforms and important 

entry points for Danish research and innovation institutions 

and private companies to collaborate with counterparts in 

Southern Germany.  

1.1 Tapping into the potential/opportunities of Southern Germany 

 

It can be difficult for smaller Danish companies and research and innovation 

institutions to make contact with large German stakeholders. To counter this, the 

ICDK Outlook provides advice to Danish stakeholders on how to collaborate with 

innovation clusters and other counterparts in Southern Germany.  

 

The ICDK Outlook presents an overview of innovation clusters and evaluates their 

collaboration potential. ICDK Munich initiated the ICDK Outlook because it wanted 

to answer questions like: 

 What is the best way for Danish R&I actors to approach innovation clusters in 

Bavaria and Baden-Württemberg?  

 What are the main opportunities and barriers for collaboration?  

 

Moreover, ICDK Munich wanted to provide an overview of some of the innovation 

clusters in Southern Germany by describing their activities.  

 

Innovation clusters in Southern Germany are relevant partners for many Danish 

research and innovation stakeholders in Industrie 4.0 because they are a meeting 

place for companies and research institutions to join forces. 

 

The ICDK Outlook focuses especially on the federal states of Bavaria and Baden-

Württemberg. The two länder have innovative ecosystems established in close 

collaboration with research institutions and high-tech companies, where clusters 

often are central entry points and facilitators of collaboration, particularly with 

international partners. 

 

Bavaria and Baden-Württemberg are European hotspots within Industrie 4.0 and 

are considered to be leading within the fields of advanced manufacturing and 

automation technologies. A number of leading high-tech companies (including the 

growing number of “Mittelstand” SMEs) and top research institutions in Industrie 

4.0 across a number of sectors are located there. Moreover, the investments in 

R&D are high and the two federal states are successful in attracting EU funding 

within the Industrial Leadership pillar of Horizon 2020. 
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Case: Collaboration between BrainsBusiness and BICCnet 

 

On cooperation between BrainsBusiness (North Denmark ICT cluster) and 

BICCnet (Bavarian Information and Communication Technology Cluster) – 

interview with Birgit Pia Nøhr, Co-Cluster 

Manager at BrainsBusiness:  

 

“I no longer think about how long 

everything took in the beginning. But you 

can be sure it did! Now I cannot imagine 

not having BICCnet as a partner, and 

everything is running all by itself.”  

 

About the collaboration 

The cooperation was initiated when Innovation Centre Denmark (ICDK) - 

Munich approached BrainsBusiness in order to explore the collaboration 

possibilities with actors innovation actors in Munich. The interest was there, 

and ICDK Munich helped arrange a study trip for BrainsBusiness to Munich, in 

which around 30 researchers and companies from the BrainsBusiness network 

participated. The visit paved the way for joint participation in an EU project, 

and more joint EU projects have followed since then.  

 

For BrainsBusiness the collaboration with BICCnet is attractive for the following 

reasons: The German cluster has a number of member companies that are 

attractive for Danish counterparts; the German companies are typically larger 

than the Danish companies are, and this gives good conditions for initiating 

joint projects, especially within ICT and logistics.  

 

Advice to Danish organisations  

Private companies in Southern Germany are not automatically interested in 

Denmark. It is necessary for Danish companies to meet face-to-face with the 

German counterparts, in order to spur the interest. You need patience in order 

to form collaboration with the German clusters. However, once collaboration 

has been established, the long-lasting and strategic relations can be built. 

  



 

Danish Agency for Science and Higher Education 6 

2. Connecting with 

innovation clusters 

in Southern 

Germany 

This chapter provides background information on cluster 

initiatives and key entry points at national and federal state 

level.  

2.1 Overview of the German innovation cluster landscape  

In order to get an overview of innovation clusters in Germany, it can be useful to 

examine the cluster portals at a federal level and the information provided by the 

individual federal states, respectively. The examination includes info on specific 

focus areas and regional structure and organization. The focus of this mapping is 

on Bavaria and Baden-Württemberg how they manage to attract partners for 

Danish research and Innovation institutions due to their high investments in 

research and innovation, and their positions of strength within Industrie 4.0. 

Furthermore, the interplay between industry and research industry is particularly 

strong in Bavaria and Baden-Württemberg. This close collaboration is supported by 

innovation clusters and cluster policy in these two federal states.   
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FACT BOX 

Research and innovation investments in Denmark and Germany (including 

Bavaria and Baden-Württemberg) 

 

 

2.1.1 Cluster policy at national level in Germany 

The cluster policy at the federal and state level differs given the regional 

differences in size, capacity and support for the clusters. The German states each 

have individual strengths across segments like technology, innovation and 

business. 

 

German cluster excellence programme “go-cluster” 

The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and the Federal Ministry of 

Education and Research (BMBF) support the development of efficient clusters at 

national level. The German cluster excellence programme “Go-Cluster” was 

launched in 2012. The Go-Cluster programme currently supports 90 of Germany’s 

most productive and effective innovation clusters and cluster management 

organizations from all sixteen federal states of Germany. Furthermore, the Go-

Cluster programme includes more than 15.200 active cluster members (comprising 

almost 10.500 SMEs and 2.000 large enterprises). The 90 innovation clusters are 

thereby all pioneers for innovation and mirror the technological bandwidth in 

Germany. Ten of the innovation clusters have currently acquired the Gold label of 

the European Cluster Excellence Initiative (ECEI). 

                                            
1 Source: OECD (2018), "Main Science and Technology Indicators", OECD Science, Technology and 

R&D Statistics (database) (GERD) 
2 Source: OECD (2018), "Main Science and Technology Indicators” & Statistics Denmark. 
3 Source: OECD (2018), "Main Science and Technology Indicators" 
4 Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (2018); Stifterverband Wissenschaftsstatistik, 
Essen; Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEn
twicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html  
5 Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (2018); Stifterverband Wissenschaftsstatistik, 
Essen; Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEn
twicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html 

 Total expenditures Share (%) of GDP 

OECD Average €31.4b 2.34%1 (2016) 

Denmark €8.7b 3.10% (2016)2 

Germany €92.2b 2.93% (2016)3 

Bavaria €18.1b 3.17% (2016)4 

Baden-Württemberg €23.4b 4.92% (2016)5 

Further information on the cluster policy in Germany on national- and federal 

state level: www.clusterplattform.de/. The information portal Clusterplattform 

includes a mapping of 476 clusters and provides information (in English) on 

cluster and cluster management organizations in Germany, including 

information on members from private companies and research institutions etc. 

The search function makes it possible to filter on technology areas, federal 

states, and keywords.   

 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
http://www.clusterplattform.de/
https://www.clusterplattform.de/SiteGlobals/CLUSTER/Forms/Suche/EN/Clustersearch_Form.html?oneOfTheseWordsEN=Enter+search+term
https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/EN/karte-formular.html
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The objectives of the Go-Cluster programme is to: 

 support the transformation of the most efficient national innovation clusters 

into international clusters of excellence 

 promote new cluster services to stimulate cluster managers to offer new 

services 

 increase international visibility of participating innovation clusters 

 analyze trends of international cluster policy to work out recommendations for 

the German perspective6 

 

More information on the German cluster excellence initiative “go-cluster” can be 

found at Clusterplattform Deutschland. Also note, that the German cluster 

excellence programme “go-Cluster” is in many ways similar to Cluster Excellence 

Denmark, which supports cluster management organisations in Denmark.     
 

The Leading-Edge Cluster Competition: Towards internationalisation 

In addition, to the Go-Cluster programme, the “Leading-Edge Cluster Competition” 

(in German: “Spitzencluster-Wettbewerb”) has received a lot of attention and is 

widely accepted as a key factor and contributor to the success of the German High-

Tech Strategy:  

 

The initiative was launched by the Federal Ministry of Education and Research 

(BMBF) in 2007. It was introduced as Germany’s first nationwide cluster funding 

programme. The funding was open to all technologies and areas. The overall aim 

was to build bridges between science and industry and to lead to enhanced 

regional R&D activity by intensifying or enhancing networking between 

stakeholders. 

In competition, an independent jury selected 15 Leading Edge Clusters out of 80 

entries. Each cluster was awarded €40 million of funding for a five-year period 

(2007-2012).  

This competition was repeated from 2015-2017. This time the Federal Ministry of 

Education and Research wanted to drive “Internationalization of Leading- Edge 

Clusters to ensure future Projects and Comparable Networks”7. 

The Leading-Edge Cluster competition – and especially the winning clusters - are 

helping to strengthen Germany’s position as a key center of innovation. It has 

manifested a new kind of regional stakeholder cooperation where large enterprises, 

small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and research facilities 

collaborate and bridge the gap between science and business. 

 

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has invested more than 

360 million euros over the period of 2008-2016. The participating companies have 

matched this financial commitment. At the end of 2017 a further 500 million euros 

committed jointly. This made the Leading-Edge Cluster Competition in Germany 

one of the largest relevant subsidy programmes worldwide. 

 

Among the 33 leading-edge clusters funded 6 clusters are from respectively 

                                            
6 For further information regarding the objective of the go-cluster excellence program: 
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/german-programme-go-cluster-successful-
clusters-through  
7 For further information regarding the Leading-Edge Cluster Competitions see also: “Cluster 
Initiative Bavaria – in the network to success”, 2018 

file://///U1.UM.DK/DATA/REPPUBLIC/MUCGKL/Innovationscenter/Ulrik/ICDK%20Outlook/ICDK%20Outlook%20om%20dansk%20samarbejde%20gennem%20tyske%20IKT-klynger/Nyeste%20version/clusterplattform.de
http://www.clusterexcellencedenmark.dk/
http://www.clusterexcellencedenmark.dk/
https://www.bmbf.de/en/the-new-high-tech-strategy-2322.html
https://www.bmbf.de/en/the-new-high-tech-strategy-2322.html
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/german-programme-go-cluster-successful-clusters-through
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-networks/german-programme-go-cluster-successful-clusters-through
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Bavaria and Baden-Württemberg. An overview of the winners of the “Leading-Edge 

Cluster competition” is available here.  

2.1.2 Innovation clusters in Southern Germany: the regional setup in Bavaria and 

Baden-Württemberg 

 

At the German federal level, series of cluster and accelerator projects are being 

launched. Bavaria and Baden-Württemberg are both characterized by strong 

economic development, solid industry and ecosystems with a distinct focus on 

R&D. Bavaria, for example, hosts many of the big international tech companies 

such as Amazon, Adobe, IBM, Microsoft and Google as well as German tech 

companies including Munich’s biggest employer: car manufacturer BMW, MAN and 

of course Siemens, as well as the German high-tech SMEs (called the 

“Mittelstand”). Furthermore, you will find a close-knit network of numerous 

universities and public research organizations such as the Technical University of 

Munich (TUM), Ludwig-Maximillian University (LMU), as well as Fraunhofer and Max 

Planck institutes. 

  

Most company headquarters and research organizations in Bavaria are centralized 

around the state capital Munich, which is considered to be a regional hotspot for 

innovation. 

 

Contrary to Bavaria, Baden-Württemberg does not have one single cluster hotspot, 

but rather many. Apart from in Stuttgart, cluster activities are for example taking 

place in e.g. Karlsruhe, Freiburg, Tübingen, Böblingen, Heidelberg and Mannheim. 

 

Baden-Württemberg also hosts some large corporations such as Daimler AG, 

Bosch, Porsche and SAP as well as an agglomeration of educational and research 

institutions, including several Fraunhofer institutes and a number of top 

universities in multiple cities e.g. Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Ulm, 

Mannheim and Stuttgart. Baden-Württemberg also has a large share of SMEs.  

The regional setup in Bavaria and Baden-Württemberg with strong players across 

the board are reflected in the powerful cluster structures, which in both regions 

typically consist of large corporates, SMEs, research and education institutions.  

