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

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-18-18 

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. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 

Beslutning 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
  

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af 
bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 (5 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-17-18 

Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail.  
  
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes 

godkendt af bestyrelsen.   

Det indstilles, at 
Bestyrelsen undertegner referatet, som er godkendt pr. e-mail.  
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Beslutning 
Referatet blev undertegnet. 
 
  

Punkt 3 - Intro for ny bestyrelse, Campus Randers 
(30 min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-4-18-18 

Sagsfremstilling 
Som led i introduktionen af bestyrelsen i VIAs uddannelser og campus er 
der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus Randers. 
  
Helle Brok, uddannelsesleder for psykomotorikuddannelsen og 
campuskoordinator, viser rundt.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen blev vist rundt på Campus Randers og fik en præsentation 
af campus. Oplægget lægges i Prepare. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 
  

Punkt 4 - VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og 
studenterinddragelse (30 min)/PF 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Friese  U0001-7-3-16-17 

Sagsfremstilling 
Punktet blev udsat fra mødet den 29. oktober. 
  
For at styrke rammerne for det studenterpolitiske arbejde og 
studenterindflydelse har Direktionen og Studenterrådet i VIA vedtaget en 
politik for studenterinddragelse (Bilag).  
  
Formålene med politikken er at formulere nogle ambitioner for 
studenterinddragelsen og at tydeliggøre forventningerne til ledelsen på 
de forskellige ledelsesniveauer og de studerende om 
studenterindflydelsen. Politikken fastsætter også nogle principper for 
økonomisk og administrativ støtte til de studerendes organer. Politiken 
forventes at være løbende i brug ved, at den fx vil fungere som grundlag 
for en årlig dialog om studenterindflydelsen i VIA på forskellige niveauer i 
organisationen. 
  
Bestyrelsen orienteres om politikken: 

 Peter Friese vil indlede punktet og skitsere baggrunden for 
udarbejdelsen af politikken 
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 De studerendes repræsentanter i bestyrelsen Krista Riina-
Maaria Singh og Hedvig Lund Dybdal vil efterfølgende give et 
oplæg om arbejdet i Studenterrådet i VIA, som er et af de 
studenterorganer, som politikken forholder sig til 

Indstilling 
Bestyrelsen deltager i dialog om temaet studenterindflydelse i VIA og 
tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 

Lige op til bestyrelsesmødet havde en række faglige 

studenterorganisationer fremsendt forslag til ændringer af den bilagte 

”VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og studenterinddragelse”. Da 

politikken blev vedtaget i foråret og ikke var sat til drøftelse på det 

nærværende bestyrelsesmøde, kunne forslagene ikke blive 

imødekommet, men Studenterrådet vil gå i dialog med de faglige 

studenterorganisationer således at deres input kan blive taget med ind i 

en kommende opdatering af politikken, som forventes at blive opdateret 

og tilpasset til den nye organisering, når denne kommer på plads i løbet 

af 2019.  

 
Peter Friese åbnede punktet og skitserede baggrunden for 
udarbejdelsen af politikken og udviklingen i det studenterpolitiske 
arbejde de seneste år. 
 
De studerendes repræsentanter i bestyrelsen Krista Riina-Maaria Singh 
og Hedvig Lund Dybdal holdt efterfølgende et oplæg om arbejdet i 
Studenterrådet i VIA, med fokus på organisering, udfordringer og 
prioriterede sager. Oplægget er lagt ind i Prepare.  

 

Bestyrelsen drøftede sagen med de studerende, herunder drøftedes: 

 De studerendes trivsel – der var en opfordring til, at man både har en 

individuel og kollektiv tilgang til trivsel 

 Samarbejde mellem Studenterrådet og de faglige 

studenterorganisationer  

 Niveauerne i den studenterpolitiske organisering 

 Studenterrådets indflydelse og indflydelsesrummet for de studerende 

på de forskellige niveauer i VIA 

 Fokus på fastholdelse – de studerende blev opfordret til at påtage sig 

en rolle som nøgleaktører i fastholdelsesarbejdet 

 

Det blev aftalt, at temaet ”de studerendes trivsel” sættes på bestyrelsens 

dagsorden i løbet af 2019. 

 

 

Punkt 5 - Lukket punkt  

  

Punkt 6 - Orientering om status på strategisk 
satsning på VIAs ingeniørområde 2018-2022 (10 
min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0311-1-2-3-17 
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Sagsfremstilling 
VIAs bestyrelse besluttede i december 2017 en 5-årig vækststrategi for 
ingeniørområdet i VIA. Baggrunden herfor var en stadig stigende 
efterspørgsel på flere og dygtigere danske ingeniører samt et behov for 
at styrke og synliggøre VIAs ingeniørprofil. I 2018 er vækststrategien 
blevet forankret og organiseret på såvel ledelses- som 
medarbejderniveau. Derudover har der i 2018 været fokus på at 
prioritere og udfolde en lang række aktiviteter.  
  
Til bestyrelsens orientering vedlægges status på vækststrategiens 
aktiviteter i 2018 inden for strategiens fem indsatsområder:  

1. Øget optag af ingeniørstuderende  
2. Øget fastholdelse på uddannelserne  
3. Udvikle uddannelserne og kvaliteten  
4. Styrke vidensmiljø og sammenspil med uddannelserne 
5. Øget beskæftigelse af dimittender 

  
Bemærk venligst: 

 Forretningsudvalget ønsker at bestyrelsen får en opfølgning på 
denne strategiske satsning  

 På dette bestyrelsesmøde er der ikke plads til en dybdegående 
drøftelse af satsningen, men der er mulighed for at kommentere 
statusnotatet 

 Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som ønsker, at sagen 
drøftes på et senere tidspunkt, bedes man tilkendegive det på 
mødet, så det kan komme med i mødeplanlægning for 2019.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat 
Orienteringen blev taget til efterretning med den bemærkning, at 
bestyrelsen ønsker en uddybende opfølgning på satsningen, der også 
inkluderer den økonomiske dimension på et kommende møde. Her 
inviteres chefen for ingeniørområdet. 
 
  

Punkt 7 - Budgetprognose 2018, efter 3. kvartal 
2018 (5 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-2-1-18 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en kort årsbudgetprognose for 2018 med 
udgangspunkt i data ultimo september 2018. Fokus i budgetprognosen 
har været at se på ændringerne i forhold til prognosen efter 2. kvartal. 
  

t.kr. 

Godkend
t 

Årsbudge
t 2018 

Prognose 
2018 - Q2 

Prognose 
2018 - Q3 

Afvigelse 
Q2-Q3 

Afvigelse 
til budget 

- Q3 

Pæd & 
Samfund 105.028 108.734 110.928 2.195 5.900 

Sundhed 56.876 60.095 60.225 130 3.349 

Erhverv 76.822 76.822 80.821 3.999 3.999 
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EVU 35.432 24.579 28.777 4.198 -6.655 

Tværgåend
e 0 0 0 0 0 

Rektorat -198.828 -199.573 -199.573 0 -745 

Bygning og 
Service -103.494 -101.594 -101.594 0 1.900 

Kapitalform
ål 40.163 41.223 41.223 0 1.060 

VIA I ALT 12.000 10.285 20.808 10.522 8.808 

  
Hovedlinjerne i prognosen for 2018 er: 

 Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i et budgetresultat 
på 12,0 mio.kr. Ved budgetprognosen efter 2. kvartal blev der 
forventet et resultat på 10,3 mio.kr. Forventningen efter 3. 
kvartal er et regnskabsresultat på 20,8 mio.kr., hvilket er en 
forbedring på 10,5 mio.kr. i forhold til 2. kvartal. 

 Det er VIA Pædagogik og Samfund, VIA Erhverv og VIA Efter- 
og Videreuddannelse, der forventer markant bedre resultater 
end ved halvårsopfølgningen.  

 Indenfor øvrige områder forventes der ingen væsentlige 
ændringer i forhold til 2. kvartal. Fokus i denne opfølgning er 
derfor primært på det forbedrede resultat indenfor EVU. 

 Indenfor alle områder med overskud søges der om at kunne 
anvende disse overskud i 2019 eller senere. Direktionen tager 
endelig stilling hertil i forbindelse med årsregnskabet for 2018, 
da der ud over hensynet til det enkelte hovedområde også skal 
tages hensyn til VIAs samlede økonomi.   

VIA Pædagogik og Samfund (P&S) 
På P&S er der en budgetforbedring på 2,2 mio.kr. og området forventer 
et samlet resultat på 5,9 mio.kr. bedre end budgettet. P&S har opnået 
lidt højere indtægter ved overskud via Nyordninger og den særlige joint 
venture på lærerområdet. Desuden er området begunstiget af, at 
lønforbruget er mindre, da der er ansættelser, der har måttet udskydes, 
mindre sygdom (færre vikarer), og mindre forbrug af timer afsat til 
kompetenceudvikling. 

VIA Sundhed 
I VIA Sundhed er der en forbedring på 130 t. kr. og samlet forventes et 
resultat på 3,3 mio.kr.. Reguleringen skyldes en række småbesparelser 
inden for de fleste af hovedområdets områder primært inden for den 
øvrige drift (excl. løn). Resultatet er i god overensstemmelse med 
prognosen efter 2. kvartal.  

VIA Erhverv 
VIA Erhverv forventer et samlet resultat på 4,0 mio.kr. Det er 4 mio. kr. 
bedre end prognosen efter 2. kvartal. Overskuddet på ca. 4 mio.kr. 
fremkommer ved: 

 Inventar og udstyrsanskaffelser, der ikke er gennemført på 2 
mio.kr. (Design, Byggeri og Sekretariat) 

 Mindre lønforbrug 2 mio.kr. (fordelt på alle områder) 
  

Design skal ombygge og købe inventar og mindre udstyr til 
undervisningslokale på Campus Herning, i alt 1 mio.kr. Det har ikke 
været muligt at få håndværkere og udstyr leveret inden årsskiftet, hvorfor 
de ønsker at overføre 1 mio.kr. til 2019. 
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Det resterende beløb 3 mio.kr. ønskes overført til 2021, til brug for 
uddannelsernes udstyr og indretning af Ny Campus Horsens, idet disse 
ikke indgår i budget for byggeregnskabet. 