 

2.1.3 Understanding the cluster structure in Bavaria and Baden-Württemberg  

 

Innovation clusters in Bavaria 

The state government of Bavaria has since 2006 supported the establishment of 17 

state-wide cluster-platforms in high tech industries and traditional key sectors of 

the Bavarian economy. Thus, there is an innovation cluster for each of the most 

important competence fields in Bavaria8. 

 

Structure 

Each cluster has a professional cluster management team responsible for providing 

the members with information and to facilitate knowledge-transfer and innovation 

within their respective industry or field of technology9. There is also a cluster 

                                            
8 Source: statement comes from interview with Thomas Harder, Manager ECPE Cluster 
9 Source: publication “Cluster Initiative Bavaria – in the network to success”, 2018 

https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-organisations/networks-and-clusters/the-leading-edge-cluster-competition.html
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spokesperson, who acts as front-figure and who typically is an outstanding 

personality from industry and/or science. Together with different working groups, 

the management team and the spokesperson identify common topics and projects, 

which aims at bringing added value to the members.  

 

All the Bavarian cluster teams place special emphasis on bringing the SMEs as well 

as Bavarian universities and research institutions together. The latter are essential 

stakeholders for securing knowledge transfer to the SMEs 10.  

 

 

Overview of the 17 cluster platforms of the Cluster Initiative Bavaria, organized in 

the five central megatrends 

 

 

Relevant contact points 

Two main entry points for collaboration with and through Bavarian clusters is 

Bayern Innovative and Bavarian Research Alliance (BayFor). 

 

Bayern Innovativ is an organisation for innovation, technology and knowledge 

transfer in the State of Bavaria. Furthermore, Bayern Innovative hosts several 

innovation clusters and help bring international partners together with actors in the 

Bavarian innovation landscape.  

 

BayFor is the Bavarian contact point for EU funding programmes, including Horizon 

2020. Furthermore, BayFor is part of the Enterprise Europe network (EEN) and 

plays a role in giving advice to SMEs at European level. When searching for 

Bavarian partners for EU projects, BayFor is the relevant organisation to contact.  

 

Innovation clusters in Baden-Württemberg 

Baden-Württemberg is the German federal state that invests most into research 

and development, both in total and as share of GDP. In 2016, the R&D investments 

in Baden-Württemberg amounted to 23,4 bn Euros, equaling a share of GDP of 

                                            
10 For further information, see also “Cluster offensive Bayern”: https://www.cluster-
bayern.de/ziele-struktur/  

http://www.bayern-innovativ.de/company/glance/?Edition=en
https://www.bayfor.org/index_en.php
https://www.cluster-bayern.de/ziele-struktur/
https://www.cluster-bayern.de/ziele-struktur/
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4,92%11.The state government of Baden-Württemberg also provides its regional 

cluster landscape with a great amount of support for initiatives. The regional 

cluster policy is a central element for innovation capacity and competitiveness of 

SMEs in the state.  

 

Structure 

In 2007 the Ministry of Finance and Economy initiated the “Cluster Dialogue” - a 

central platform for exchange of information and shared best practices for all 

cluster participants in Baden-Wuerttemberg.The Cluster Dialogue is also the 

umbrella brand covering all cluster activities of the Ministry of Economic Affairs, 

Labour and Housing in Baden-Württemberg. The activities bring together a variety 

of cluster players at a regular basis to “[…] build and maintain networks, to 

exchange knowledge related to cluster management issues, to discuss new ideas of 

the region and to formulate their expectations of what cluster policy should provide 

at federal state level.” 12 

 

Baden-Wuerttemberg’s Cluster database offers an entire overview of the diversity 

of clusters, cluster initiatives and statewide networks in the state. Regional clusters 

have to fulfill certain admission criteria to be included. The criteria for example 

include: extent of “innovation-drive” (“Innovationsgetriebenheit”), clear positioning 

within a field of technology, a minimum of three events hosted and facilitated per 

year, a minimum of 15 participants in the cluster.  

Already in 2008, the Ministry of Economic Affairs of Baden-Württemberg defined 18 

target fields of cluster policy, which has since then been maintained:  

Digitisation Business and society Industrial 

technologies 

Automotive Media Energy 

 Culture Photonics 

IT / Enterprise 

software 

Creative Industries Microsystem tech 

including nanotech 

Security Tech Knowledge Industry 

including business-

related services 

Medical engineering 

Telecommunication Logistics New Materials/Surfaces 

Mechatronics  Pharmaceutical 

industry 

Aerospace  Production tech 

including mechanical 

engineering 

Overview of clusters in Baden Württemberg (own thematic classification) 

 

Contact information on all regional cluster initiatives in Baden-Württemberg can be 

found in the Regional Cluster Atlas Baden-Württemberg.  

 

Relevant contact points 

                                            
11 Statistisches Bundesamt, Wiesbaden; Stifterverband Wissenschaftsstatistik, Essen; Arbeitskreis 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder.: 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEn
twicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html  
12 For further information on the cluster policy in Baden-Württemberg: https://www.clusterportal-
bw.de/en/cluster-policy/  

https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-data/cluster-database/clusterdb/Cluster/list/
https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-data/cluster-atlas-baden-wuerttemberg/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/ForschungEntwicklung/Tabellen/FuEAusgabenUndBIPZeitreihe.html
https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-policy/
https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-policy/
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Baden-Württemberg International is a competence centre for internationalization of 

business and science, and serves as a first point-of-contact in all questions related 

to international cooperation.  

 

ClusterAgentur Baden-Württemberg is the relevant umbrella institution for all 

clusters The agency manages cluster initiatives of Baden-Württemberg and assists 

with questions relating to international collaboration with the clusters. 

 

A selection of innovation clusters in Baden-Württemberg and Bavaria is provided in 

Annex 1.  

 

 

 

FACT BOX:  

Cluster search portals, cluster overview and relevant contact points  

 

National level 

- Networks and Clusters at Researchingermany.org  

- Nationwide cluster search at Clusterplattform.de 

- Links to German bronze, silver and gold label clusters under the European 

Cluster Excellence Initiative. 

 

State level 

- Cluster Initiative Bavaria – in the network to success gives an overview of 

clusters in Bavaria 

- Regional Cluster Atlas Baden-Württemberg gives an overview of clusters in 

Baden-Württemberg 

- Bavarian contact points: Bayern Innovativ and Bavarian Research Alliance 

(BayFor) 

 

- Contact points in Baden-Württemberg: Baden-Württemberg International 

and ClusterAgentur Baden-Württemberg 

 

https://www.bw-i.de/en/start-page.html
https://www.clusterportal-bw.de/en/clusteragentur/
https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/research-organisations/networks-and-clusters.html
https://www.clusterplattform.de/CLUSTER/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/EN/karte-formular.html
https://www.cluster-analysis.org/benchmarked-clusters/?country=708dc6a0-29fa-4866-bb0f-349f4b4881be
https://www.cluster-analysis.org/silver-label/?country=3f8fad2bf336441c9fdceb26268534e6
https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new/?country=f1657e07bc8a4340b81b70da7995d3be
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/E-Paper/catalogs/Cluster_2018_englisch/pdf/complete.pdf
https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-data/cluster-atlas-baden-wuerttemberg/
http://www.bayern-innovativ.de/company/glance/?Edition=en
https://www.bayfor.org/index_en.php
https://www.bayfor.org/index_en.php
https://www.bw-i.de/en/start-page.html
https://www.clusterportal-bw.de/en/clusteragentur/
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3. How do the 

innovation clusters 

in Bavaria and 

Baden-

Württemberg 

work?  

 

This chapter describes the main activities of the innovation 

clusters in order to get closer to their actual work and 

suggests potential avenues of cooperation with Danish 

institutions. 

3.1 How do innovation clusters in Bavaria and Baden-Württemberg work?  

In this chapter we focus on the clusters’ activities in terms of services, projects, 

funding, as well as international collaboration to identify collaboration opportunities 

with Danish organizations.  

3.1.1 Services 

Events are the most important service in terms of value and resources offered by 

the clusters in Bavaria and Baden-Württemberg. Events provide a meeting place 

for cluster members to discuss certain topics and areas 13. 

 

Typically events focus on knowledge-transfer, skills training (e.g. on how to 

implement new technology) and interdisciplinary teamwork. All highlighted as 

some of the most critical and needed skills both from an individual perspective as 

well as an industry perspective in terms of sustaining competitive performance.  

 

Thus, the Bavarian innovation clusters are engaged with events in depth and in a 

                                            
13 Statement supported in all four interviews. 
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wider perspective. In-depth events focus on skills development and know-how. 

Wider perspective events focus on networking and bringing experts from different 

cluster members together.  

 

Some examples from Bavarian innovation clusters 

For the international manager in the Cluster Mechatronik & Automation events are 

the best door-opener in terms of creating a platform where members and potential 

members can meet. Cluster Mechatronik & Automation arrange seminars, 

workshops and summer schools for its members, which they can join either for 

further education purposes or to discuss a certain topic or even a specific 

project/project suggestion with other cluster members.  

Artificial Intelligence (AI) is for example a subject of interest to most of the 

members (hence, the cluster needs to ensure added value for as many members 

as possible). After identifying subjects of interest to its members, the Cluster 

Mechatronik & Automation arranges a seminar or a workshop, where interested 

members and non-members can join. Thereby the cluster is only setting the stage 

and thus not directly involved in the specific projects. As the cluster manager 

highlights, “We just set the topic and the frame for the event. The rest is up to the 

participants”. Hence, the role of the cluster is to be a facilitator. The cluster offer 

the platform, where experts can meet and facilitate matchmaking of members 

according to their individual needs.   

 

A request to collaborate must be specific to the needs and strategy of the cluster 

since the clusters are largely driven by the interests of the industry members (who 

typically pay the highest memberships fee). The cluster manager is often a 

relevant contact point, since he/she has the role of a “gatekeeper”, who has the 

overview of the activities and interests of the cluster. .  

 

All of our respondents highlight that Danish stakeholders are welcome to 

participate in open events. In this case participants are typically expected to pay a 

small fee. 

 

3.1.2 Projects and matchmaking 

The planning of specific projects is another important activity of the Bavarian 

clusters. The involvement in this activity, however, varies from cluster to cluster. 

Some clusters just set the topic and the frame for the event; others take active 

part in deciding the content of the event.  

 

It is most common for the start phase of a project that either research institutions 

or companies present an idea or a topic, which relates to their daily work and 

business. These ideas may be put forward in the form of challenges, concerns or 

by exploring the potential of a new technology. Here, the innovation clusters play a 

role as facilitator between the industrial players and research institutions.  

 

Finally, matchmaking is an important activity of the clusters. When a project is 

suggested and described, cluster managers are the ones, who need to have the 

knowledge and overview of which members who could be the appropriate partners. 

In this regard, relationship establishment is also significant, since it is important to 

know your partners well in order to determine, whether the members are the right 

fit for each other or not. Therefore, the cluster managers recommend Danish 
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actors to reach out to them, in order to get to know them and their fields of 

expertise, respectively.  

 

3.1.3 Funding 

 

FACT BOX: Participation in Horizon 2020 

Denmark is performing well in Horizon 2020 and has reached a total EU 

contribution of €952.2 million (as per October 201814), equaling 2.53% of 

distributed funds from Horizon 2020. Denmark is especially successful under the 

“Excellent Science” and “Societal Challenges” pillars, while the share of EU 

contribution is lower under the “Industrial Leadership” pillar.  

Interestingly, Baden-Württemberg and Bavaria has a high number of proposals and 

projects, and a higher success rate, within the programmes within Industrial 

Leadership. Not least under “Advanced Materials” and “Advanced Manufacturing 

and Processing”, which can partly be due to the strongholds within Industrie 4.0. 

The numbers suggest that there is room for more joint proposals between 

Denmark and Baden-Württemberg and Bavaria, respectively. This is especially the 

case within the Information and Communication Technologies (ICT), Advanced 

Materials, Advanced Manufacturing and Processing and Space.  

 

Room for more collaboration? The Industrial Leadership pillar of Horizon 

2020 

Southern Germany is performing particularly well in the programmes under 

Industrial Leadership, and it seems like an area where Denmark could benefit from 

more collaboration with partners from Bavaria and Baden-Württemberg.  

Institutions and companies from Bavaria submits twice as many applications as 

Denmark, but receives three times more funding, amounting to €305 million. 

Baden-Württemberg has submitted around 15% more proposals than Denmark, 

but has attracted around the double amount of EU contribution, equalling €74 

million. The success rates of Baden-Württemberg (15.5%) and Bavaria (16.3%) 

are higher than the Danish success rate (13.7%). 

 

  

                                            
14 https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-

innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf
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Table:  

Denmark, Baden-Württemberg and Bavaria in Industrial Leadership 

(Horizon 2020)  

 

 

 

 

 

*Source: eCORDA (European Commission Research Data Warehouse), Horizon 2020 Proposals and 

Partners, 01.10.2018 

 

 

Proposals for funding are typically written by the cluster members; companies, the 

research institutions and often with help from Bayern International or Bavarian 

Research Alliance (BayFor). The extent to which the Bavarian innovation clusters 

are involved in application writing vary. Some clusters, like Cluster Mechatronic 

and Automation and Strategische Partnerschaft Sensorik, assist in the process by 

adjusting the applications once they have received them. They do not write the 

whole application themselves.  

 

As highlighted in “Cluster Initiative Bavaria – in the network to success”, the 

financial support given to Bavarian clusters has so far to a greater extent come 

from federal funding sources than EU funding Among the interviewed clusters, 

https://www.bayern-international.de/en/
https://www.bayfor.org/index_en.php
https://www.bayfor.org/index_en.php
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/E-Paper/catalogs/Cluster_2018_englisch/pdf/complete.pdf
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there is a tendency to focus on regional/länder and federal funding, which is found 

to be easier to obtain than funding from Horizon 2020. Consequently, many 

programs and relatively large amounts of funding are made available at a regional 

level in Bavaria and Baden-Württemberg. However, the clusters are open to help 

with partner requests from Danish institutions and companies in relation to e.g. 

Horizon 2020 proposals. To engage with cluster partners it is important that the 

purpose and reason to engage with the cluster partners is clear.  

 

In some cases, the large industry members of the cluster invest in projects related 

to knowledge-transfer out of their own pockets instead of applying for funding. In 

these cases, the large industry members of the cluster may ask the clusters to find 

appropriate partners for these projects. SMEs require to a greater extent support 

from competent external partners for their innovation projects.  

 

One example of this is from the cluster ECPE. Here, companies sometime provide 

their own financing for a concrete research project together with one or more 

cluster members. Companies then make a follow-up to discuss the results with 

universities and other research institutions. As an example, Aalborg University is 

involved in projects concerning renewable energy and applications co-financed by 

industry members within the framework of ECPE. 

 

 

3.2 International focus 

 

In general, clusters in Bavaria and Baden-Württemberg are very open towards to 

participation in international projects.  

 

Many of the clusters are also already involved in transnational projects. The 

Bavarian clusters do however look more to their neighbours in the Southern and 

Eastern European countries, such as to Austria, Italy, Hungary, and Czech Republic 

than towards the northern neighbors like Denmark. Partially, the reason for this 

seems to be uncertainty or lack of knowledge about the fields of expertise that 

Danish players could bring into cooperation with the Bavarian clusters. Thus, it is 

important for the Danish actors to be very specific about their qualities and 

expertise when reaching out to the clusters in Bavaria and Baden-Württemberg.   
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4. Recommendations  

Advice on how Danish stakeholders can collaborate 

with innovation clusters in Bavaria and Baden-

Württemberg. 

Innovation clusters are relevant platforms and entry points for Danish stakeholders 

to collaborate with industrial players and knowledge institutions in Southern 

Germany. The clusters correspond to the positions of strength of Bavaria and 

Baden-Württemberg. The “cluster manager” often have close ties to the large 

industrial members of the particular cluster. Furthermore, Research and innovation 

institutions are often key members of the clusters in Bavaria and Baden-

Württemberg.  

During the interviews, we asked the respondents to give advice and 

recommendations for potential collaboration partners from Denmark. We mainly 

focused on Danish knowledge institutions and private companies, who would be 

interested in collaborating with members from their cluster. On this basis of 

interviews with respondents, we suggest the following recommendations to Danish 

stakeholders on how to collaborate with the innovation clusters in Southern 

Germany: 

 

 Contact and use ICDK Munich as much as possible: You are always 

welcome to contact ICDK Munich. The centre can provide you with an 

overview of relevant partners and opportunities. It can also approach and 

facilitate the dialogue with the innovation clusters. It takes time and 

patience to build up long-lasting relations in Southern Germany and ICDK 

Munich can speed up the process. 

 Get in touch early: Innovation clusters are an important partner in the 

initial phase of establishing contact to potential partners for proposals to 

e.g. Horizon2020/Horizon Europe. They can provide information and 

matching partners. To increase the chances of successful collaboration it 

is important to establish contact to relevant partners as early as possible.  

 Industry interests drive most clusters: It is important to understand 

the focus of the particular innovation cluster before reaching out. Almost 

all innovation clusters provide information in English on their website 

and/or in brochures. Also, do look out for events on the websites of the 

clusters. Furthermore, The Trade Council can provide you with an 

overview of trade fairs within the various sectors. This can also be a 

relevant place to start you partner search.  

 Identify various funding sources: In addition, to look for EU funding 

opportunities, you should consider support from other funding sources 

either from federal state or private funding sources. ICDK Munich can 

guide you on funding opportunities. 

https://thetradecouncil.dk/en/services/innovation/innovation-centre-denmark-munich
http://tyskland.um.dk/da/eksportraadet/eksportraadet-tilbyder/liste-over-messer
http://tyskland.um.dk/da/eksportraadet/eksportraadet-tilbyder/liste-over-messer
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 Highlight the added value of you and Denmark as a partner: To 

bring German partners on board a projects you should be clear about the 

added value you bring and the advantage for the German partners of 

joining. Describe the expertise you offer and where you have a 

competitive edge. In addition, it is important to clarify how you can 

contribute to the partnership in terms of knowledge, special use of new 

technologies, experience etc. These are essentials. Be aware that clusters 

in Bavaria and Baden-Württemberg are well funded from state and 

federal level, and are not by default looking for EU funding opportunities 

to support their research and innovation activities.   

 Be specific about your needs and expectations: Be clear about what 

you are seeking from the German cluster or its members. Are you 

looking for partners for a concrete research proposal? Do you seek know-

how with a specific technology? Are you looking for competences from 

specific cluster members? You can never be too specific in your request.  

 Consider becoming a member: Several clusters are open for 

international members. A membership can open up for a long-term 

strategic partnership with German counterparts. Many industrial cluster 

members are companies of a considerable size and with a capacity to 

initiate research and innovation projects themselves and/or in 

collaboration with research institutions. 

 Use the regional entry points to get in touch: Bayern Innovative and 

BayFor (Bavaria) / Cluster Agentur Baden-Württemberg and Baden-

Württemberg International (Baden-Württemberg) provide information in 

English and serve as good platforms for establishing contact with the 

relevant clusters and institutions. The clusters are generally open and 

interested in helping Danish actors. Each cluster has a cluster manager, 

who act as point of contact to the cluster and its activities. 
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Overview of 

innovation clusters 

For this mapping, the following clusters within “Industrie 4.0” were found to be of 

particular relevance due to their focus on supporting research and innovation 

collaboration. Furthermore, interviews have been conducted with some of these 

clusters. The clusters are listed below: 

 

Bavaria: 

Cluster Area  ECEI label Contact information Interview 

conducted? 

Bavarian Cluster 

Automotive    

Mobility  Bronze Website: http://www.bayern-

innovativ.de/cluster-automotive/en 

No 

Bavarian Cluster 

Management for 

Sensor Technologies 

ICT/KET Silver Website: http://www.sensorik-

bayern.de/en/who-we-are/ 

Yes 

Bavarian Information 

and Communication 

Technology Cluster 

(BICCnet) 

ICT [not 

classified] 

Website: https://www.bicc-net.de/ Yes 

Cluster 

Nanotechnologie 

KET Silver Website: 

https://www.nanoinitiative-

bayern.de/cluster-nanotechnologie/  

No 

MAI Carbon Materials Gold Website: https://www.carbon-

composites.eu/en/network/   

 

Mechatronik & 

Automation 

ICT Silver Website: http://www.cluster-

ma.de/en/startseite/index.html  

Yes 

Power Electronics 

Research Network 

ICT/KET Silver  Website: http://www.ecpe.org/ Yes 

 

Baden-Württemberg: 

Cluster Electric 

Mobility South-West 

Transpor

t/Mobility 

Gold Website: https://www.emobil-

sw.de/en/  

Yes 

CyberForum BW ICT/Secu

rity 

Bronze Website: 

https://www.cyberforum.de/en/abo

ut-us/     

Yes 

cyberLAGO – digital 

competence network 

ICT Bronze Website: https://cyberlago.net/  No  

Cluster microTec 

Sued-West 

KET Gold Website: https://www.microtec-

suedwest.de/en/  

No 

Photonics BW e. V. - 

competence network 

for optical 

technologies 

KET Gold Website: https://photonicsbw.de/  No 

 

 

http://www.bayern-innovativ.de/cluster-automotive/en
http://www.bayern-innovativ.de/cluster-automotive/en
http://www.sensorik-bayern.de/en/who-we-are/
http://www.sensorik-bayern.de/en/who-we-are/
https://www.bicc-net.de/
https://www.nanoinitiative-bayern.de/cluster-nanotechnologie/
https://www.nanoinitiative-bayern.de/cluster-nanotechnologie/
https://www.carbon-composites.eu/en/network/
https://www.carbon-composites.eu/en/network/
http://www.cluster-ma.de/en/startseite/index.html
http://www.cluster-ma.de/en/startseite/index.html
http://www.ecpe.org/
https://www.emobil-sw.de/en/
https://www.emobil-sw.de/en/
https://www.cyberforum.de/en/about-us/
https://www.cyberforum.de/en/about-us/
https://cyberlago.net/
https://www.microtec-suedwest.de/en/
https://www.microtec-suedwest.de/en/
https://photonicsbw.de/
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A full list of clusters in Bavaria and Baden-Württemberg can be found here:  

 

Bavaria: Cluster Initiative Bavaria – in the network to success. 

 

Baden-Württemberg: Regional Cluster Atlas Baden-Württemberg.

https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/E-Paper/catalogs/Cluster_2018_englisch/pdf/complete.pdf
https://www.clusterportal-bw.de/en/cluster-data/cluster-atlas-baden-wuerttemberg/
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Annex II: Overview 

of Participation in 

Horizon 2020 

This annex presents a selection of the participation of Denmark, Baden-

Württemberg and Bavaria in Horizon 2020.  

 

Denmark is performing well in Horizon 2020 and has reached a total EU 

contribution of €952.2 million (as per October 20181), equaling 2.53% of 

distributed funds from Horizon 2020. Denmark is especially successful under the 

“Excellent Science” and “Societal Challenges” pillars, while the share of EU 

contribution is lower under the “Industrial Leadership” pillar.  