VIA Efter- og Videreuddannelse (EVU) 
EVU forventer her ved 3. kvartal et samlet årsresultat på 28,7 mio. kr. 
hvilket er 6,6 mio. kr. under budgettet, men næsten 4,2 mio. højere end 
forventet ved 2. kvartal. I forhold til rekordåret 2017 er det et fald på 5 
mio. kr. 

En væsentlig forklaring på den store afvigelse i forhold til seneste 
prognose er, at der i oktober måned er kommet tilsagn om flere større 
projekter, som allerede starter op i 2018. Samtidig er salgsarbejdet efter 
sidste budgetopfølgning intensiveret for at indhente noget af 
omsætningen i håbet om at komme tættere på budgetmålene. Dette er 
lykkedes til en vis grad. 
 
EVU arbejder intensivt med forskellige strategier for at ramme 
budgetmålene mere præcist allerede fra 1. kvartalsopfølgning. Der er 
dog stadig stor usikkerhed omkring især projektudbud og tilsagn og de 
markedsvilkår, der følger af at have den type opgaver som 
indtægtskilde. Der vil altid være en risiko for at projektet enten bliver 
forskubbet, lukket eller tildelt til andre ansøgere ligesom uforudsigelige 
politiske forhold hos aftagere har stor effekt på kursusområdet. 
 
Ift det generelle nationale EVU-marked ligger EVU stadig meget flot 
omsætningsmæssigt og nettoresultatmæssigt.  Det generelle marked er 
præget af nedgang på åbne udbud som har markant større 
dækningsbidrag end IV. Det betyder, at der skal en relativ større 
omsætning til for at skabe den samme bundlinje. De 
forandringsprocesser, som EVU har været gennem de seneste år, fx ift. 
aftagerfokus, salg, uddannelsesdesign, underviserroller og ledelsesroller 
vil fortsat have fokus, da det vurderes, at denne proces har været 
afgørende for resultatet i 2017 og for at Q3 2018 ikke ser værre ud ift. de 
samfundsmæssige force majeure-lignede rammevilkår foråret har budt 
på og den generelle markedsudvikling.     

Omsætning 
EVU forventer her ved udgange af 3. kvartal en samlet omsætning i 
2018 på i alt 202 mio. kr. Omsætningen i 2017 var på 195 mio. kr. En 
væsentlig del af stigningen skyldes dog mere gennemfakturering. NVL 
(Nordisk Netværk for Voksnes Læring) bidrager med en omsætning på 
8,1 mio. kr. uden dækningsbidrag. Omkostningerne fordeler sig ligeligt 
på løn og drift. 

Omkostninger 
Årsprognosen ved 3. kvartal viser en stigning på 9,1 mio. på lønnen ift. 
2017, men godt 1 mio. under budgettet for 2018. Baggrunden er dels 
glidende generationsskifter på undervisere og dels 
langtidssygemeldinger, som har nødvendiggjort vikaransættelser for ikke 
at miste kvalitet i undervisningen, og endeligt har det været nødvendigt 
at investere i fagligheder inden for ledelsesfeltet og det socialfaglige felt, 
som ud fra aftagerefterspørgsler forventes af blive efterspurgt de 
kommende år. 

Der er en stigning i øvrige omkostninger på 3,3 mio. kr. (primært 
gennemfakturering og dermed ikke direkte belastning).  

Omkostningerne er for størsteparten aktivitetsbestemte, og opgaven for 
EVU er løbende at have et skærpet blik på omkostningssiden med 
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henblik på at opnå de bedst mulige dækningsbidrag på de enkelte 
aktiviteter. Det betyder bl.a. et skærpet fokus på fakturerbar tid.  

Udfordringer og muligheder 2019 
Omstillingsfonden har givet EVU mulighed for at tiltrække et nyt 
kundesegment især på akademiniveau, og der arbejdes intenst med 
markedsføring og vejledning på området. Inden for ordningen kan 
enkeltpersoner modtage op til 10.000 kr. til dækning af 
deltagerbetalingen. EVU forventer en øget omsætning qua disse midler 
fra 2019. 
  
Derudover ser pipelinen for 2019 fornuftig ud. 
I 2019 vil EVU sætte fokus på salg 2.0. Vi sætter også fokus på effekt af 
uddannelse samt nye didaktiske tilgange som kobler organisatorisk 
læring endnu mere på uddannelsesforløb. En indsats, som vi forventer 
vil skabe en endnu tættere og værdiskabende relation mellem 
aftagere/kunder og VIA. Som altid vil uforudsigelige nationale eller lokale 
politiske forhold og økonomiske udfordringer hos aftagere kunne 
udfordre EVU´s omsætning, da EVUs aktiviteter knytter sig på korte 
tidshorisonter på ned til få dage per kursist og ikke et 4-årigt perspektiv 
som i en grunduddannelse.  
  
Fællesområderne, bygning og service samt kapitalformål 
Skønnene fra 2. kvartal ventes fortsat at være gældende. 
  
Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af 
punktet som ressourceperson. 

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 

 
Referat  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Punkt 8 - Budget 2019, status og drøftelse (20 
min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-2-2-18 

Sagsfremstilling 
Med dette punkt ønsker ledelsen: 
  
a)     At give et overordnet status på budgetarbejdet for 2019 
b)     At præsentere bestyrelsen for de udfordringer og punkter, som har 
ledelsens særlige bevågenhed i relation til budget 2019 og 
budgetlægningen fremadrettet.  
c)     At præsentere bestyrelsen for hovedtallene i budget 2019 (det 
udfoldede budget fremlægges den 1. februar 2019, jf. tidsplanen) 
  
Ad. A.: Status for budgetarbejdet 2019  
Der fremlægges status for budgetarbejdet. Der er i den forbindelse 
indhentet bidrag fra hovedområderne, som indgår i det vedhæftede 
notat, der opsummerer tilbagemeldingerne. Alle hovedområder melder 
tilbage, at budgetarbejdet er godt i gang, og at der kan udarbejdes et 
budget for 2019 inden for de udmeldte rammer. På enkelte områder har 
der været nogle unikke problemstillinger, der er søgt håndteret med 
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forskellige understøttende foranstaltninger og omprioriteringer inden for 
den samlede budgetramme.  
 
Ad. B.: Punkter, som har ledelsens særlige bevågenhed  
Følgende punkter ønskes drøftet med bestyrelsen: 

1. Stabil budgetstyring i 2019. Budgettet er lagt inden for 
rammerne af den gamle organisering, og styringen og controlling 
vil i løbet af 2019 skulle ske i den nye organisering. Der vil 
efterfølgende skulle fastlægges principper for budgetopfølgning i 
2019 og opdeling af budgettet i de nye administrative 
enheder/uddannelsesområder så 2020-budgettet kan lægges i 
den nye struktur. Blandt mange opgaver i den forbindelse skal 
det nævnes, at der skal ses på effekterne for de nye 
uddannelsesområder af omlægningen til den nye økonomimodel 
ligesom udligningsordningen skal gentænkes i den nye 
kontekst. Der er i samarbejde med revisionen nedsat forskellige 
arbejdsgrupper, der har ansvaret herfor. 

2. Håndtering af vækst. Der bør fremadrettet være fokus på 
aktivitetsprognoserne for de enkelte uddannelser og dermed på 
grundlaget for budgetlægningen. Der bør ses på, hvor der 
forventes vækst, og hvor der forventes nedgang eller stagnation. 
Bestyrelsen har allerede besluttet at afholde en temadrøftelse 
om EVU-området, men andre satsningsområder (fx ingeniør, 
pædagog og lærer) bør også indgå i den kommende 
planlægning 

  
Derudover er der en række punkter, som ledelsen også vil være særlig 
opmærksom på i det videre budgetarbejde: 

 Fastholde det ledelsesmæssige fokus på at ”alle penge er VIA-
penge”. Det udfordrer etablerede incitamentsstrukturer fx  i form 
af overskudsdeling ved EVU-aktiviteter, modtagelse af 
huslejeindtægter ved udlejning og lignende. 

 Taxameteret for pædagoguddannelsen er øget, og der skal 
følges op for at sikre, at det giver sig udslag i et øget antal 
undervisningstimer. 

 Frem mod start af budgetlægningen 2020 (sommeren 2019) vil 
ledelsen udvikle på grundlaget for budgetlægningen: 
o Etablering af et ny ledelsesstøtte til styring af økonomien 
o Udmøntning af besparelser jf. spor 5 (nye læringsformer) og 

6 (omkostninger til ledelse) 
o Gennemførsel af budgetanalyser af ledelsesomkostningerne, 

omkostningerne til studieadministrationen samt opbygning af 
en model, der viser omkostningerne ved enkelte uddannelser 
(i første omgang 4 udvalgte uddannelser) 

o En omlægning af VIAs kontoplan til at matche den nye 
organisation samt en ny fælles kontoplan for de 
videregående uddannelser, der er udmeldt at ministeriet 

o Sikre at budget 2020 baserer sig på studenterbestandstal i 
den interne fordelingsmodel og ikke STÅ 

 Fastlæggelse af generelle regler for overførsel af overskud 
mellem budgetår. Direktionen har besluttet, at der tages stilling 
til overførsel af midler fra 2018 til 2019 i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen for 2018. 

 Ledelsen vil have fokus på VIAs likviditet fra 2020, der presses 
af øgede afdrag på lån til de nye campusser. Det vil øge kravet 
til VIAs overskud i de kommende år. 

  
Ad. C.: Hovedlinjerne i budget 2019 
2019 er det første budget, der udarbejdes efter den nye økonomimodel. 
Bestyrelsen har godkendt, at budgettet først vedtages endeligt den 1. 
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februar 2019. Budgetarbejdet er i fuld gang i hovedområderne, og de 
detaljerede tal vil ligge klar primo januar 2019.  
 
Hovedlinjerne i budgettet er: 

 Samlet set er der fra centralt hold fordelt 1.267 mio.kr. svarende 
til den tilsvarende indtægt inden for de rammebudgettererede 
områder.  

 Ud over denne fordeling ventes indtægter og udgifter på ca. 430 
mio.kr. fra efter- og videreuddannelse, projekter, 
indtægtsdækket virksomhed og lignende aktiviteter. Det er en 
del af hovedområdernes budgetlægning, at fastlægge niveauet 
herfor.  

 Samlet set forventes en omsætning på ca. 1,7 mia.kr. 

 Der arbejdes pt. med et overskud på 0,7 %. Det er nedsat af 
bestyrelsen fra 1% i forbindelse med vedtagelse af 
overgangsgangsordningen til den nye økonomimodel. 