 

Interestingly, Baden-Württemberg and Bavaria has a high number of proposals and 

projects, and a higher success rate, within the programmes within Industrial 

Leadership (table 1). Not least under “Advanced Materials” and “Advanced 

Manufacturing and Processing”, which can partly be due to the strongholds within 

Industrie 4.0. The numbers suggest that there is room for more joint proposals 

between Denmark and Baden-Württemberg and Bavaria, respectively. This is 

especially the case within the Information and Communication Technologies (ICT), 

Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing and Space.  

 

Partners from Denmark collaborate counterparts from Baden-Württemberg in 

around every tenth Horizon 2020 proposal, whereas Danish and Bavarian partners 

collaborate in very seventh proposal for Horizon 2020. 

                                            
1 Statistics on Danish participation in Horizon 2020 on the Danish Ministry of Science and Higher 
Education website: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-
forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-
h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-s-rammeprogram-for-forskning/deltagelse-i-h2020/hjemtag_oktober2018_final.pdf
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Table 1 – Overview of the participation of Denmark, Baden-Württemberg and Bavaria in Horizon 2020 (as per October 

2018)*23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 *Not all sub-programmes are included in the table. Therefore "H2020 total" does not indicated the sum of the programmes listed, but of all Horizon 2020 programmes. 
3 Source: eCORDA (European Commission Research Data Warehouse), Horizon 2020 Proposals and Partners, 01.10.2018 
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Focus on participation under the Industrial Leadership pillar of Horizon 

2020 

Institutions and companies from Bavaria submits twice as many applications as 

Denmark under the Industrial Leadership pillar (Table 2). This is not surprising 

giving that the population of Bavaria is twice as high as Denmark. However, 

Bavaria receives three times more funding, amounting to €305 million (Table 5). 

Baden-Württemberg has submitted around 15% more proposals than Denmark 

(Table 2), but has attracted around the double amount of EU contribution, 

equalling €74 million (Table 5). The success rates of Baden-Württemberg (15.5%) 

and Bavaria (16.3%) are higher than the Danish success rate (13.7%) (Tables 2, 3 

and 4). 

 

Table 2: Total number of proposals (Industrial Leadership pillar)* 

 

 

Table 3: Number of successful Proposals (Industrial Leadership pillar)* 

 

 

 

Table 4: Success Rate (Industrial Leadership pillar)* 
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Table 5: Total EU contribution under the Industrial Leadership pillar* 

 

 

 

As Table 6 shows, Danish organisations collaborate with partners from Baden-

Württemberg and Bavaria in 227 and 259 Horizon 2020 projects (here shown as 

successful proposals), respectively (Table 7). Of these, 35 (Baden-Württemberg) 

and 60 (Bavaria) are within programmes under the Industrial Leadership pillar.  

To put this into perspective, Denmark participates in 1564 projects (successful 

proposals) as of October 2018. 

 

The success rate of Denmark-Baden-Württemberg proposals (=proposals including 

a minimum of one partner from Denmark and one partner from Baden-

Württemberg) is 19.3%, whereas the success rate of Denmark-Bavaria proposals is 

16.2%. Zooming in on the Industrial Leadership pillar, the success rate for 

proposals including partners from both Denmark and Baden-Württemberg is 

15.7%, whereas the success rate for Denmark-Bavaria proposals under Industrial 

Leadership is 18.1%. 

The above suggests that the success rates are higher when Denmark and 

Bavaria/Baden-Württemberg enter into joint proposals than for proposals with 

Danish participation in general (where the success rate is 14.8%).  

 

Table 6: Joint successful proposals (Industrial Leadership pillar)* 

 

 

“Joint proposals” are proposals including a minimum of one partner from Denmark 

and one partner from Baden-Württemberg. 
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Table 7: Joint successful proposals (Horizon 2020 total)* 

 

 

 

 

*Source: eCORDA (European Commission Research Data Warehouse), Horizon 

2020 Proposals and Partners, 01.10.2018
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Opsamling

Til: Bestyrelsen

Vedr.: Evaluering af direktionens og bestyrrelsens studietur den 14-16 marts 

2019. 

Resumé
VIAs direktion og bestyrelse deltog d. 14-16 marts 2019, i en studietur i 

München med det primære formål:  

- At få faglig inspiration til nogle af de opgaver, som VIAs direktion og 

bestyrelse står over for de kommende fire år (fx input til ny vision, 

uddannelseskvalitet, digitalisering af uddannelserne, 

uddannelsesinstitutionernes samarbejde med erhvervslivet, indsigt i 

nye uddannelsestrends mv.) 

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

og mellem bestyrelsen og direktionen i VIA 

Dette dokument har til formål at sammenfatte deltagernes kvalitative 

input om deres oplevelse af udbyttet af studieturen. Følgende 

spørgsmål er besvaret: 

- Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med 

jer ift. Det kommende strategiske arbejde, uddannelsesudvikling 

mv.)

- Socialt udbytte

- Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program) 

- Åbent kommentarfelt

Dokumentet er sammenskrevet ud fra de indkomne besvarelser, som findes 

under bilag i uredigeret og anonymiseret form. 

Sammenfatning af deltagernes input ift. det faglige 
udbytte af studieturen 
Inddragelse af studerende: 
Deltagerne er inspireret af bl.a. CDTMs inddragelse af studerende, hvor flere 

deltagere nævner at det kan undersøges om der er mulighed for at give mere 

rum til studerendes selvorganisering i forskellige sammenhænge. En ide er at 

udvikle pædagogiske platforme, hvor der finder møder sted mellem studerende 

på forskellige niveauer og hvor inddragelse og involvering af de studerende finder 

sted i langt højere grad, end hvad vi er vant til på nuværende tidspunkt. Heri 

ligger der en mulighed for at de studerende kan hjælpe hinanden med at blive 

dygtigere. Deltagerne er også inspirereret af måden hvorpå studerende 

underviser studerende. Der kan desuden reflekteres over i, hvilket omfang vi 

motiverer og inddrager kommende studerende i VIA.

For at imødekomme at ovenstående initiativer ikke er båret af enkelte ildsjæle, 

kan der evt. hentes inspiration i forhold til hvordan CDTM drives. Nogle deltagere 

er inspireret af måden, hvorpå de studerende i høj grad er involveret i forskning 

og den centrale rolle forskning spiller på de forskellige besøgssteder.  

NOTAT

Udarbejdet af:

Thea Victoria Mønster 

Westergaard

Studentermedhjælper

Ref: TVMW/EM

Dato: 22. marts 2019

Journalnr.: U0002-7-4-14-18
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Samarbejde med virksomheder/ Dual Studies
Deltagerne er inspireret af bl.a. Dual Studies modellen og flere nævner muligheden 

for at undersøge om der er virksomheder i Danmark, hvor lignende kunne fungere. 

Der observeres at Dual Studies benytter sig af både små- og mellemstore 

virksomheder i projektet. De to Dual Studies modeller, at kombinere en 

erhvervsuddannelse (lærlinge forløb) med en bachelor fra et universitet eller en 

professionshøjskole og et kortere praktikforløb der kombineres med en bachelor, er 

begge interessante i en dansk kontekst. Derudover kan der reflekteres over om VIAs 

uddannelsesopgave skal løses i brede samarbejder med andre intuitioner. Der 

peges også at Dual Studies kan være et strukturelt betinget tiltag, tilpasset et land 

med lav mulighed for SU.  

Faglighed og tværfaglighed 
Deltagerne er inspireret af det tværfaglige samarbejde bl.a. på CMDT. Flere lægger 

vægt på at der med fordel kan undersøges hvordan VIA i højere grad kan udnytte, at 

de studerende kommer med forskellige kompetencer inden for forskellige fag. Der 

kan overvejes muligheden for at koble forskellige studieretninger sammen i en 

tværgående overbygning. 

VIA kan med fordel blive skarpt på udviklingen af sociale og personlige kompetencer 

og det bevidste og systematiske didaktiske arbejde med dette. Det skal være 

tydeligt, hvori den sociale og personlige læring på uddannelserne er – og hvordan 

den på de forskellige studier ønskes tænkt sammen med den givne faglighed. 

Teknologi og innovation – det digitale område
Flere deltager nævner, hvordan de har fået indtryk af en nuanceret forståelse og 

anvendelse af digital teknologi. Der observeres en forskel mellem tyskernes skepsis 

til den digitale teknologi samt en utryghed i forhold til de overvågningspotentialer 

teknologien medføre sig og et fravær af denne hos danskerne i forhold til en sådan 

risikobevidsthed i de centrale beslutningsorganer – denne forskel har medført 

refleksion i forhold til om Danmark bør være mere skeptiske. Nogle deltagere lægger 

vægt på at fremtiden på uddannelsesområdet ikke er rent digitalt, den er både og. 

Der nævnes at teknologien skal inddrages, hvor den virkelig kan bidrage og er 

omkostningseffektiv og de menneskelige ressourcer skal benyttes, hvor de giver et 

udbytte der er specifik i forhold til menneskelig interaktion og innovationskraft. Nogle 

nævner dog at de stod mere tomhændet på det digitale område. 

Flere deltager nævner at de har fået gode indtryk af, hvordan Ph.d. studerende 

benyttes til at drive innovationsuddannelse og udvikle talenter. 

Deltagernes input ift. det sociale udbytte af studieturen 
Der er blandt deltagerne en enighed om at studieturen har været utrolig givende på 

det sociale område. Der bliver lagt vægt på at der er blevet skabt gode relationer, 

tryghed og tillid. Deltagerne har fået et bedre indblik i et personligt kendskab til 

bestyrelsen. Flere nævner at de tror det sociale udbytte kan ses positivt og som en 

styrke i det videre arbejde.

Deltagernes input ift. organisering af studieturen 
Deltagerne er vurderer organiseringen og tilrettelæggelsen meget positiv og lægger 

vægt på, at programmet har været inspirerende og relevant. 

Flere nævner at de som deltagere i fællesskab skulle have forberedt sig bedre – fx i 

forhold til udbyttet af de enkelte oplæg. Derudover nævnes det, at det bør overvejes 

om der kunne være lidt mere luft i programmet sidst på dagen. 

Deltagernes input ift. det åbne kommentarfelt 
Turen gav mange gode refleksioner. Der nævnes at det var en god ide at have en 

rejse på dette forholdsvis tidlige tidspunkt i bestyrelsen valgperiode. Godt tidspunkt 

ift. strategi-arbejde og visionsarbejde.  
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Bilag: 

Evaluerings besvarelser - uredigeret og anonymiseret:

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
Overordnet en både socialt og fagligt vellykket tur. Det er altid oplysende og refleksionsskabende at 

bevæge sig ud i verden og se, hvordan man griber tingene an og hvordan kultur, samfundsstrukturer og 

institutioner gør sig gældende. Man bliver klogere, mest nok på sig selv…

Andre iagttagelser:

 Set fra en dansk vinkel bemærkelsesværdigt, at man i Bayern (og måske Tyskland som helhed) 

går til den digitale teknologi med væsentligt mere skepsis (konsulatet og ZDB). Der synes at være 

en ret udbredt og liberalt-etisk funderet utryghed ift. overvågningspotentialer, Tech-giganters 

magt, cyber-krig, manipulation af demokratiske processer m.m. I Danmark synes en sådan 

risikobevidsthed at være mere eller mindre fraværende i de centrale beslutningsorganer – det er 

måske en fejl ved den ellers højt besungne danske tillid?

 Ift. uddannelse så vi et godt bud på en nuanceret forståelse og anvendelse af digital teknologi 

(CMDT), hvor digital teknologi var én blandt flere mulige ressourcer i nogle meget 

selvorganiserede forløb. Det inspirerer til en decentral, formålsorienteret anvendelse af teknologi 

(digital og anden) i tæt samklang med indhold, struktur og aktører i konkrete undervisningsforløb.