  
De større poster i budgettet er: 

Fordelt til uddannelses- og forskningsformål  mio. kr. 

Uddannelse (andel af taxametre) 579 

Ledelse 87 

Studieadministration 57 

Forskning og udvikling 82 

Øvrige tilskud 55 

Udligningsordning 8 

EVU's bidrag til fællesomkostninger, ledelse m.v. -60 

Efteruddannelse, projekter m.v. 433 

I alt 1.241 

    

Fællesomkostninger og kapitalformål   

Fællesfunktionerne 330 

Kapitalformål 99 

Strategiske puljer (ikke fordelt) 18 

I alt 447 

    

VIAs overskud 12 

    

Balance 1.700 

NOTE TIL TABEL: I ovennævnte tabel er "plus" lig med udgifter, og 
"minus" er lig med indtægter. 
  
Investeringsbudgettet 
Der arbejdes med et samlet investeringsbudget på 230,1 mio.kr., hvoraf 
206,8 mio.kr. vedrører Ny Campus Horsens. Området er i 2019 omfattet 
af investeringsrammer, der forventes udmeldt af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet. 
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Koncernøkonomichef Lars Peter Schou deltager i behandlingen af 
punktet som ressourceperson.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager status på budgetarbejdet for 2019 til 

efterretning 
2. Bestyrelsen drøfter de udfordringer og punkter, som har 

ledelsens særlige bevågenhed i relation til budget 2019 og 
budgetlægningen fremadrettet, således at bestyrelsens input 
kan indgå i det videre budgetarbejde.  

 
Referat 
Bestyrelsen tog status på budgetarbejdet for 2019 til efterretning 
 
På grund af tidspres nåede bestyrelsen ikke at drøfte indstilling 2. 
 
   

Punkt 9 - Lukket punkt  

 

Punkt 10 - Tiltrædelsesprotokollat vedr. revision (5 
min)/KIBU  

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0001-8-10-5-17 

Sagsfremstilling 
Ved bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017 udpegede bestyrelsen 
PWC som ny institutionsrevisor for VIA. PWC er valgt til løsning af 
revisions- og revisionsbeslægtede opgaver for regnskabsperioden 1. 
januar 2018 til 31. december 2021. 
  
Der foreligger nu et tiltrædelsesprotokollat/revisionsprotokollat 
vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår 
for revisionsopgaven). 
  
Tiltrædelsesprotokollatet redegør for de opgaver og det ansvar der 
påhviler henholdsvis Rigsrevisor, institutionsrevisor, bestyrelse og rektor. 
Tiltrædelsesprotokollatet redegør endvidere for hvorledes PWC via 
efterfølgende revisionsprotokollater vil rapportere til brugere af VIA’s 
regnskab og hvorledes de vil rapportere til bestyrelse og rektor. 

Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift 
1. Bestyrelsen godkender og underskriver tiltrædelsesprotokollatet.  
2. Bestyrelsen bemyndiger koncernøkonomichef Lars Peter Schou 

og regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at 
foretage den digitale indberetning af protokollatet ved hjælp af 
Digital Signatur. 

Beslutning 
Bestyrelsen godkendte og underskrev tiltrædelsesprotokollatet. 
  
Bestyrelsen bemyndigede koncernøkonomichef Lars Peter Schou og 
regnskabschef Pia West Christensen til efterfølgende at foretage den 
digitale indberetning af protokollatet ved hjælp af Digital Signatur. 
 



 

 

12/13 

 

  

Punkt 11 - Lukket punkt  

  

Punkt 12 - Skriftlig orientering om opfølgning på 
bestyrelsesseminar den 29. oktober 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-17-18 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen orienteres om, at forretningsudvalget vil følge op på 
seminaret med udgangspunkt i bilaget.  

Forretningsudvalget har påbegyndt, men er ikke færdig med at drøfte 
opfølgningen på seminaret og de eventuelle tilpasninger af bestyrelsens 
mødevirksomhed. I første omgang er det aftalt i forretningsudvalget, at 
sekretariatet udarbejder et oplæg til temadrøftelser i 2019, og at der 
arbejdes med flere skriftlige orienteringer på dagsordenerne til 
bestyrelsesmøderne. 

Sagen kommer tilbage i bestyrelsen på et kommende møde.  

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
  

Punkt 13 - Skriftlig orientering om Ny Campus 
Horsens, status november 2018 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0039-8-11-32-15 

Sagsfremstilling 
På hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen en kort skriftlig orientering om 
status på byggeprojektet.  
  
Status er:  

 Byggeriet Ny Campus Horsens går som planlagt.  

 Man er i øjeblikket ved at ramme pæle i jorden, og dette arbejde 
slutter inden jul.  

 Der er etableret de aftalte faciliteter til studerende, så der både 
er en udsigtsplatform, hvor man kan følge byggepladsen, og der 
er et mødelokale. 

 VIA er entreret med konsulentfirmaet CreatorProjekts, som skal 
finde kunstnere til udsmykning samt søge sponsor/fondsstøtte til 
kunsten. Det var det samme firma, som hjalp os med kunsten på 
Campus Aarhus C. 

 Konsulentfirmaet har store ambitioner, og de har allerede nu 
etableret kontakt til en verdenskendt fransk kunster, Daniel 
Burren, som har tilkendegivet, at han er interesseret. VIAs lokale 
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kunstudvalg i Horsens støtter dette valg fuldt ud. Daniel Burren 
har bla. udsmykket Guggenheim museet i New York, pladsen 
foran Palais Royal i Paris, samt metrostationen Tottenham Court 
Road i London. Han har ingen faste udsmykninger i Danmark. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

Punkt 14 - Skriftlig orientering om det seneste 
møde i forretningsudvalget  

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-18-18 

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

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
  

Punkt 15 - Eventuelt 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-18-18 

Beslutning 
Intet at bemærke. 
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 Dato:28-2-2018

Godkendt Journalnr.: U0001-7-3-16-17

Ref.: EM/MHDI

VIA Politik for studenterpolitisk arbejde og 
studenterinddragelse
Indledning 
Denne politik er udarbejdet i samarbejde mellem de studerende og de ansatte (ledere og medarbejdere). 

Politikken tager afsæt i VIAs strategi, der indeholder en ambition om, at studerende er aktive deltagere, dvs. 

er medskabende og har medansvar for læring og deres uddannelse. 

Politikkens formål er at give et fælles billede på, hvorfor studenterinddragelse er vigtig og hvordan vi arbejder 

med at opnå reel studenterindflydelse. Politikken tydeliggør infrastrukturen i de studiepolitiske organer, som 

VIA kan tage udgangspunkt i, når de studerende skal inddrages.

Politikken tjener også til at beskrive, hvad vi - de studerende og de ansatte - forventer af hinanden og hvad 

rollefordelingen er. 

Politikken skal også fungere som grundlag for en årlig dialog (evaluering) i hovedområderne om, hvordan det 

går med studenterindflydelse i deres del af organisationen. 

1. Studenterinddragelse i VIA
I VIA tilslutter vi os fuldt ud til Danske Professionshøjskolers politikpapir ”Studenterindflydelse på 

professionshøjskolerne”1, der bl.a. siger, at reel studenterindflydelse er både nødvendig og et mål i sig selv. 

Det er nødvendigt at inddrage de studerende, da de studerende har unikke informationer, som er afgørende 

for kvaliteten af de beslutninger, man træffer. De studerendes viden er afgørende for den fortsatte udvikling 

af VIAs uddannelser, uddannelsesforløb og forskning- og udviklingsaktiviteter, og et sundt og velfungerende 

studiemiljø. 

Studenterinddragelse er et mål i sig selv, da VIA som organisation indskriver sig i en lydhør, åben og 

demokratisk uddannelseskultur og tradition. 

2. Organisering af de studenterpolitiske organer i VIA 
Selv om studenterinddragelse kan og også bliver organiseret på mange forskellige måder, anerkender vi, at 

de studerendes råd, sammensat af de valgte studerende, er den bærende måde, at organisere 

studenterinddragelse omkring og udgangspunktet for inddragelse af de studerende. 

1 Studenterindflydelse på professionshøjskolerne, Danske Professionshøjskoler, 2013. https://danskeprofessionshøjskoler.dk/wp-

content/uploads/2016/07/Studenterindflydelse-p%C3%A5-professionsh%C3%B8jskolerne.pdf (link afprøvet 11-4-2018)

https://danskeprofessionsh�jskoler.dk/wp-content/uploads/2016/07/Studenterindflydelse-p%C3%A5-professionsh%C3%B8jskolerne.pdf
https://danskeprofessionsh�jskoler.dk/wp-content/uploads/2016/07/Studenterindflydelse-p%C3%A5-professionsh%C3%B8jskolerne.pdf
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Derfor er det en fælles forpligtelse, at der til enhver tid er aktive studenterpolitiske råd på alle organisatoriske 

niveauer i VIA: 

 VIA (Institutionsniveau): ”Studenterrådet i VIA” er de studerendes repræsentanter på tværs af VIAs 

uddannelser og udbudssteder og indgår i dialog med VIAs direktion. Her er der fokus på de tværgående 

problemstillinger.

 Campus: Et campusorgan (kaldet Campusråd/Campus-DSR eller en anden betegnelse) indgår i dialog 

med campusledelsen med fokus på campusnære problemstillinger.

 Uddannelse/uddannelsesudbud: De studerendes råd på det enkelte uddannelsesudbud indgår i dialog 

med uddannelsesledelse med fokus på de faglige, uddannelsesspecifikke problemstillinger.

3. Forventningsafstemning mellem de studerende og de ansatte (ledelse og 
medarbejderne)
Den grundlæggende tilgang er, at VIA forpligter sig til løbende at skabe gode rammer for 

studenterindflydelse. De studerende forpligter sig til at udfylde de rammer og gribe de 

indflydelsesmuligheder, der er, og kontinuerligt at søge indflydelse konstruktivt.

3.1. Forventninger til VIAs ledelse   
Direktionen 
 Sikrer, at de studerende kontinuerligt og systematisk inddrages i beslutnings- og udviklingsprocesser, der 

påvirker hele VIA (tværgående processer). 

 Sikrer, at Studenterrådet i VIA understøttes økonomisk og administrativt (sidstnævnte er pt. sikret ved en 

studenterkoordinatorfunktion.).

Campusledelsen 

Skal skabe gode lokale rammer for studenterindflydelse om campusrelaterede emner, herunder forhold, der 

går på tværs af uddannelserne på campus samt understøtter et godt studiemiljø. 

Campusledelsen er forpligtet til (som minimum) at gøre følgende:

 Sikre, at der er en fast ressourceperson, fx campuskoordinator, som kontaktperson for Campus-DSR.

 Sikre, at Campus-DSR inviteres til dialog i campusledelses- og/eller campussparringsgruppemøder.

 Sikre drøftelse af studiemiljøet samt koordinering ved opfølgning og implementering af campusnære 

tiltag.

 Understøtte Campus-DSR økonomisk inden for rammer som aftales (gerne årligt) mellem rådet og 

campusledelsen.

 Være opsøgende og stille sig til rådighed for dialog, bl.a. ved at deltage på de møder indkaldt af de 

studerende. 

 Stille lokaler til rådighed for Campusråd/Campus-DSR.

Uddannelsesledelsen og de ansatte (underviserne og Teknisk Administrativt Personale (TAP)):

Skal skabe gode lokale rammer for studenterindflydelse og er forpligtet til (som minimum) at gøre følgende:

 Sikre, at der altid er en ansat, som har den faste opgave med at være det lokale studenterråds 

ressourceperson og som har opdateret viden om aktivitetsniveauet. 

 Understøtter det lokale studenterråd økonomisk inden for rammer som aftales (gerne årligt) mellem rådet 

og uddannelsesledelsen. 

 Understøtte fastholdelse af det lokale studenterråd (hvor der eksisterer et), fx ved at sikre ekstra støtte i 

de sårbare perioder (generationsskifter).

 Søge at etablere alternative dialogfora, hvor de studerende kan blive hørt (hvis der ikke er et lokalt 

studenterråd).

 Sørge for, at repræsentanter valgt af de studerendes råd bliver repræsenteret i relevante fora på 

uddannelsen.

 Sikre drøftelse af studiemiljøet samt koordinering ved opfølgning og implementering af lokale tiltag. 

 Stille lokaler til rådighed for det lokale studenterråd.

Hovedområdeledelsen skal:

 Understøtte dialogen om studenterdemokrati på tværs af uddannelserne i hovedområdet.

 Sikre fastholdelse af fokus på studenterindflydelse.
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 Skabe rammer for et bæredygtigt lokalt studenterråd på alle uddannelser i hovedområdet.

 Sikre, at der løbende er ledelsesfokus på velfungerende studenterpolitiske organer i hovedområdet ved fx 

at have en årlig temadrøftelse i hovedområdeledelsen, hvor studenterindflydelsen og organiseringen 

blandt de studerende evalueres, med deltagelse af repræsentanter fra de studerende.

3.2. Forventninger til de studerende
Et studerendes råd/studenterråd er et studenterpolitisk organ som er organiseret af de studerende, for de 

studerende. De studerende har hovedansvaret for, at organerne er velfungerende. De ansattes og ledelsens 

ansvar er at være understøttende.

De studerende skal sikre, at de poster, der er reserveret til de studerende i de formelle fora som fx VIAs 

bestyrelse og de enkelte uddannelsesudvalg er besat af studerende, der vælges af og iblandt de studerende 

gennem demokratiske processer. De studerende prioriterer aktiv deltagelse i de pågældende udvalg.

De studerende skal medvirke til, at så mange studerende som muligt deltager i de undersøgelser som 

organisationen iværksætter (studiemiljøundersøgelse, evaluering af undervisning), samt i det opfølgende 

arbejde. 

De studerende har ret og pligt til at formidle de oplevede udfordringer med deres uddannelse til den lokale 

uddannelsesledelse. Som udgangspunkt skal den enkelte studerende ikke gå direkte til ledelsen, men via de 

studerendes råd på uddannelsen.

4. Studenterpolitisk arbejde under praktik
Da man i alle VIAs uddannelser veksler mellem teori/undervisning og praktik, vil alle studerende i perioder 

være i praktik. Det er en ambition i VIA, at de studerende skal have lige gode muligheder for at deltage i 

studenterpolitisk arbejde, uanset om de er i praktik eller følger undervisning på uddannelsen.

Der kan ikke formuleres entydige og generelle regler for praktik, da praktikvilkårene på VIAs uddannelser er 

forskellige. Fx er der lønnet praktik på visse uddannelser. Som udgangspunkt tror vi på, at den enkelte 

studiepolitiskaktive studerende efter dialog med praktikstedet selv kan aftale sig frem til nogle praktiske 

løsninger, så han/hun under praktik kan varetage sit studenterpolitiske hverv. Hvis man som studerende 

oplever en manglende lydhørhed hos praktikstedet, opfordres den studerende til at gå til ledelsen af 

uddannelsen, som herefter er forpligtet til at gå i dialog med praktikstedet om sagen. 

5. Ressourcer
VIA støtter de studenterpolitiske organer med økonomiske og administrative ressourcer til afholdelse af 

mødeaktiviteter, kompetenceudvikling og aktiviteter af både studiefaglig og studiepolitisk karakter. 

Jf. punkt 3.1. støttes de studenterpolitiske organer på alle niveauer (institutionsniveau, campus og 

uddannelse). De konkrete vilkår aftales løbende (gerne årligt) på de forskellige niveauer, og det er en klar 

ambition, at de studerende og ledelsen til enhver tid kender de økonomiske rammer. 

Det forventes at den lokale ledelse og administration hjælper de studerende med at håndtere rådets 

økonomi i samarbejde med rådet med mulighed for udlæg og afregning efter aftale. 

Til at understøtte studerendes aktiviteter er der i VIA også fuldtidsansat en studenterkoordinator, som de 

studerende, undervisere og ledelse kan henvende sig til om råd og vejledning. 

6. Gyldighed
Denne politik træder i kraft ved godkendelsen og løber i ca. fire år, indtil udgangen af 2021. Revideres ultimo 

2020 og fortløbende hver 4. år. 

Spørgsmål til politikken kan rettes til Strategi & Ledelsesstøtte på strategiledelse@via.dk  

…………………………………………….

Godkendt af direktionen den 17. april 2018.
Godkendt af Studenterrådet i VIA den 26. april 2018.

mailto:strategiledelse@via.dk


 

 

 

 

Notat – Status på Vækststrategien  

Til: Direktionen 

Vedr.: Status på Vækststrategien for ingeniørområdet 

1 Indledning 

Følgende notat giver en status på Vækststrategiens aktiviteter i 2018 

inden for strategiens fem indsatsområder; øget optag af ingeniørstude-

rende, øget fastholdelse på uddannelserne, udvikle uddannelserne og 

kvaliteten, styrke vidensmiljø og sammenspil med uddannelserne, 

samt øget beskæftigelse af dimittender. 

 

2 Baggrund 

VIAs bestyrelse besluttede i december 2017 en omfattende 5-årig 

vækststrategi for ingeniørområdet. Baggrunden herfor er en stadig sti-

gende efterspørgsel på flere og dygtigere danske ingeniører samt et 

behov for at styrke og synliggøre VIAs ingeniørprofil. 

 

I første halvår af 2018 er vækststrategien blevet forankret og organise-

ret på såvel ledelses- som medarbejderniveau, da denne først blev of-

ficiel på dette niveau i december 2017. Derudover har der i 2018 været 

fokus på at prioritere og udfolde en lang række aktiviteter.  

 

Organisation  

Der er i 2018 foretaget en række ansættelser for at kunne løfte vækst-

strategiens indsatsområder. Der er ansat en brobygningskoordinator 

for at styrke brobygningsaktiviteterne (Indsatsområde 1) og en pæda-

gogisk-didaktisk medarbejder for at styrke undervisningskvaliteten 

(Indsatsområdet 2). For at styrke videngrundlaget er der desuden an-

sat 3 medarbejdere til opbygning af et miljø inden for produktion (Ind-

satsområde 3), samt 4 medarbejdere til FoU (Indsatsområde 4).  

 

Der er endvidere ansat en chefkonsulent til at bistå ledelsen med im-

plementeringen af vækststrategien, og der er netop ansat en kommu-

nikationsmedarbejder til Engineering i VIAs Kommunikationsafdeling. 

Sideløbende med ansættelserne har der været fokus på at udvikle den 

ledelsesmæssige støtte til i større grad at kunne bistå lederne med 

drift og implementering af vækststrategien. 

 

 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

ANBO/LOT 

E: anbo@via.dk  

Dato: 13. november 2018 

Journalnr.: U0311-1-2-3-17   

1/5 



 

2/5 

 

Samarbejde på tværs 
Der har i første del af 2018 været fokus på at etablere samarbejde med øvrige afdelinger i VIA om vækst-

strategien. Særligt med Kommunikationsafdelingen er der etableret et meget tæt og omfangsrigt samar-

bejde, men også VIA Erhvervs karrierecenter er tæt involveret i indsatsområdet vedr. øget beskæftigelse.  

 

Derudover er samarbejdet med Pædagogik og Samfund styrket ift. at fremme STEM-kompetencer, hvor 

både læreruddannelsen og Engineering bl.a. deltager i det store landsdækkende projekt Engineering i sko-

len. Endelig er der dialog med pædagoguddannelsen om STEM kompetencer i dagtilbud.  

 

I samarbejde med Design og Business og EVU har der været afholdt en workshop om udviklingen af EVU-

forløb inden for digitale vækstteknologier rettet mod danske SMV’er. Her arbejdes nu på et visionspapir. 

Uddannelses- og forskningschefen besøger desuden alle klynger i VIA Erhverv i 2018 for at fortælle om 

vækststrategien og for løbende at dele de erfaringer, der gøres under delprojekterne.   

 

3 Indsatsområder og status 

Siden vedtagelsen af vækststrategien er der arbejdet med at udfolde de fem indsatsområder i en række del-

projekter. Projekterne er flerårige og vil løbende blive evalueret og prioriteret. Nedenstående status er ek-

sempler på aktiviteter i 2018.  