 Spændende indsigt (også på CMDT) i samspillet mellem faglighed/ekspertise og 

tværfaglighed/innovation. Filosofien er her, at man for at kunne give noget til en fælles (tværfaglig 

og innovativ) skal have en faglighed at byde ind med. Det inspirerer til at ihukomme en gammel 

sandhed om, at faglighed og tværfaglighed ikke er hinandens modsætninger, men hinandens 

forudsætninger. 

 I øvrigt et super-inspirerede besøg med nogle meget dynamiske og engagerede værter, der både 

kunne give og tage imod. Kunne være interessant at tænke i, hvordan VIAs uddannelser kunne 

give lignende muligheder til VIA-studerende (vi har elementer af dette i studentervæksthuse og på 

enkelte moduler (f.eks. modul 10 på socialrådgiveruddannelsen), men slet ikke så 

selvorganiseret. Det kunne måske styrkes på en eller anden måde? Måske VIA i det hele taget 

skulle turde give mere rum til selvorganisering i forskellige sammenhænge?

 Spændende med virksomhedsintegrerede uddannelsesforløb (Duale Studien, Airbus)– men 

spørgsmålet er, om vi i DK har ret mange virksomheder som (1) har volumen nok til at udvikle 

sådanne interne uddannelsesstrukturer og (2) om den fordrede implicitte loyalitet mod 

virksomhedEN rimer med den måde, det danske arbejdsmarked fungerer på? Det er måske værd 

at undersøge med de rette virksomheder?

Socialt udbytte 

Meget givtigt at være afsted uden for de vante rammer og mødes lidt mere på slap line. Jeg er sikker på, 

at det vil kunne ses positivt på bestyrelsens arbejde fremover.

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)

Programmet bestemt spændende og relevant, men enig med dem, der bemærker at vi nok kunne have 

forberedt lidt nærmere, hvad det var vi (som bestyrelsens medlemmer) ville have ud af de forskellige 

besøg. Alligevel megen god indsigt og inspiration at hente (jf. ovenfor). Et tidsmæssigt noget presset 

program, men det er der også gode grunde til. 

Åben kommentarfelt
God idé at have en rejse på dette forholdsvis tidlige tidspunkt i bestyrelsens valgperiode. God timing også 

ift. strategi-arbejde og visionsarbejde.

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
At vi skal tænke mere ud af busken end før tænkt, når vi formulerer den nye strategi. Måske også 

overveje, om vores uddannelsesopgave skal løse i brede samarbejde med andre institutioner.
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Socialt udbytte 
Meget stort – formentlig uvurderligt i bestyrelsesarbejdet.,

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Fremragende – intet mindre! Det bør overvejes, om der skal være lidt mere luft sidst på dagen.

Åben kommentarfelt
Fantastisk godt gået at have fået så mange kvalificerede aftaler i hus.

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
 
 Hvor meget de studerende var i fokus. Institutionerne skaber blot rammerne, hvor det er de studerendes 

innovative arbejde, der får lov til at udfolde sig. 

Det tætte samarbejde med virksomhederne (Airbus). Hvor meget der investeres i de studerende.

Hvordan forskning har en central rolle. Og at de studerende er involverede i forskning i høj grad.

At læring ikke altid kommer ved at læse en masse bøger, men at læring i lige så høj grad sker i 

samarbejdet med hinanden. Derudover hvordan forskellige kompetencer bidrager til processen, der ender 

ud i et færdigt produkt. Hvordan kan vi i VIA udnytte (i højere grad end nu), at de studerende kommer med 

forskellige kompetencer inden for forskellige fag. Og styrke deres tro på egne samt andres viden og 

kompetencer. 

 

 

Socialt udbytte
 Som ny i bestyrelsen var det utrolig rart at møde bestyrelsen i andre rammer.

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)

Super godt og spændende program. Måske en smule tæt. Det var mange indtryk, der skulle bearbejdes 

på kort tid. Ikke meget tid til refleksion. 

Derudover finder jeg det ærgerligt, at de besøgte steder omhandlede ”eliten”. Dermed sagt, at det i høj 

grad handlede om en hård udvælgelse af de helt rigtige studerende. Hvad med ”den almene” studerende? 

Hvilke muligheder har de?

 

Åben kommentarfelt
 

 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.

Bedre forståelse af Bayern som region, specielt betydningen af bilindustrien og andre store 

fremstillingsvirksomheder der ligger i regionen. En lidt digitalt tilbagestående region i et lidt digitalt 

tilbagestående land, der er ved at vågne betragteligt op på dette område.

Mange gode indtryk fra en studenter og Ph.d. drevet innovations uddannelse:

 God brug af Ph.d.-studerende 2,5 år med stor arbejdsindsats i organisationen 1,5 år til at skrive 
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afhandlingen færdig. Rullende udskiftning med overlap fra Ph.d. til Ph.d.

 Optagelsesproces hvor ansøgerne vurderes på 7 dimensioner hvor karakterer kun tæller som et 

af de syv kriterier.

 Første kursusforløb indeholdt trendanalyse af det område der skal skabes innovationer til.

To modeller for duale studier. En hvor en erhvervsuddannelse med en længere praksisperiode (et 

lærlingeforløb) i en virksomhed kombineres med en Bachelor fra et universitet eller en 

professionshøjskole. Et hvor kortere praktikperioder kombineres med en Bachelor. Begge modeller er 

interessante i en dansk kontekst. Modellerne forudsætter stærke og motiverede studerende da 

arbejdsintensiteten og de sociale krav er højere end ved de ordinære uddannelsesforløb.

Airbus er sejere end Audi. Hurtigere, larmer mere og så kan de flyve og skyde. 😊
Awacs er et state of the art radarsystem, der bæres af en 50 år gammel flyvemaskine. Det betyder at 

organisationen skal vedligeholde kompetencer, der næsten er forsvundet i resten af samfundet.

Til strategiarbejdet
Vores strategi bør indeholde en stærk satsning på udnyttelsen af de studerendes evne til selvorganisering 

og til at hjælpe hinanden med at blive dygtige, indenfor rammerne af en institution der har meget høje 

ambitioner på de studerendes vegne.

Fremtiden på undervisningsområdet er ikke rent digital. Den er både og. Vi skal bruge de menneskelige 

ressourcer vi har til rådighed optimalt med hensyn til at de anvendes hvor de giver et udbytte der er 

specifik for menneskelig interaktion eller innovationskraft. Teknologien skal tilsvarende anvendes hvor den 

virkelig bidrager og er omkostningseffektiv.

Samtale om defensiv og offensiv/konstruktiv præstationsadfærd i uddannelsessystemet

 

 

 

Socialt udbytte 
 

 God stemning, gode samtaler.

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
 Vi burde i forberedelsen af turen være skarpere på, hvad vi forventede at få ud af de enkelte oplæg.

 

Åben kommentarfelt
 

 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)

Tanker. Er der for meget laissez fairer over det danske uddannelses system, er krav /ansvar til at være 

studerende for vage? Bør vi se anderledes på i hvilket omfang vi kan motivere og inddrage kommende 

studerende. Kan vi kvalificere samarbejdet med aftagerfeltet, etablere en synlig forpligtigelse i f h til 

kompetence udvikling og nytænkning. Er vores krav/forventning til undervisning og output den rette eller 

forholder vi os overhovedet til den

 

 

 

Socialt udbytte 
 Et positivt udbytte, at erfare fællesskabet i uformelle omgivelser. 

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Fint program og ok varighed af turen

 

Åben kommentarfelt
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 Turen gav gode refleksioner. En fortsat undring i f h, hvilke input fra turen, der vil få størst betydning. Etik 

og struktur meget langt fra det DK

 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
 
Fagligt udbytte

Hvordan man inddrager virksomheder mere i uddannelse og kobling mellem den enkelte virksomhed og 

uddannelsesinstitution. Uddannelseskontrakter. 

Hvordan man bruger PH-d i udvikling af talenter til at udvikle nyt.  Hvordan man bruger studerende til at 

undervise studerende. 

 

 

Socialt udbytte 
 

Godt at lære de forskellige bestyrelsesmedlemmer bedre, giver gode relationer og skaber mere tryghed 

og tillid.

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Godt og udbytterig. Godt med at vi anden dag spiste sammen ved større borde og bedre sted end første 

dag, hvilket gør at man får talt med flere. Godt at vi fik i konsulatet noget almen viden. 

Passende varighed, men opmærksomhed på at nogle har langt til lufthavn så det blev en rigtig lang dag 

den første dag. 

 

Åben kommentarfelt
 

En rigtig god oplevelse som har givet en del refleksioner på, hvor forskellige nabolande kan være både i 

forhold til offentlige og private. Tankevækkende at de også har udfordringer omkring ligeløn og hvilken 

betydning det har for arbejdsmarked, hvilket jeg også giver store udfordringer i Danmark. 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
Det var inspirerende at dykke ned i ”udvidet” samarbejde med virksomhederne – dels på Airbus men 

sandelig også hos CDTM. Jeg synes det kunne være interessant for VIA at blive en frontløber på det 

område i Danmark. På det digitale område stod jeg desværre lidt tomhændet.

 

 

 

Socialt udbytte 
 Godt!

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
 Topkarakter med et enkelt men: Vi skulle i fællesskab have forberedt os bedre – hvilken viden skulle vi 

konkret gå efter. Det kunne have været spændende, hvis vi havde delt nogle interesse-områder ud, som 

hver især skulle efterforske / interessere sig for på vores tur. Vores spørgsmål undervejs bar måske præg 

af denne ”spredte fægtning”.

 

Åben kommentarfelt
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Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
 
Stor inspiration generelt. 

Jeg vil fremhæve tre besøg:

Besøget hos CDTM ift. tværfaglig samarbejde og involvering/ejerskab hos de studerende. Der var noget 

af den samme pioner-ånd hos Animation Workshop i Viborg. Jeg kommer til at tænke på to ting i denne 

sammenhæng

1) Animation Workshop i Viborg afhænger vel meget af indsatsen hos én ildsjæl. Der er måske 

noget inspiration at hente ift. hvordan CDTM er drevet, så man ikke er så afhængig af en persons 

engagement.

2) Overveje muligheden for at koble forskellige studieretninger sammen i en tværgående 

overbygning.

Makerspace og deres samarbejde mellem uddannelse/iværksætteri/erhverv. Jeg kunne godt se sammen 

mulighed specielt hos ingeniør/konstruktør uddannelserne.

Dual Studies. I første omgang tænkte jeg at det nok kun var muligt at etablere noget sådant, med de 

store industrivirksomheder i Bayern/Tyskland, men jeg kunne forstå at der også var små- og mellemstore 

virksomheder der havde dual-studerende. En tanke værd at undersøge muligheden for at etablere noget 

tilsvarende i VIA. 

 

 

Socialt udbytte 

Jeg fik stort udbytte at turen socialt, da jeg nu har et meget bedre personligt kendskab til langt de fleste i 

bestyrelsen. Det giver, alt andet lige, meget bedre mulighed for udbytterige bestyrelsesmøder da kemi og 

personligt kendskab kun fremmer mulighed for udbytterigt samarbejde.

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Stor ros fra min side til organiseringen og programmet. Varigheden er passende i min optik og jeg fik både 

fagligt og socialt stor udbytte af turen. 

 

Åben kommentarfelt
 

 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
Jeg er ikke særligt erfaren i dette felt, men vil gøre mit bedste.

- Hvis det er muligt at gøre vores studerende mere ansvarlige og give dem mulighed for at udfordre 
sig selv på deres uddannelser, ville vi muligvis kunne højne deres niveau og øge deres 
kompetencer.