 

Indsatsområde 1 - Øget optag af ingeniørstuderende  

Øget optag af ingeniørstuderende har en særligt høj prioritet i vækststrategien. Frem mod 2022 er ambitio-

nen at øge optaget på de dansksprogede ingeniøruddannelser fra 30 studerende i 2017 til 270 studerende i 

2022. Optaget er fra 2017 til 2018 er øget fra 30 til 87 studerende på de dansksprogede uddannelser. 

 

Delprojekt – Styrke brobygningen 

I foråret 2018 er der udarbejdet en ny brobygningsstrategi for VIAs ingeniøruddannelser i et tæt samarbejde 

med Kommunikationsafdelingen. Strategien målretter brobygningstiltagene til HTX, STX, EUX og EUD (i pri-

oriteret rækkefølge), og der er strategisk udvalgt 35 jyske uddannelsesinstitutioner. Derudover prioriterer 

strategien færre brobygningskoncepter men af højere kvalitet. Der arbejdes med at udvikle didaktikken og 

integrere FN’s Verdensmål i aktiviteterne. Brobygningsaktiviteterne vil i højere grad foregå på VIAs campus-

ser frem for på de enkelte ungdomsuddannelser. 

 

Der afholdes i november og december 2018 tre Engineering Camps i Horsens for over 500 gymnasieelever 

fra 7 gymnasier. Det nye koncept er afledt af brobygningsstrategien, og er i år fuldt booket. Den 27-28. no-

vember deltager 320 gymnasieelever i Horsens, hvor de i løbet af to dage vil blive præsenteret for studiemil-

jøet og de ingeniørfaglige discipliner. I 2018 har over 1215 elever fra 15 ungdomsuddannelsesinstitutioner 

samt folkeskoleelever fra Herning og Horsens kommune været igennem et brobygningsforløb målrettet inge-

niøruddannelserne. Dette vil være ca. 900 elever flere end de forgående år. Ingeniøruddannelserne har der-

udover deltaget i de bredere brobygningsaktiviteter i VIA (eks. åbent hus og studiepraktik), hvor der har væ-

ret besøg fra 1815 elever.  

 

Delprojekt – Øge kendskabet til VIAs ingeniøruddannelser 

I foråret 2018 blev der foretaget en kendskabsanalyse af VIAs ingeniøruddannelser. Analysen undersøgte 

kendskabet blandt øst- og midtjyske gymnasieelever og håndværkere, der overvejer en ingeniøruddannelse, 

og sammenlignede de unges opfattelse af VIA med universiteterne. Som illustreret i nedenstående tabel er 

kendskabet til VIAs ingeniøruddannelser kun på 12% blandt unge, der overvejer en ingeniøruddannelse.  

 

Tabel 1 – Resultater fra kendskabsanalysen (105 respondenter) 

 AU AAU SDU VIA 

Kendskab til uddannelsesinstitutionen 77% 70% 68% 49% 

Kendskab til ingeniøruddannelser 46% 35% 33% 12% 

Hjulpet kendskab til ingeniøruddannelserne 60% 50% 49% 26% 
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På baggrund af kendskabsanalysen er der arbejdet på en 3-årig kendskabskampagne, der skal øge kend-

skabet til uddannelserne (baseline 12%). Kampagnen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem ledelsen i 

Kommunikation og Engineering samt et eksternt mediebureau og et eksternt reklamebureau.  

Første fase af kampagnen blev lanceret i november for medarbejderne med en kick-off fortælling, der skal 

genfortælle og opdatere historien om VIAs ingeniøruddannelser. Der er udarbejdet en hjemmeside (link), og 

en Facebook side (link) er under opbygning. I begyndelsen af 2019 vil der desuden lanceres en film. 

 

Første fase kører ca. 6 uger i november og december, og her er formålet udelukkende at øge kendskabet til 

VIAs ingeniøruddannelser og koble ordene ”VIA” og ”ingeniør” sammen. Anden fase starter efter nytår og vil 

blive mere taktisk ift. at vælge de konkrete uddannelser, samt events, der skal give omtale.   

 

Indsatsområde 2 - Øget fastholdelse på uddannelserne 

Udfordringer med frafald er kendt i hele uddannelsessystemet, men der er behov for at reducere frafaldet. 

Målet er at reducere frafaldet med gennemsnitlig 5%. Derfor er der igangsat en række initiativer, der skal ru-

ste de studerende fagligt og socialt til at kunne gennemføre uddannelsen. Derudover vil der i løbet af vinte-

ren 2018-19 blive udarbejdet et samlet indsatskatalog, der skal prioritere indsatserne mod frafald de kom-

mende år. Aktiviteterne i vækstrategien har ikke kørt tilstrækkelig lang tid til at effekten på frafald kan ses.  

 

Delprojekt – Styrke undervisernes kompetencer 

Der er i 2018 etableret semesterteams blandt underviserne. Formålet med teamsamarbejde er skabe et 

mere sammenhængende semester for de studerende, at sikre bedre koordinering og styrke den pædago-

gisk-didaktiske udvikling af undervisningen. 

 

Der er desuden fokus på at øge undervisernes kompetencer inden for klasseledelse og procesvejledning. 

Sidstnævnte da de studerende i stigende grad arbejder i grupper omkring projekter. Her inddrages også 

overvejelser omkring undervisernes rolle i forbindelse med gruppedannelse og gruppedynamikker.  

Engineering har desuden søgt om optagelse i CDIO-netværket, hvilket vil styrke både undervisningen og vi-

denmiljøerne. Optagelsen i netværket er formelt godkendt på en konference i Moskva den 18. januar 2018, 

hvor ledelsen præsenterede Engineerings arbejde inden for CDIO. Principperne i CDIO tager udgangspunkt 

i den professionelle ingeniørs virkelighed. Dermed sikres en endnu større praksisnærhed på uddannelserne. 

 

Endelig kan arbejdet med øget undervisning i laboratorierne nævnes. Der er udnævnt laboratorieansvarlige 

for samtlige laboratorier, der har til ansvar at sikre, at de faglige teams indtænker laboratorierne i undervis-

ningen og i projekterne i langt større grad. Der arbejdes med, at alle kurser aktivt tager stilling til undervis-

ning i laboratorierne, samt at der udvikles flere standardforløb i laboratorierne med høj faglig og didaktisk 

kvalitet. For at understøtte dette er der ansat yderligere en laborant til at bistå underviserne ifm. øvelserne.  

 

Delprojekt – Styrke de studerendes sociale relationer og faglige kompetencer 

Sommerstudiestarten blev i år afholdt på tværs af de 11 ingeniørudbud for at sikre, at de studerende får en 

god start på studiet og danner sociale relationer tidligt. Der er desuden udviklet og afholdt en ”Information 

Fair ” for introduktion af diverse tilbud i VIA og introduktion til Horsens by. Dette var en stor succes, hvorfor 

det vil afholdes med flere uddannelser fra Campus Horsens fra sommeren 2019. Derudover arbejdes der 

med et koncept for en introtur som prøvehandling. Formålet er at ryste de studerende sammen. For de inter-

nationale studerende vil der være fokus på dansk kultur og sprog. Endelig arbejdes der med at synliggøre 

studiemiljøet uden for campus i samarbejde med især Viborg, Horsens og Holstebro Kommune.  

 

De studerende arbejder i stigende grad i grupper om projekter, og derfor stiger behovet for, at de studerende 

kender sig selv ift. en samarbejdsrelation. Derfor udføres der i 2018 prøvehandlinger på ICT, bygning og for-

syning med personprofilering mhp. at udrulle det til alle uddannelser. 

 

Indsatsområde 3 - Udvikle uddannelserne og kvaliteten 

Vækststrategien har til formål at øge antallet af diplomingeniører målrettet det danske arbejdsmarked. Der-

udover er det nødvendigt løbende at tilpasse uddannelsesporteføljen til nye dansksprogede uddannelser 

samt kvalitetssikre og –udvikle de eksisterende uddannelser og specialiseringer.  

 

https://www.via.dk/uddannelser/ingenioer/made-to-make
https://www.facebook.com/VIAingenioer/
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Delprojekt - Fremtidens uddannelsesudbud og specialiseringer 

VIA fik i december 2016 godkendt oprettelse af et dansksproget udbud inden for diplomingeniøruddannelsen 

i Produktionsteknik. I januar 2018 fik VIA desuden en meddelelse om et ønske fra ministeriets side om etab-

lering af en uddannelsesstation i Produktionsteknik i Holstebro. Der er siden blevet arbejdet på at udvikle ud-

dannelsen og de rette faciliteter i Horsens og Holstebro. Der er pr. 1. oktober 2018 optaget 21 studerende på 

produktionsingeniøren, hvilket er et tilfredsstillende førstegangs optag. 

 

Der er arbejdet på at udbyde en dansksproget softwareingeniør (Horsens) og en dansksproget eksportinge-

niør (Aarhus).  Begge udbud er vigtige ift. at kunne tiltrække flere danske studerende. Det tværgående sam-

arbejde i VIA Erhverv vedrørende undervisning på små hold af stor vigtighed for disse udbud. Der er pr. 1. 

oktober 2018 optaget 9 studerende på den danske software-ingeniør og 25 studerende på den danske ek-

sportingeniør. Førstnævnte er forventelig, mens sidstnævnte et meget tilfredsstillende førstegangsoptag. En-

delig er uddannelsesstationen for software-ingeniøren med speciale i AR/VR i Viborg fortsat under udvikling.  

Der er gennemført en proces for at få bestyrelsens godkendelse til at lukke den 1-årige PTI uddannelse fra 

sommeren 2019 (dimensionering med 6 studerende pr. studiestart).  

 

Endelig kan det nævnes, at der er søgt navneændringer på to dansksprogede uddannelser. For at matche 

både de studerendes forventninger til uddannelserne og det reelle indhold er ICT-ingeniøren søgt ændret til 

softwareingeniør, og forsyningsingeniøren søgt ændret til klima- og forsyningsingeniør. 

 

Delprojekt – Bedre struktur i ingeniøruddannelserne  

Der arbejdes med at tilpasse uddannelsesporteføljen på ingeniørudbuddene. Man vil foretage en grundig 

analyse af det nuværende uddannelsesudbud i Engineering i 2019 med henblik på at foretage de nødven-

dige justeringer for at sikre en bæredygtig udvikling. 

 

Indsatsområde 4 - Styrket videnmiljø  

Et styrket videngrundlag udvikles i samspil mellem erhvervsliv, undervisere og studerende og vil således 

også medvirke til at udvikle og øge synlighed af uddannelserne. Med henblik på at opbygge et nyt videnmiljø 

inden for digital produktion og Industri 4.0, et vidensmiljø inden for AR/VR samt styrke de eksisterende vi-

denmiljøer inden for klima og vand er der iværksat en række indsatser. 

 

Delprojekt - Styrke videnproduktion og – kapacitet 

Der er i 2018 sket en markant kapacitetsopbygning i form af rekruttering af fire nye FoU-medarbejdere samt 

yderligere to stillinger i opslag. Ansættelserne sker til dels som led i vækststrategien og dels for at løse en 

stor travlhed på FoU-området grundet stor succes med at skaffe eksterne midler. 

  

Derudover er samarbejdet med EVU styrket med henblik på operationalisering af FoU-miljøernes viden i 

form af udvikling af nye videnbaserede EVU-aktiviteter og ydelser inden for det tekniske område. Der er sær-

ligt efterspørgsel inden for produktionsområdet og AR/VR.  

 

Delprojekt – Udvikling af laboratorierne 

Der er igangsat en væsentlig opgradering af de eksisterende laboratoriefaciliteter, herunder investeringer i 

tidssvarende laboratorieudstyr inden for digital produktion (Holstebro og Horsens), VR/AR (Viborg og Hor-

sens), vand og klima (Horsens) samt generel opgradering af samtlige af Engineerings 14 laboratorier. Der er 

desuden ansat en laborant til laboratorieklyngen ”Geologi/vand/kemi”, og det forventes, at der bliver ansat 

yderligere en laboratoriemedarbejder til klyngen ”El-Automation og Produktion” til at bistå underviserne og 

forskerne med laboratorieøvelser.  

 

Derudover samarbejdes der med Aarhus Universitet om at placere et forskningslaboratorium i Horsens for 

forskningsbaseret innovation og demonstration af strategiske vækstteknologier inden for Industrial Internet of 

Things og Industri 4.0.  

 

Indsatsområde 5 - Øget beskæftigelse for dimittender  
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VIA har på forskellig vis altid bestræbt sig på at lette de studerendes beskæftigelsesmuligheder efter endt 

uddannelse. Der er i 2018 bygget videre på de eksisterende aktiviteter med en række langsigtede indsatser 

målrettet især de udenlandske studerendes beskæftigelsesmuligheder i Danmark. 

 

Delprojekt - Virksomheds- og uddannelsesinitiativer 

Karrierecentret arbejder på at blive tilsluttet jobportalen Graduateland (link), der giver Karrierecentret mulig-

hed for at forbinde studerende og dimittender med arbejdsgivere virtuelt.  

 

Der er et stort behov for, at fortællingen om VIAs ingeniøruddannelser bliver opdateret blandt virksomhe-

derne. Derfor vil ledelsen på Engineering besøge strategisk udvalgte virksomheder i 2019. Dog kan EON og 

LEGO nævnes som to eksempler på virksomheder, hvor samarbejdet er blevet intensiveret i 2018.  

 

I 2018 er samarbejdet med kommuner og erhvervsråd blevet øget ift. beskæftigelsesinitiativer, eks. Silkeborg 

Kommune, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Horsens Kommune. Horsens Kommune har i deres budgetfor-

lig 2019 signaleret, at de ønsker et øget samarbejde med VIAs Karrierecenter, og de ønsker at indgår i et 

ambitiøst og forpligtende samarbejde om VIAs ingeniørsatsning. 

 

Delprojekt – Kultur og danskkundskaber til internationale studerende 

Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til et forløb i dansk og virksomhedskultur efter samme koncept som 

værkstedskurserne. Der forventes prøvehandlinger på to uddannelser i 2019.   

VIA Erhverv har indgået samarbejde med Sprogcenter Midt om markedsføring af deres sommerkursus. Der 

arbejdes på markedsføring sammen med VIAs Summer School både på hjemmesiden og i brochurer. Målet 

er at kommende studerende skal tage et danskkursus i sommerferien, inden de begynder på VIA.  

 

Delprojekt – Karriereforløb for ingeniørstuderende 

Et integreret karriereforløb er under udvikling for alle ingeniørstuderende. Formålet er at øge de studerendes 

beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Et integreret karriereforløb vil supplere undervisningen al-

lerede fra 1. semester med et fokus på praksis, karriereveje, kendskab til arbejdsmarkedet og jobsøgning. 

Konceptet udvikles i samarbejde med FRI. Der vil foregå prøvehandlinger i foråret 2019 på to uddannelser. 

 

Derudover arbejdes der på at udvikle et forløb om ’praktikforberedende dansk undervisning’ i samarbejde 

med Sprogcenter Midt. Der forventes prøvehandlinger på Civil – og Mechanical Engineering i 2019. 

Ligeledes arbejdes der på at evaluere og udvikle på det eksisterende mentorforløb for internationale stude-

rende så dansk virksomhedskultur og sprog i højere grad tænkes ind. Endelig kan det nævnes at samarbej-

det med ingeniørforeningen IDA er blevet intensiveret på flere områder. 

 

Delprojekt – Beskæftigelsesundersøgelse og –indsats 

En måned før dimission i juni 2018 blev de 88 kommende dimittender spurgt til deres beskæftigelsessitua-

tion og om de ønskede hjælp til ansøgningsprocessen. 27% havde allerede et job, 30% forventede at skulle 

læse videre, mens 43% havde ikke job men ønskede job i Danmark. 60% fik efterfølgende hjælp fra VIAs 

Karrierecenter til CV, ansøgninger, samtaler mv. 

 

Dimittenderne blev kontaktet tre måneder efter dimission mhp. at undersøge deres beskæftigelsessituation. 

Det lykkedes kun at få svar fra 27% af alle dimittenderne, og derfor er det vanskeligt at konkludere statistisk 

på indsatsen. Dog ønskede et par stykker at blive kontaktet af VIA for at få yderligere hjælp til deres jobsøg-

ning. De adspurgte som har angivet de er i job, vil blive anvendt som ambassadører i markedsføringen. 

https://graduateland.com/da/


Notat

Til: Bestyrelsen den 3. december 2018

Cc: Lars Peter Schou

Vedr.: Budget 2019.

Status på budgetarbejdet 2019 – december 
2019

Hovedområderne har indmeldt status for budgetlægningen til VIA 

Økonomi. Efterfølgende er der afholdt bilaterale opfølgningsmøder 

med direktørerne i hovedområderne. Dette statusnotat beskriver 

hovedtendenserne i arbejdet.

Hovedtræk fra hovedområdernes bemærkninger og 
problematiseringer:
 Alle hovedområder melder tilbage, at budgetarbejdet er godt i gang, 

og at der kan udarbejdes et budget i 2019 inden for de udmeldte 
rammer. 

 Alle områder arbejder seriøs og målrettet med henblik på at 
implementere den nye økonomimodel og de tilpasninger, der er 
nødvendige.

 På enkelte områder har der være nogle unikke problemstillinger, 
der er søgt håndteret med forskellige understøttende 
foranstaltninger og omprioriteringer inden for den samlede 
budgetramme. 

Håndtering af vækst
Med fastholdelse af STÅ som grundlag for fordelingen at budgetterne i 

2019 har det skabt udfordringer for de uddannelser, der oplever 

markant vækst. Det kan eksempelvis være læreruddannelsen, hvor 

nye uddannelsesstationer øger antallet af studerende. Fra 2020 er det 

forventningen, at STÅ som grundlag for budgettet erstattes af 

studenterbestand, som er mere tidstro.

Tilpasning til nye økonomiske rammer og den nye 
økonomimodels fordeling
Alle områder er bevidste om de langsigtede effekter af omlægningen af 

taxametre og den interne fordeling i VIA. Der arbejdes meget konkret 

med at tilpasse sig de nye rammer. Dette i særlig grad de områder, der 

er udvalgt som strategiske satsninger (fx Engineering, Lærer-, 

Pædagoguddannelsen).

Den 4-årige overgangsordning udstikker de fremtidige rammer og 

anvendes som fremtidigt mål for budgetlægningen.

NOTAT

Udarbejdet af:

Lars Schou

Koncernøkonomichef

Christina M. Christensen

AC-fuldmægtig

E: chmc@via.dk

T: 87551114

Dato: 26. november 2018

1/2

mailto:chmc@via.dk


2/2

Fordeling af indtægter
Med den nye økonomimodel forsvinder tidligere ordninger i form af overskudsdeling mellem EVU og 

uddannelserne. Overskud til EVU-aktiviteterne indgår i kravene til EVUs overskud og er dermed med til at 

bidrage til den langsigtede finansiering af VIAs strategiske udvikling. 

Overførsel af overskud fra 2018 til 2019
Flere uddannelser har i forskellige sammenhænge anmodet om, at der bliver givet adgang til overførsel af 

overskud fra 2018 til 2019, så det kan indgå i budgetlægningen for 2019. Direktionen har besluttet, at der 

tages stilling hertil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018. Fremadrettet arbejdes der med en 

overførselsret på op til 1% af uddannelsernes bevillinger.

Om efterfølgende muligheder for at tilføre midler til enkelte uddannelser
Det er tilstræbt at fordele alle indtægter i budgettet og ikke hensætte væsentlige puljer til budgetusikkerhed i 

forbindelse med overgangen til den nye økonomimodel. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der skal 

tilføres et område ekstra midler skal midlernes findes andre steder i budgettet eller ved at der budgetlægges 

med et mindre overskud. Der arbejdes pt. med et overskud på 0,7 %. Det er nedsat af bestyrelsen fra 1% i 

forbindelse med vedtagelse af overgangsgangsordningen til den nye økonomimodel.

Incitamentsstrukturer i den nye økonomimodel
Det er grundlæggende i den nye økonomimodel, at ”alle penge er VIA-penge”. Derfor er de administrativt 

tunge ordninger med overskudsdeling ved eksterne aktiviteter afskaffet i den nye model, da incitamentet ikke 

ligger i at den enkelte uddannelse har en økonomisk gevinst ved en aktivitet, men at man i stedet arbejder 

for helheden i VIA. I stedet indgår indtægterne og overskuddet ved disse aktiviteter i kravet til EVUs 

overskud, og er således med til at fremme de strategiske indsatser i hele VIA. For enkelte uddannelser 

indebærer dette bortfald af indtægter, for andre er deres budget en smule højere, da den samlede ramme til 

fordeling er større. 

Der er også inden for andre områder ændret på incitamentsstrukturerne og hvor der arbejdes 

ledelsesmæssigt med at fastholde, at ”alle penge er VIA-penge”. Det kan dreje sig om udleje af lokaler, hvor 

huslejeindtægten går til bygning- og service, der har opgaven med drift og vedligeholdelse af VIAs 

bygninger. Det kan også dreje sig om anvendelsen af kantinerne, der fremadrettet betragtes på tværs af alle 

campusser og ikke som det enkelte campus’ ansvar.