- Være bedre til at fange de studerende der kan og vil noget ekstra.
- Skabe tvær-campus arbejde. Lave udflugter til andre campusser, hvor man måske skal arbejde 

noget projekt sammen eller ligene.
 

Socialt udbytte 
At lære de andre bestyrelsesmedlemmer og andet personale fra VIA at kende, har været en stor fryd. Det 
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kan godt være intimiderende for en studerende at skulle ”lægge arm” med mennesker der har lagt mere 
erfaring, både på livet, men også fagligt. Den barriere der har været, er bestemt blevet brudt. Tilbage 
sidder jeg med en følelse, af at kunne blive hørt og respekteret, trods den manglende erfaring. Jeg har 
været rigtig glad for turen!
 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Der har intet problem været med turen fra min vinkel. Rigtig god mad, fantastisk sted at overnatte og et 
interessant program.
 

Åben kommentarfelt
Uanset hvad du får af kritik Elvir (hvis du får noget), så har det været forrygende og vel organiseret tur, 
hvor der ikke har manglet noget! Godt arbejde!!!
 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)

- At et væsentligt uddannelsesmæssigt svar på digitalisering også er behovet for analoge 

aktiviteter.

- Behov for at udvikle pædagogiske platforme og sammenhæng, hvor der finder møder sted mellem 

studerende på forskellige niveauer og hvor der er inddragelse og involvering af de studerende i en 

langt højere grad end, hvad vi generelt er vant til

- At blive skarpt på udviklingen af sociale og personlige kompetencer og det bevidste og 

systematiske didaktiske arbejde med dette. Det skal være tydeligt, hvori den sociale og personlige 

læring på uddannelserne er – og hvordan den på de forskellige studier ønskes tænkt sammen 

med den givne faglighed

 
 

 

 

Socialt udbytte 
Det var en meget meget fin oplevelse at lære folk bedre at kende og jeg er ikke i tvivl om, at det vil styrke 

arbejdet i bestyrelsen fremover. 

 

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Vanvittig godt planlagt og stor tryghed omkring organiseringen hele vejen rundt. Så stor ros til 

planlægningen og organiseringen. 

Der kunne have været langt ’lommer’ ind til fælles refleksion i gruppen undervejs mhp at øge skarpheden 

ift hvad de forskellige besøg skulle bidrage med. Der manglede indimellem noget fokus i de oplæg, vi blev 

præsenteret for, men det var interessant alligevel og det kan være svært at forudsige, hvor erkendelserne 

gemmer sig henne. 

 

 

Åben kommentarfelt
Tak for turen.  

 

Fagligt udbytte (også refleksioner over hvad I særligt vil tage med jer ift det kommende 
strategiarbejde, uddannelsesudvikling mv.)
 
Jeg synes man skal passe på med at falde på halen over de ‘duale studier’ vi mødte i bl.a. Airbus. I et 

land med lav mulighed for SU er incitamentet til at tage imod duale studier med løn rigtig højt og en af 

plancherne viste jo også at det var en af de ting som de studerende satte meget højt. Man skal bemærke 
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at Uni havde sat som betingelse at de studerende skulle lære det samme som de øvrige. Altså er det ikke 

reelt integrerede studier; det er - sat på spidsen - systematisk studiejob til de dygtigste. I Tyskland er der 

få unge og derfor er det selvfølgelig også en rekrutteringsstrategi. Vi kender det faktisk også i DK fra især 

uni-uddannelserne, hvor mange studerende har fast studiejob på kandidatdelen, uden det dog 

nødvendigvis er en del af studiet; mange får dog praktik godkendt.

Derimod var oplevelsen hos de unge med ‘Talent-akademiet’ interessant. Den tværfaglighed og selv-

startende proces de gennemgik ville være oplagt til vores sundhedsuddannelsers lederuddannelser: At 

mange fagligheder sættes sammen og definerer ramme og løsninger. Det er fremragende som 

ledertræning. Eller måde man kunne lave ny strategi på...

Var meget tilfreds med indføringen i Bayern hos det danske konsulat. Fin start.

Og så må jeg konstatere med et lille smil at innovationsmiljøer i Europa er meget lidt innovative: Om det 

er Aarhus, Berlin, Kbh., London, så er det de samme udtryk med Euro-paller, wi-fi-løsninger, råt træ, glas, 

studenterkøkken, betongulve, selvbyggede sofaer, Krea-tavler overalt. Man kan åbenbart ikke være 

kreativ i et almindeligt kontormiljø med skriveborde eller en blomstret sofa... 

 

Socialt udbytte 
Det var rigtig hyggeligt at mødes om og over noget andet end en presset dagsorden. Også godt set at vi 

fik set både den ene og den anden del af det tyske restaurant-liv :-) 

 

 

Organisering af studieturen (herunder fx varighed, program)
Meget fint forløb, med korrekt placering af programmets punkter. Skønt hotel.  

 

Åben kommentarfelt
 

 



Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2018/19

Fordeling på byer
KOT nr.

15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1.prio

Grenaa 122                   47               89               41               -27,0% -12,8%

Professionsbachelor, pædagog 53273 122 47 89 41 -27,0% -12,8%

Herning 774                   498             748             472             -5,3% -5,8%

AP Graduate in Design, Technology and Business  (kun kvote 2) 73115 256 169 244 146 -4,7% -13,6%

Designteknolog  (kun kvote 2) 73110 440 296 426 295 -3,2% -0,3%

Professionsbachelor i skat, Herning (Nyt udbud 2019) 54810 0 0 15 3

Materials Science Engineering 49205 42 17 34 13 -19,0% -23,5%

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling  (kun kvote 2) 57360 36 16 29 15 -19,4% -6,3%

Holstebro 1.172                438             1.015          433             -13,4% -1,1%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41215 38 20 46 29 21,1% 45,0%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42100 99 32 79 22 -20,2% -31,3%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47120 321 88 252 85 -21,5% -3,4%

Professionsbachelor, pædagog 53250 227 102 176 96 -22,5% -5,9%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55320 215 107 202 106 -6,0% -0,9%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56300 272 89 260 95 -4,4% 6,7%

Horsens 2.102                752             2.174          789             2,2% 2,3%

AP Graduate in Marketing Management 79465 389 138 367 108 -5,7% -21,7%

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering 49425 121 55 114 44 -5,8% -20,0%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41165 129 48 147 63 14,0% 31,3%

Bachelor of Engineering in Civil Engineering 49410 73 30 83 41 13,7% 36,7%

Software Technology Engineering 49320 216 133 280 164 29,6% 23,3%

Diplomingeniør, softwareteknologi 49319 8 2 25 8 212,5% 300,0%

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49315 66 24 77 26 16,7% 8,3%

Diplomingeniør, eksport og teknologi 49220 8 0 5 0 -37,5%

Bachelor of Value Chain Management 44310 124 35 111 34 -10,5% -2,9%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse (udbydes ikke i 2019) 44306 2 2 0 0

Diplomingeniør, byggeri og anlæg 49310 24 12 39 16 62,5% 33,3%

Diplomingeniør, maskinteknologi 49325 18 8 26 11 44,4% 37,5%

Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik 49700 5 1 7 2 40,0% 100,0%

Climate & Supply Engineering 49705 37 10 53 17 43,2% 70,0%

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) 49340 9 7 14 4 55,6% -42,9%

Markedsføringsøkonom 79460 29 8 45 10 55,2% 25,0%

Produktionsteknolog 84360 4 4 11 6 175,0% 50,0%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41160 93 50 79 37 -15,1% -26,0%

Kort- og landmålingstekniker (tidligere udbudt sammen med 41160) 88160 0 0 27 22

Professionsbachelor, pædagog 53280 295 104 295 111 0,0% 6,7%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56370 452 81 369 65 -18,4% -19,8%
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Fordeling på byer
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15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1.prio

Ikast 183                   85               171             78               -6,6% -8,2%

Professionsbachelor, pædagog 53240 183 85 171 78 -6,6% -8,2%

Nørre Nissum 99                     66               84               55               -15,2% -16,7%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46130 99 66 84 55 -15,2% -16,7%

Randers 1.041                339             843             277             -19,0% -18,3%

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik  (kun kvote 2) 40060 166 98 130 82 -21,7% -16,3%

Professionsbachelor, pædagog 53275 434 156 333 119 -23,3% -23,7%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56400 441 85 380 76 -13,8% -10,6%

Silkeborg 762                   139             717             152             -5,9% 9,4%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46160 268 71 230 67 -14,2% -5,6%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56360 494 68 487 85 -1,4% 25,0%

Skive 112                   50               72               29               -35,7% -42,0%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46140 112 50 72 29 -35,7% -42,0%

Viborg 1.339                629             1.193          646             -21,4% -17,0%

Bachelor of Animation  (kun kvote 2) 50610 354 328 298 283 -15,8% -13,7%

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2) (Ikke udbudt i 2018) 47650 0 0 141 124

Professionsbachelor i offentlig administration 52645 22 12 13 4 -40,9% -66,7%

Professionsbachelor, pædagog 53290 353 123 228 90 -35,4% -26,8%

Professionsbachelor, pædagog (Netbaseret) 53292 130 52 91 48 -30,0% -7,7%

Professionsbachelor, sygeplejerske (Netbaseret) 56385 94 24 76 20 -19,1% -16,7%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56380 386 90 346 77 -10,4% -14,4%
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1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1.prio

Aarhus 6.185                2.889          5.756          2.871          -6,9% -0,6%

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production  (kun kvote 2) 50630 275 222 266 211 -3,3% -5,0%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41175 154 54 190 84 23,4% 55,6%

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49317 106 18 121 26 14,2% 44,4%

Diplomingeniør, eksport og teknologi 49225 24 8 39 20 62,5% 150,0%

Bachelor of Global Nutrition and Health. 45215 159 74 156 85 -1,9% 14,9%

Bachelor of Value Chain Management 44315 164 56 182 69 11,0% 23,2%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse  44311 27 4 43 12 59,3% 200,0%

Bandagist/Ortopædi-ingeniør 40310 9 4 5 5 -44,4% 25,0%

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 54550 115 60 110 62 -4,3% 3,3%

Professionsbachelor i ernæring og sundhed 45210 243 133 238 124 -2,1% -6,8%

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 50860 23 11 19 9 -17,4% -18,2%

Professionsbachelor i offentlig administration 52640 95 30 72 25 -24,2% -16,7%

Professionsbachelor i offentlig administration (Netbaseret) 52643 26 8 22 8 -15,4% 0,0%

Professionsbachelor, bioanalytiker 40670 211 85 257 109 21,8% 28,2%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41170 175 104 213 149 21,7% 43,3%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42120 213 69 228 77 7,0% 11,6%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46150 638 314 555 285 -13,0% -9,2%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47140 752 342 655 316 -12,9% -7,6%

Professionsbachelor, pædagog 53260 924 505 799 475 -13,5% -5,9%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55310 665 307 460 213 -30,8% -30,6%

Professionsbachelor, socialrådgiver (Netbaseret) 55313 168 48 147 48 -12,5% 0,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56340 1019 433 979 459 -3,9% 6,0%

NB: Uddannelser der ikke har udbud i både 2018 og 2019 er ikke medregnet i de 2 kolonner med % vis ændring.