Frem mod 2020
Alle hovedområder er i gang med at se fremad mod 2020, hvor effekterne af økonomimodellen slår stærkere 

igennem. Den nye organisation vil få indflydelse herpå, og der arbejdes med, at man i starten af 2019 kan 

analysere effekterne for de enkelte uddannelsesområder.
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Professionshed skolen VIA University College 
Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, 
revisionens omfang og rapportering 

Indledning 

På professionshøjskolens bestyrelsesmøde den 30. oktober 2017 blev PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som revisor for professionshøjskolen med virkning 
for regnskabsåret 2018. 

I overensstemmelse med internationale standarder om revision skal vi i det efterfølgende redegøre 
for revisionen og de opgaver og det ansvar, der i henhold til lovgivningen påhviler henholdsvis in-
stitutionsrevisor samt professionshøjskolens bestyrelse og rektor (ledelse). 

 

Afsnitsnr. 
Opgaver og ansvar 

  

Rigsrevisor 

 

1 - 2 

Institutionsrevisors opgaver og ansvar 

 

4 - 9 
Revisionens omfang - 30 
Ledelsens opgaver og ansvar 31- 40 

Rapportering til brugere af regnskabet 41 - 48 
Rapportering til professionshøjskolens ledelse 49 - 53 
Andre ydelser 

 

54 
Afslutning 55 - 56 

Opgaver og ansvar 

Rigsrevisor 

Rigsrevisor har i henhold til rigsrevisorlovens § 9 indgået aftale med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet om, at Rigsrevisors revisionsopgaver varetages i samarbejde med instituti-
onsrevisor. 

2 Rigsrevisor har ansvaret for den samlede revision af professionshøjskolen i henhold til rigs-

 

revisorloven, mens institutionsrevisor over for professionshøjskolens bestyrelse har ansvaret for 
den samlede interne revisionsindsats på professionshøjskolen. 

3 Samarbejdet mellem Rigsrevisor og institutionsrevisor tilrettelægges ved periodiske møder 
og skriftlig kommunikation. 
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Institutionsrevisors opgaver og ansvar 

4 Som institutionsrevisor er det vores opgave at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab 
("regnskabet") og på dette grundlag udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabet i alle væsent-

 

lige henseender er rigtigt, dvs, udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. 

5 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse en eventuel ledel-

 

sesberetning, målrapportering og bilag til årsrapporten og i den forbindelse overveje, om ledelses-
beretning, målrapportering og bilag er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores an-
svar er derudover at overveje, om ledelsesberetning, målrapportering og bilag indeholder krævede 
oplysninger i henhold til lovgivningen. Baseret på det udførte arbejde afgiver vi en udtalelse om 
ledelsesberetning, målrapportering og bilag i vores revisionspåtegning. 

6 I tilknytning til vores revision af regnskabet er det ligeledes i overensstemmelse med god 
offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision 
som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision skal vi med høj grad af sikkerhed for de ud-
valgte emner efterprøve, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis. Ved forvaltningsrevision skal vi med høj grad af sikkerhed vurdere, om de undersøg-
te systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltnin-
gen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Baseret på det udførte 
arbejde afgiver vi i vores revisionspåtegning en udtalelse, om der er væsentlige kritiske bemærk-
ninger at rapportere i forbindelse med den juridisk-kritiske revision eller forvaltningsrevisionen. 

7 Det er endvidere vores opgave at kontrollere, at de dispositioner, der er omfattet af regn-

 

skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre 
forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Desuden skal det ved revisionen vur-
deres, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med driften og ved forvaltningen 
af professionshøjskolen. 

8 Desuden er det vores opgave at revidere professionshøjskolens tilskudsgrundlag og øvrige 
indberetninger, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet kræver særskilt revisorerklæring. 

9 Ved afgivelse af revisionspåtegning og andre erklæringer med sikkerhed er vi ved lovgiv-

 

ning pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette indebærer bl.a., at vi ved ud-
førelse af disse opgaver skal varetage hensynet til professionshøjskolens omverden såsom myndig-
heder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom vi er valgt af bestyrelsen, som kan have mod-
stående interesser. 
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Revisionens omfang 

10 Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav gældende i Danmark. Dette kræver, at vi overholder etiske krav og plan-
lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af — men ikke fuld — sikkerhed for, om årsregn-
skabet er uden væsentlig fejlinformation. Under planlægningen og udførelsen af revisionen skal vi 
udvise professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme omstændigheder, der kan indike-
re væsentlig fejlinformation i regnskabet. 

n Begrebet "væsentlighed" er en faktor, der har betydning for såvel planlægningen af revisio-
nen som for de konklusioner, vi drager. Ved vores vurdering af væsentligheden tager vi hensyn til 
såvel kvantitative som kvalitative faktorer. 

12 En revision omfatter arbejdshandlinger, hvorved revisor opnår revisionsbevis for de beløb 
og yderligere oplysninger, der indgår i regnskabet. Revisor fastlægger arbejdshandlingerne på 
grundlag af sin professionelle dømmekraft, herunder revisors vurdering af risikoen for, om regn-
skabet indeholder væsentlige fejlinformationer, uanset om disse kan henføres til besvigelser eller 
fejl. 

13 Grundlaget for planlægning og gennemførelse af revisionen er et indgående kendskab til 
professionshøjskolens aktiviteter, særlige brancheforhold, professionshøjskolens organisation, ad-
ministrative systemer, kontrolmiljø og andre relevante forhold. 

14 Som udgangspunkt for vores vurdering af risikoen for væsentlige fejl i regnskabet vil vi op-
nå forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusi-
on om effektiviteten af professionshøjskolens interne kontrol. 

15 På dette grundlag fastlægges vores revisionsstrategi, hvilket sikrer, at revisionen gennemfø-
res så effektivt som muligt og koncentreres om de regnskabsposter og -områder, hvor vi vurderer 
risikoen for væsentlige fejl for størst. 

16 Vores revisionsstrategi kan bestå af en kombination af test af kontroller, regnskabsanaly-
tisk revision og detailrevision. 

17 Test af kontroller vil sædvanligvis hovedsageligt blive udført ved revision i årets løb, mens 
regnskabsanalytisk revision og detailrevision primært vil blive udført efter regnskabsårets udløb. 

18 En revision omfatter endvidere en vurdering af hensigtsmæssigheden af ledelsens valg af 
anvendt regnskabspraksis, rimeligheden i de udøvede regnskabsmæssige skøn samt en overordnet 
vurdering af præsentationen af regnskabet. 
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19 Som følge af de iboende begrænsninger, der er ved en revision, herunder at en revision ba-
seres på stikprøver, samt at der i ethvert regnskabs- og internt kontrolsystem findes iboende be-
grænsninger, er der uundgåeligt en risiko for, at selv væsentlig fejlinformation i regnskabet forbli-
ver uopdaget ved revisionen. 

20 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. 

Rigsrevisor og Uddannelses- og Forskningsministeriet 

21 Ifølge revisionsbekendtgørelsen revideres professionshøjskolens regnskab af Rigsrevisor i hen-
hold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber mv. 

22 Som professionshøjskolens instinitionsrevisor skal vi medvirke til en koordinering af Rigs-
revisors og vores samlede revisionsindsats. Rigsrevisor har adgang til alle vores revisionsplaner og 
arbejdspapirer. 

23 Bliver vi opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig 
betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det os straks skriftligt at give Professi-
onshøjskolens bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse 
til Rigsrevisor og Uddannelses- og Forskningsministeriet herom. Hvis bestyrelsen ikke har oriente-
ret Rigsrevisor og Uddannelses- og Forskningsministeriet inden for tidsfristen, er det vores pligt at 
orientere Rigsrevisor og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger 
indsendes sammen med meddelelsen. 

24 Bliver vi under vores revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at 
fortsættelse af professionshøjskolens drift er usikker af økonomiske eller andre årsager, skal vi følge 
samme procedurer, som anført under afsnit 23. 

Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

25 Til uddannelsesinstitutioner, som modtager statstilskud, stilles krav om at der udføres ju-
ridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i henhold til Standard for Offentlig Revision. 

26 Juridisk-kritisk revision omfatter revisors vurdering af, hvorvidt de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne til-
skud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

27 Forvaltningsrevisionen, såvel som juridisk-kritisk revision, skal som anden revision udfø-
res ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko i relation til professionshøjskolen, dens forvaltning 
og omkostningerne ved revisionen. Vi skal hvert år udføre en forvaltningsrevision, hvor professi-
onshøjskolens sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring undersøges, vurde-
res og efterprøves. 
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Skriftlig udtalelse fra rektor og professionshøjskoledirektør (den daglige ledelse) 

28 For at opnå en begrundet konklusion om regnskabets rigtighed må vi støtte os til mundtlige 
oplysninger og vurderinger fra ledelsen og ledende medarbejdere. For at undgå misforståelser vil vi 
ved revisionens afslutning anmode om en skriftlig erklæring, hvori vi får bekræftet oplysninger og 
vurderinger, som vi under revisionen har modtaget om forhold, der har en væsentlig betydning for 
regnskabet. Vi vil i den forbindelse også anmode rektor og eventuelt ledende medarbejdere om at 
bekræfte, at vi har fået forelagt alle oplysninger, som ledelsen anser for relevante og væsentlige for 
regnskabet. 

29 Ledelseserklæringen vil desuden indeholde en bekræftelse af, at den daglige ledelse og evt. 
ledende medarbejdere anser alle love, bekendtgørelser, tilskudsskrivelser og øvrige regler for ud-
løsning af tilskud for overholdt. 

30 Endvidere vil den daglige ledelse og evt, ledende medarbejdere blive anmodet om at be-
kræfte, at professionshøjskolen har udført en god offentlig forvaltning, herunder arbejdet produk-
tivt, effektivt og sparsommeligt samt foretaget en god økonomistyring. 

Ledelsens opgaver og ansvar 

Årsrapporten 

31 I henhold til lov om statens regnskabsvæsen og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning er det ledelsens ansvar, at der udarbejdes en årsrapport indeholdende et 
årsregnskab, der giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af professionshøjskolens økonomi 
og faglige resultater. Dette ansvar omfatter valget og anvendelsen af en hensigtsmæssig regnskabs-
praksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, der under de givne omstændigheder kan anses for 
rimelige. 