Side 3 af 3



KOT nr.
15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1. prio

115 60 110 62 -4,3% 3,3%

Diakonhøjskolen 54550 115 60 110 62 -4,3% 3,3%

23 11 19 9 -17,4% -18,2%

Diakonhøjskolen 50860 23 11 19 9 -17,4% -18,2%

143 50 107 37 -25,2% -26,0%

Professionsbachelor i offentlig administration, Viborg 52645 22 12 13 4 -40,9% -66,7%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus (Netbaseret) 52643 26 8 22 8 -15,4% 0,0%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus 52640 95 30 72 25 -24,2% -16,7%

1.117 501 941 436 -15,8% -13,0%

Læreruddannelsen, Nørre Nissum 46130 99 66 84 55 -15,2% -16,7%

Læreruddannelsen, Silkeborg 46160 268 71 230 67 -14,2% -5,6%

Læreruddannelsen, Skive 46140 112 50 72 29 -35,7% -42,0%

Læreruddannelsen, Aarhus 46150 638 314 555 285 -13,0% -9,2%

2.668 1.174 2.182 1.058 -18,2% -9,9%

Pædagoguddannelsen, Grenaa 53273 122 47 89 41 -27,0% -12,8%

Pædagoguddannelsen, Holstebro 53250 227 102 176 96 -22,5% -5,9%

Pædagoguddannelsen, Ikast 53240 183 85 171 78 -6,6% -8,2%

Pædagoguddannelsen, Randers 53275 434 156 333 119 -23,3% -23,7%

Pædagoguddannelsen, Viborg 53290 353 123 228 90 -35,4% -26,8%

Pædagoguddannelsen, Aarhus 53260 924 505 799 475 -13,5% -5,9%

Pædagoguddannelsen, Horsens 53280 295 104 295 111 0,0% 6,7%

Pædagoguddannelsen, Viborg (Netbaseret) 53292 130 52 91 48 -30,0% -7,7%

1.048 462 809 367 -22,8% -20,6%

Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro 55320 215 107 202 106 -6,0% -0,9%

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus 55310 665 307 460 213 -30,8% -30,6%

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus (Netbaseret) 55313 168 48 147 48 -12,5% 0,0%

0 0 15 3
Professionsbachelor i skat, Herning (Nyt udbud 2019) 54810 0 0 15 3

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2018/19

Fordeling på uddannelser

Professionsbachelor, folkeskolelærer

Professionsbachelor, pædagog

Professionsbachelor, socialrådgiver

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Professionsbachelor, skat
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KOT nr.
15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2018/19

Fordeling på uddannelser
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 159 74 156 85 -1,9% 14,9%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45215 159 74 156 85 -1,9% 14,9%

166 98 130 82 -21,7% -16,3%

Psykomotorikuddannelsen, Randers 40060 166 98 130 82 -21,7% -16,3%

243 133 238 124 -2,1% -6,8%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45210 243 133 238 124 -2,1% -6,8%

211 85 257 109 21,8% 28,2%

Bioanalytikeruddannelsen, Aarhus 40670 211 85 257 109 21,8% 28,2%

312 101 307 99 -1,6% -2,0%

Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro 42100 99 32 79 22 -20,2% -31,3%

Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus 42120 213 69 228 77 7,0% 11,6%

1.073 430 907 401 -15,5% -6,7%

Fysioterapeutuddannelsen, Holstebro 47120 321 88 252 85 -21,5% -3,4%

Fysioterapeutuddannelsen, Aarhus 47140 752 342 655 316 -12,9% -7,6%

3.158 870 2.897 877 -8,3% 0,8%

Sygeplejerskeuddannelsen,  Holstebro 56300 272 89 260 95 -4,4% 6,7%

Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens 56370 452 81 369 65 -18,4% -19,8%

Sygeplejerskeuddannelsen, Randers 56400 441 85 380 76 -13,8% -10,6%

Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg 56360 494 68 487 85 -1,4% 25,0%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg 56380 386 90 346 77 -10,4% -14,4%

Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus 56340 1.019 433 979 459 -3,9% 6,0%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (Netbaseret) 56385 94 24 76 20 -19,1% -16,7%

9 4 5 5 -44,4% 25,0%

Bandagistuddannelsen, Aarhus 40310 9 4 5 5 -44,4% 25,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske

Bandagist/Ortopædi-ingeniør

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (kun kvote 2)

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Professionsbachelor, bioanalytiker

Professionsbachelor, fysioterapeut

Professionsbachelor, ergoterapeut

Bachelor of Global Nutrition and Health. 
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KOT nr.
15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2018/19

Fordeling på uddannelser
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogikBygningskonstruktøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Holstebro (**) 694 381 780 467 12,4% 22,6%

Ingeniøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Herning (*) 757 325 917 392 21,1% 20,6%

172 42 198 52 15,1% 23,8%

VIA University College, Campus Aarhus C 49317 106 18 121 26 14,2% 44,4%

VIA University College, Campus Horsens 49315 66 24 77 26 16,7% 8,3%

32 8 44 20 37,5% 150,0%

 VIA University College, Campus Aarhus C 49225 24 8 39 20 62,5% 150,0%

VIA University College, Campus Horsens 49220 8 0 5 0 -37,5%

73 30 83 41 13,7% 36,7%

VIA University College, Campus Horsens 49410 73 30 83 41 13,7% 36,7%

121 55 114 44 -5,8% -20,0%

VIA University College, Campus Horsens 49425 121 55 114 44 -5,8% -20,0%

24 12 39 16 62,5% 33,3%

VIA University College, Campus Horsens 49310 24 12 39 16 62,5% 33,3%

18 8 26 11 44,4% 37,5%

VIA University College, Campus Horsens 49325 18 8 26 11 44,4% 37,5%

216 133 280 164 29,6% 23,3%

VIA University College, Campus Horsens 49320 216 133 280 164 29,6% 23,3%

8 2 25 8 212,5% 300,0%

VIA University College, Campus Horsens 49319 8 2 25 8 212,5% 300,0%

42 17 34 13 -19,0% -23,5%

VIA University College, Campus Herning 49205 42 17 34 13 -19,0% -23,5%

9 7 14 4 55,6% -42,9%

VIA University College, Campus Horsens 49340 9 7 14 4 55,6% -42,9%

5 1 7 2 40,0% 100,0%

VIA University College, Campus Horsens 49700 5 1 7 2 40,0% 100,0%

37 10 53 17 43,2% 70,0%

VIA University College, Campus Horsens 49705 37 10 53 17 43,2% 70,0%

389 138 367 108 -5,7% -21,7%

VIA University College, Campus Horsens 79465 389 138 367 108 -5,7% -21,7%

283 102 337 147 19,1% 44,1%

VIA University College, Campus Aarhus C 41175 154 54 190 84 23,4% 55,6%

VIA University College, Campus Horsens 41165 129 48 147 63 14,0% 31,3%

Climate & Supply Engineering *

Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik *

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering *

Bachelor of Engineering in Civil Engineering *

Bachelor of  Engineering in Mechanical Engineering *

Diplomingeniør, byggeri og anlæg *

AP Graduate in Marketing Management

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management **

Software Technology Engineering *

Materials Science Engineering *

Diplomingeniør, maskinteknologi *

Diplomingeniør, eksport og teknologi *

Diplomingeniør, softwareteknologi *

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) * 
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KOT nr.
15.03.18

i alt

15.03.18

1. prio

15.03.19

i alt

15.03.19

1. prio

% vis ændring

2018-19 i alt

% vis ændring

2018-19 1. prio

Samlet antal kvote 2 ansøgninger pr. 15. marts 2018/19

Fordeling på uddannelser
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 288 91 293 103 1,7% 13,2%

VIA University College, Campus Aarhus C 44315 164 56 182 69 11,0% 23,2%

VIA University College, Campus Horsens 44310 124 35 111 34 -10,5% -2,9%

29 6 43 12 59,3% 200,0%

VIA University College, Campus Aarhus C 44311 27 4 43 12 59,3% 200,0%

VIA University College, Campus Horsens (udbydes ikke i 2019) 44306 2 2 0 0

29 8 45 10 55,2% 25,0%

VIA University College, Campus Horsens 79460 29 8 45 10 55,2% 25,0%

4 4 11 6 175,0% 50,0%

VIA University College, Campus Horsens 84360 4 4 11 6 175,0% 50,0%

306 174 338 215 10,5% 23,6%

VIA University College, Campus Aarhus C 41170 175 104 213 149 21,7% 43,3%

VIA University College, Campus Holstebro 41215 38 20 46 29 21,1% 45,0%

VIA University College, Campus Horsens 41160 93 50 79 37 -15,1% -26,0%

0 0 27 22

VIA University College, Campus Horsens (tidligere udbudt sammen med 41160) 88160 0 0 27 22

256 169 244 146 -4,7% -13,6%

VIA University College, Campus Herning 73115 256 169 244 146 -4,7% -13,6%

354 328 298 283 -15,8% -13,7%

VIA University College, Kasernevej Viborg 50610 354 328 298 283 -15,8% -13,7%

440 296 426 295 -3,2% -0,3%

VIA University College, Campus Herning 73110 440 296 426 295 -3,2% -0,3%

36 16 29 15 -19,4% -6,3%

VIA University College, Campus Herning 57360 36 16 29 15 -19,4% -6,3%

0 0 141 124

VIA University College, Kasernevej Viborg (Ikke udbudt i 2018) 47650 0 0 141 124

275 222 266 211 -3,3% -5,0%

VIA University College, Filmbyen Aarhus 50630 275 222 266 211 -3,3% -5,0%

-8,7% -4,0%

13.891 5.932 12.862 5.843 -7,4% -1,5%

NB: Uddannelser der ikke har udbud i både 2018 og 2019 er ikke medregnet i de 2 kolonner med % vis ændring.

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling (kun kvote 2)

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production (kun kvote 2)

AP Graduate in Design, Technology and Business (kun kvote 2)

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2)

 Antal ansøgninger i alt (her er alle medregnet)

Produktionsteknolog

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør **

Markedsføringsøkonom

Bachelor of Value Chain Management

Bachelor of Animation (kun kvote 2)

Designteknolog (kun kvote 2)

Kort- og landmålingstekniker **

 Total % vis ændring udregnet kun for de uddannelser der har udbud i både 2018 og 2019

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse 
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Gennemsnitsværdier fra Uddannelseszoom 
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Erhvervsakademier 4,0 3,9 3,8 3,7 4,0 3,8 3,9 4,2 4,2 3,5 3,8 4,0 4,0 3,8 3,3 4,0 3,3 3,4

Kunstneriske og kulturelle 

uddannelsesinstitutioner 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 4,4 3,9 3,8 3,9 3,7 3,1 2,6 4,1 3,3 3,5

Maritime uddannelsesinstitutioner 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,9 3,9 4,1 4,3 3,4 3,8 4,0 4,1 3,7 3,2 4,1 3,8 4,0

Professionshøjskoler 4,1 4,0 3,9 3,7 4,0 3,9 3,9 4,2 4,4 3,4 3,9 3,9 4,0 3,6 3,0 4,1 3,5 3,7
Universiteter 4,3 4,1 4,2 3,9 4,1 3,9 4,0 4,3 4,5 3,5 3,8 4,0 3,7 3,5 3,0 4,1 3,5 3,8

Professionshøjskoler
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Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,4 4,4 3,8 4,0 4,2 3,9 3,7 3,6 4,3 3,7 3,9

Den Frie Lærerskole 4,5 4,5 4,6 4,3 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,3 4,6 4,7 4,2 4,1 4,8 4,7 4,1 4,4

Københavns Professionshøjskole 4,0 3,9 3,8 3,6 3,9 3,8 3,8 4,2 4,3 3,3 3,9 3,8 3,9 3,6 2,9 4,0 3,5 3,7

Professionshøjskolen Absalon 4,1 4,1 4,0 3,7 4,0 3,8 3,9 4,3 4,4 3,4 4,0 4,0 4,0 3,5 2,9 4,1 3,5 3,7

Professionshøjskolen UC Syddanmark 4,2 4,1 4,0 3,7 3,9 3,7 4,0 4,4 4,5 3,7 4,0 4,1 3,9 3,6 3,1 4,1 3,7 3,9

Professionshøjskolen Unicersity College 

Nordjylland 4,1 4,0 3,9 3,7 4,1 3,9 3,9 4,2 4,3 3,4 3,9 3,9 4,0 3,7 3,2 4,1 3,5 3,6

Professionshøjskolen VIA University College 4,1 4,1 4,0 3,7 4,1 3,9 3,9 4,2 4,4 3,4 3,9 4,0 3,9 3,6 3,1 4,1 3,5 3,7

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 4,1 4,0 3,9 3,7 4,1 3,9 3,8 4,2 4,3 3,3 3,9 3,9 4,0 3,6 3,1 4,1 3,5 3,7

Note: Svarene er angivet på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver "Meget uenig" eller "Altid" og 5 angiver "Meget enig" eller "Aldrig"
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ERHVERVSMINISTERIET 

Registrering af reelle ejere 
 

Siden den 23. maj 2017 har en bred kreds af selskaber, virksomheder, 

fonde, selvejende institutioner og visse foreninger skulle registrere deres 

”reelle ejere”. Med ”reelle ejere” menes bl.a. de personer, der kontrollerer 

eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, jf. nedenfor. Regi-

streringspligten for ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner 

og visse foreninger følger af fondsloven. Pligten omfatter også de selv-

ejende institutioner, der i øvrigt er undtaget fra fondslovens anvendelses-

område.  