32 Revision af regnskabet fritager ikke ledelsen fra deres ansvar for regnskabet i henhold til lov og 
øvrig regulering. 

33 Når årsrapporten er udarbejdet, skal ledelsen underskrive årsrapporten og forsyne denne 
med en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, dels hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstem-
melse med lovgivningen og eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler. 

34 Endvidere skal ledelsespåtegningen indeholde en tilkendegivelse om, 
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• at årsrapporten er rigtig, dvs, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 
eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende, 

• at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis, og 

• at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af 
de midler og ved driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsrapporten. 
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35 Ledelsen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af en forsvarlig organisation, bogføring og for-
mueforvaltning, herunder implementering og opretholdelsen af interne kontroller, som ledelsen 
anser nødvendige for at kunne udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlige fejl, uanset om 
sådanne fejl måtte skyldes besvigelser eller utilsigtede fejl. 

36 Endvidere skal ledelsen påse, at professionshøjskolens kapitalberedskab til enhver tid er 
forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Professionshøjskolens nuværen-
de og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 

37 Bestyrelsen er over for Uddannelses- og Forskningsministeriet ansvarlig for professions-
højskolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud, og bestyrelsen skal forvalte pro-

 

fessionshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for Professionshøjskolens formål. 

38 Det er desuden ledelsens ansvar, at professionshøjskolens tilskudsgrundlag og øvrige ind-
beretninger til offentlige tilskudsydere er opgjort i henhold til gældende regler, instrukser og ret-
ningslinjer, som bl.a. er udstedt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Revisionsprotokol m.m. 

39 Det er bestyrelsen og rektors ansvar at underskrive de forelagte revisionsprotokollater for 
at bekræfte, at disse er læst, og at bestyrelsen og rektor er bekendt med indholdet af revisionspro-
tokollen. 

Informationer af betydning for gennemførelse af revisionen 

40 Ledelsen skal ifølge aftale i henhold til rigsrevisorloven § 9, stk. i om intern revision ved 
professionshøjskoler løbende give os de oplysninger, som vi anser for at være af betydning for be-
dømmelsen af professionshøjskolen. Ledelsen skal endvidere give os adgang til at foretage de un-
dersøgelser og give os den bistand, som vi anser for nødvendig for at kunne udføre vores opgave. 

Rapportering til brugere af regnskabet 

41 Når bestyrelsen og rektor har godkendt årsrapporten, vil vi til brugerne af regnskabet afgi-
ve revisionspåtegning med vores konklusion om regnskabet. Form og indhold i revisionspåtegnin-

 

gen er fastlagt i internationale standarder om revision og yderligere krav gældende i Danmark. 

42 Såfremt regnskabet ikke aflægges i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne, og 
der er tale om væsentlige forhold, har vi pligt til i vores påtegning på regnskabet at give udtryk her-
for i form af en modificeret konklusion. Tilsvarende skal vi modificere konklusionen, hvis formelle 
oplysningskrav ikke overholdes. 

43 Vi konkluderer, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Professi-
onshøjskolens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
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skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 

44 Hvis vi finder det nødvendigt at henlede regnskabsbrugernes opmærksomhed på et for-
hold, som er præsenteret eller oplyst i regnskabet, og som efter vores vurdering er af en sådan vig-
tighed, at det er afgørende for regnskabsbrugernes forståelse af regnskabet, skal vi fremhæve dette 
forhold i vores revisionspåtegning. 

45 Endvidere skal vi rapportere i vores revisionspåtegning om ikke uvæsentlige forhold, som 
vi er blevet bekendt med under vores arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at ledel-
sen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører Professi-
onshøjskolen, kreditorer eller medarbejdere. 

46 I tilknytning til vores påtegning på regnskabet skal vi endvidere vurdere, om de dispositio-
ner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden skal vi med høj grad af sikker-
hed vurdere, om forvaltningen på de områder, vi har undersøgt, understøtter skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. 

47 Såfremt vi vurderer, at dispositionerne er uden for eksempelvis professionshøjskolens for-
mål, og/eller vi vurderer, at forvaltningen ikke er foretaget på en hensigtsmæssig måde, skal vi en-
ten fremhæve forholdene eller modificere vores konklusion i revisionspåtegningen i regnskabet. 

48 Desuden skal vi udtale os om oplysningerne i ledelsesberetningen, herunder målrapporte-
ringen er i overensstemmelse med regnskabet. 

Rapportering til Professionshøjskolens ledelse 

49 Vi redegør i revisionsprotokollater til bestyrelsen og rektor, samt Rigsrevisor for betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. Endvidere vil vi i revisionsprotokollater rapportere eventuelle andre 
revisionsmæssige forhold, som efter vores vurdering har bestyrelsen og rektors interesse. 

50 Vi skal holde Rigsrevisor underrettet om den udførte revision ved fremsendelse af relevante 
rapporter, bemærkning og lignende med de dertil hørende besvarelser og afgørelser senest samtidig 
med fremsendelse af Professionshøjskolens årsrapport for det pågældende regnskabsår. 

51 Bemærkninger i revisionsprotokollater og andre rapporter er ikke ensbetydende med, at vi 
begrænser vores ansvar for regnskabets rigtighed, idet en sådan ansvarsbegrænsning kun kan fore-
tages ved modifikation af konklusionen i revisionspåtegningen på regnskabet. 

52 Såfremt vi bliver opmærksomme på forhold, som kan medføre modifikation af konklusio-
nen, fremhævelse af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift, andre fremhævelser af forhold i 
regnskabet eller rapportering om ledelsesansvar i vores revisionspåtegning på årsregnskabet, vil vi 
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meddele bestyrelsen og rektor dette i revisionsprotokollen og/eller på anden måde for at give mu-
ligheder for hurtig reaktion og afhjælpning. Dette gælder også, hvis vi får mistanke om eller konsta-
terer væsentlige besvigelser eller anden økonomisk kriminalitet. 

53 Vi forudsætter, at vores revisionsprotokollater til bestyrelsen, rektor, Rigsrevisor og kom-
munikation til den øvrige ledelse, medmindre andet er lovbestemt, ikke udleveres til tredjemand, 
og vi påtager os ikke noget ansvar over for tredjemand, som måtte komme i besiddelse af dette ma-
teriale. 

Andre ydelser 

54 Vi kan efter aftale påtage os assistance- og rådgivningsopgaver under forudsætning af, at 
vores uafhængighed i relation til vores erklæringsafgivelse ikke anses for truet efter de internatio-
nale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark. 

Afslutning 

55 Nærværende protokollat forudsættes udleveret til nye medlemmer af bestyrelsen, samt ved 
nyansættelse af rektor. Vi vil med passende mellemrum udarbejde et nyt protokollat vedrørende 
vilkår for revisionsopgaven med tilpasninger og fornyelser, der adresserer ændringer i Professions-
højskolens eller revisionsmæssige forhold. 

56 Vi har med professionshøjskolens ledelse indgået en aftale vedrørende revisionens udførel-
se, bemanding, tidsfrister, honorar mv. og grundlæggende forudsætninger herfor. 
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NOTAT 

Til:  Bestyrelsen 
 

 

 

Opfølgningspunkter fra bestyrelsesseminar  
den 29. oktober 2018 
 
På bestyrelsesseminaret var der to temaer på programmet: 

 VIAs strategi  

 Forventningsafstemning om bestyrelsesarbejdet 

 

I dette notat opsummeres opfølgningspunkterne. 

 

Vedr. strategi   
Bestyrelsen havde en drøftelse af strategien ”Aftryk på verden 2018-2020”, 

og i den forbindelse blev følgende noteret: 

 Bestyrelsen skal på et af de kommende møder have en drøftelse af 

forventningerne til den kommende vision og strategi, herunder formatet 

(fx graden af emergens) for visionen og de tilknyttede strategier 

 Strategien skal fremover være et mere tydeligt afsæt for indholdet i 

bestyrelsesmøderne, og der skal arbejdes på at indarbejde 

henvisningerne til strategi i dagsordenspunkterne. 

 

Vedr. bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen drøftede sine opgaver, roller og arbejdsform. På mødet blev følgende 

noteret: 

 Der er behov for at genbesøge formuleringerne om arbejdsdelingen mellem 

direktionen og bestyrelsen 

 Der skal være en særlig opmærksomhed på rollen som bestyrelsesmedlem, 

hvor man primært er en del af VIAs øverste ledelse og har fokus på 

institutionens ve og vel. Man har et bagland, når man går ind i 

bestyrelseslokalet, og der er en opfordring til at være åben om det, hvis man 

taler eksterne parters synspunkter 

 Åbenhed og gennemsigtighed i drøftelserne (hvad er VIAs interesse) 

 Bestyrelsens arbejdsform og dagsordener skal videreudvikles med afsæt i 

disse tilkendegivelser:  

o Orienteringer skal som udgangspunkt være skriftlige. Der skal være flere 

skriftlige orienteringer og mulighed for, at man på selve mødet kan justere 

dagsordenen, fx løfte orienteringsager op til drøftelsespunkter 

o Sagsmaterialet skal suppleres med ledelsens refleksioner over udfordringer 

og dilemmaer i en given sag (hvilke overvejelser, hvor er det svært, tættere 

på tvivlen etc.) 

o Temadrøftelserne skal fastholdes og arbejdes ind i årshjulet. 

o Mødeantal og mødernes længde fastholdes – dog skal ekstra møder 

overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af ny vision 

o Der være en løbende evaluering af bestyrelsesarbejdet 

o Man bør tydeliggøre bestyrelsens rum og de temaer, som bestyrelsen skal 

beskæftige sig med. 

o Der er et ønske om flere diskussionspunkter med fagligt indhold 

o Man skal tydeliggøre forventningerne til arbejde mellem møderne 

 Forretningsudvalget skal udarbejde et oplæg og overveje udarbejdelse af et 

arbejdsgrundlag for bestyrelsen. 

NOTAT 

Udarbejdet af: 

Elvir Maleskic 

Chefkonsulent 

E: em@via.dk 

T:  87551003 

www.via.dk 

Dato: 30-10-2018 

J.nr.: U0002-7-4-17-18 

Ref.:  EM 

mailto:em@via.dk
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