 

Uddannelsesinstitutioner er typisk organiseret som selvejende institutio-

ner og er derfor omfattet af pligten til at registrere reelle ejere. Registre-

ringen skal foretages i Erhvervsstyrelsen it-system på VIRK Indberet. 

 

Formål og lovgrundlag 

Formålet med registreringen af reelle ejere er, at kunne finde frem til den 

eller de personer, der har indflydelsen i den pågældende juridiske enhed 

og skabe gennemsigtighed herom. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 

og International Kriminalitet og andre offentlige myndigheder skal have 

adgang til oplysningerne, når disse myndigheder vurderer, at oplysnin-

gerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver. 

 

Pligten til at registrere reelle ejere blev indført med lov nr. 262 af 16. marts 

2016 om indførelse af register over reelle ejere.  Loven gennemfører dele 

af EU's 4. hvidvaskdirektiv, hvoraf det fremgår, at det bredest mulige 

spektrum af selskaber og juridiske enheder skal omfattes af pligten til at 

registrere reelle ejere.  

 

Med lov nr. 262/2016 indførtes reglerne bl.a. i fondsloven, hvor §§ 4 og 

5 omhandler registrering af reelle ejere og definition af en ”reel ejer”. 

Reglerne om registrering af reelle ejere indebærer ikke ændringer i lov-

givning om uddannelsesinstitutionernes status som uddannelsesinstitutio-

ner.  

 

Definition på reel ejer 

Fonde og selvejende institutioner 

Reelle ejere er i fondsloven defineret som: 

 

”Den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte 

kontrollerer fonden eller på anden måde har ejerskabslig-

nende beføjelser, herunder 

1) fondens bestyrelse og 

2) særligt begunstigede personer eller, såfremt de enkelt-

personer, der nyder godt af fondens uddelinger, endnu 

ikke kendes af fonden, den gruppe personer, i hvis hoved-

interesse fonden er oprettet eller fungerer.” 

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Det_Offentlige_Ejerregister
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Selvejende institutioner skal følge definitionen i fondsloven, når de regi-

strerer reelle ejere. Det betyder, at selvejende institutioner skal registrere 

oplysninger om bestyrelsen og særligt begunstigede personer.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet har 

oplyst, at uddannelsesinstitutioner som udgangspunkt ikke kan have be-

gunstigede personer. Det vil således normalt kun være de personer, der 

udgør den pågældende institutions bestyrelse, der skal registreres som re-

elle ejere. 

 

Selskaber 

For selskaber og virksomheder er reelle ejere i selskabsloven m.fl. define-

ret som: 

 

”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte 

ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene el-

ler stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp 

af andre midler, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejeran-

dele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende mar-

ked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse 

med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.” 

 

Ved en tilstrækkelig del forstås mere end 25 pct. af kapitalandelene eller 

stemmerettighederne. Det er dog alene en indikation på reelt ejerskab. 

 

Når en selvejende institution ejer et selskab 

Hvis en selvejende institution ejer et selskab, vil den selvejende institution 

ved registreringen af reelle ejere skulle følge definitionen for fonde og 

selvejende institutioner, mens selskabet ved registrering af sine reelle 

ejere skal følge definitionen af reelle ejere for selskaber. I den selvejende 

institution skal medlemmerne af bestyrelsen registreres som reelle ejere.  

 

Selskabet vil som udgangspunkt skulle ”se igennem” den juridiske person, 

som ejer selskabet, for at finde frem til den eller de fysiske personer, der 

i sidste ende har en sådan indflydelse på selskabet, at personen anses for 

at være reel ejer. Da det er en selvejende institution, som ejer selskabet, 

og denne ikke har ejere i traditionel forstand, er det ikke muligt at se igen-

nem en selvejende institution for at finde frem til personer, der er reelle 

ejere i selskabet. Det vil derfor være den selvejende institutions bestyrelse, 

der har de beføjelser, der almindeligvis kendetegner en ejer. Medlem-

merne af bestyrelsen i den selvejende institution skal derfor registreres 

som reelle ejere i selskabet. 

 

Registrering af reelle ejere 

Registrering af reelle ejere indebærer, at uddannelsesinstitutioner skal 

indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere samt registrere 

oplysningerne i Erhvervsstyrelsens it-system. Oplysningerne skal regi-

streres hurtigst muligt efter, at den selvejende institution er blevet bekendt 

med, at en person er blevet reel ejer og efter enhver ændring til de oplys-
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ninger, som er registreret. Det betyder, at sker der ændringer i sammen-

sætningen af bestyrelsen eller ændringer i de allerede registrerede oplys-

ninger, f.eks. adresse, skal ændringerne registreres hurtigst muligt. 

 

Oplysningerne om de reelle ejere skal opbevares i 5 år efter det reelle ejer-

skabs ophør, dvs. efter en persons udtræden af bestyrelsen. Desuden skal 

oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere opbevares i mindst 

5 år efter hvert identifikationsforsøg. Læs mere om reelle ejere i Erhvervs-

styrelsens vejledning – se bl.a. afsnit 5.6 om ikke-erhvervsdrivende fonde, 

der vedrører fonde og selvejende institutioner omfattet af fondsloven. 

 

Uddannelsesinstitutioner har desuden pligt til at udlevere oplysninger om 

reelle ejere til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kri-

minalitet og andre offentlige myndigheder, når disse vurderer, at oplys-

ningerne er nødvendige for varetagelsen af tilsyns- og kontrolopgaver. 

 

Ansvar 

For den enkelte person, der registreres som reel ejer, medfører reglerne 

om reelle ejere og registreringen ikke et nyt selvstændigt ansvar eller skat-

temæssige forpligtelser. Reglerne om reelle ejere indebærer således alene 

en pligt til at registrere oplysninger om den eller de reelle ejere og opbe-

vare oplysninger om identifikationsforsøg samt en pligt til at opdatere op-

lysningerne, hvis der sker ændringer i de registrerede oplysninger. 

 

Registrering 

Fristen for registrering af reelle ejere udløb den 1. december 2017. Har 

din uddannelsesinstitution endnu ikke registreret oplysningerne, bedes 

dette ske hurtigst muligt.  

 

Erhvervsstyrelsen er klar til at hjælpe, hvis du har brug for hjælp til at få 

registreringen på plads. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du finde 

oplysninger om reelle ejere, f.eks. registreringsguides. 

 

Har du spørgsmål? 

Har du har rettet skriftlig henvendelse til Erhvervsstyrelsen, anses dette 

brev som svar herpå. Besvarer dette brev ikke dine spørgsmål, er du vel-

kommen til at kontakte os igen. 

 

Er du i tvivl om, hvem I skal registrere som reelle ejere, kan du kontakte 

Civilstyrelsen på telefon 33 92 33 34. Styrelsens telefontid er mandag – 

torsdag kl. 10-15 og fredag kl. 10-14. 

 

Få hjælp til registrering af ejerforhold hos Erhvervsstyrelsens Kundecen-

ter på telefon 72 20 00 30. Vi er klar til at hjælpe mandag – torsdag kl. 

8.30-16 og fredag fra kl. 9– 15. 

 

Med venlig hilsen 

 

Erhvervsstyrelsen 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere
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Ref.: EM

Årsplan for bestyrelsesarbejdet 2019 (med forbehold for justeringer)

Tidspunkt Sted Strategisk 
temadrøftelse 

Punkter bestemt af 
årets gang (årshjulet)

Enkeltsager

Bestyrelsesmøde
1. februar, 
kl. 13.00-16.00

Viborg/TA
W

Efter- og 
videreuddannelse

Vedtagelse af budget 
2019

Studietur til München, 14-16. marts
Bestyrelsesmøde
27. marts, 
kl. 16.00-20.00

Aarhus N Økonomi Vedtagelse af regnskab 
2018

Opfølgning på kvote-2 

Drøftelse af 
låneportefølje og 
finansiel politik

Opfølgning på 
studietur

Bestyrelsesmøde
28. maj, 
kl. 15.00-19.00

Silkeborg De studerende (trivsel)
Indlæg fra de studerende, 
Noemi Katznelson og 
enheden Studieliv.

Strategisk drøftelse af 
økonomi 2020-22 + mål 
for budgetlægningen

Økonomiopfølgning (1. 
kvartal)

Bestyrelsesmøde
19. september, 
kl. 14.00--18.00

Holstebro Forskningsområdet Økonomiopfølgning (2. 
kvartal)

Opfølgning på 
finanslovsforslag 2020

Opfølgning på optag, 
sommer 2019

Evaluering af 
bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 
29. oktober, 
kl. 13.00-17.00

Ikast Fremtidens uddannelser Status for budget 2020 og 
langsigtet drøftelse af 
økonomi

Bestyrelsesmøde
10. december, 
kl. 15.04-18.00

Aarhus N Digitalisering Vedtagelse af Budget 
2020

NB: det årlige møde (to timer) med uddannelsesudvalg placeres i foråret 2020 forbindelse med 

visionsprocessen.

Strategiske temaer, der planlægges i løbet af 2019:
 Forskningsområdet (herunder samarbejde med aftagerne) 
 Fremtidens uddannelser med fokus på nye uddannelsesformater, herunder digitalisering

 Ny vision/strategi - en drøftelse af forventningerne til den kommende vision og strategi, herunder 

formatet for visionen og de tilknyttede strategier
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 Flere strategiske temaer relateret til de studerendes brugerrejse (rekruttering, trivsel under studiet (1. 

februar), frafald, overgang til beskæftigelse) 

 VIAs økonomimodel

Temadrøftelserne tilrettelægges som seancer af en times varighed, med aktiv involvering af et 

bestyrelsesmedlem og relevante fagpersoner fra VIA.

Emner på huskelisten til drøftelse i bestyrelsen i løbet af 2019:

 Frafald (Referat 8-6-2018: 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.)

 VIA i Balance (Referat 8-6-2018: 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))

 Årlig opfølgning på studieintensitet (Referat 9-4-2018: I forbindelse med drøftelsen af afrapporteringen 

af udviklingskontrakten 2017 opfordrede bestyrelsen til, at der fremover bliver lavet en årlig måling og 

opfølgning på studieintensitet, hvilket ledelsen noterede. I den forbindelse ønskede man, at der er 

opmærksomhed på målemetoden.)

 Drøftelse af konsekvenserne af omprioriteringsbidrag (fokus på konsekvenser for uddannelserne 

med inddragelse af en aftager (FU-mødet, november 2018))

 Opfølgning på den nye organisering
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