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Mødereferat 
Mødedato: Torsdag den 6. december 2018 

Mødested: Professionshøjskolen Absalon 
Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse 

Til stede: Carsten Rasmussen, Gitte Løvgren (deltog først fra punkt 5), Henrik 
Stapelfeldt (deltog ikke i punkt 4), Jens Stenbæk, Lasse Dalby Jensen, 
Nicolas Folke Sørensen, Sofia Esmann Busch, Stine Gry Roland og Vi-
beke Pichard 
 
Fra direktionen: Camilla Wang, Daniel Schwartz Bojsen, Sami Stephan 
Boutaiba og Søren Lind Christiansen 

Øvrige: Nanna Ferslev og Käte Bruun Jacobsen (referent) 
 

Fraværende: Bente Sorgenfrey, Gitte Simoni, Ricco Dyhr, Stina Vrang Elias  
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1 Godkendelse af dagsorden 

1.1 Beslutning/konklusion 

Godkendt.  

 

2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering 

2.1 Beslutning/konklusion 

Taget til efterretning.  

 

3 Tilbagemelding til formændene for Absalons uddannelsesudvalg 

3.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen godkendte tilbagemeldingen til formændene for uddannelsesudvalgene. 

 

4 LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget 2019 

 

5 Beslutning vedr. beslutningsprojekt for Nyt Campus Slagelse 

5.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen godkendte beslutningsprojektet og dermed, at byggeriet af det nye Campus Slagelse 
sættes i gang. 

 

6 Udvikling af Campus Kalundborg 

6.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen godkendte, at der sættes gang i udarbejdelse af et hovedprojekt inklusiv udbudsmateri-
ale. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 5. marts, hvor bestyrel-
sen tager endeligt stilling til, om der på baggrund af businesscase og det foreliggende projekt og ud-
budsmateriale skal igangsættes udbud og byggeri af et nyt campus i Kalundborg. 
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7 Rektors resultatlønskontrakt 2019 og proces for afrapportering af 
rektors resultatlønskontrakt 2018 

7.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen besluttede at bemyndige formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakt med 
rektor for 2019 inden for de fire prioriterede strategiske indsatser og at videredelegere indgåelse af 
resultatlønskontrakter for 2019 med øvrige ledere til rektor. 
 
Bestyrelsen træffer på bestyrelsesmødet i april beslutning om rektors målopfyldelse 2018 på bag-
grund af indstilling fra formand og næstformand. 
 
 

8 Status på arbejdet med databeskyttelse 

8.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen tog orienteringen om status på arbejdet med datasikkerhed til efterretning. 
 
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsen på et kommende møde vedtager en IT-sikkerhedspolitik, som 
årligt afrapporteres i bestyrelsen. 
 

9 Forretningsorden og forretningsudvalg  

9.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene til §7 og §9 i forretningsordenen. 
 
Bestyrelsen besluttede at nedlægge forretningsudvalget, hvormed afsnittet om forretningsudvalget 
fjernes i forrentningsordenen. 
 

10 Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer 

10.1 Beslutning/konklusion 

Bestyrelsesseminar 
5. marts 2019 
Sager: 

- Beslutning om Udvikling af Kalundborg, herunder beslutning om byggeri.  
Tema: Videreudvikling af uddannelsesmiljøet i Kalundborg 
 
Bestyrelsesmøder 
3. april 2019 
Sager: 

- Regnskab 2018, inkl. årsrapport 
- Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018 
- Beslutning om forretningsudvalg 

Tema: Kvalitet 
 
27. juni 2019 
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Sager: 
- IT-sikkerhedspolitik 
- Forecast 

Mulige temaer: 
- Styrkelse af pædagog- og læreruddannelsen 
- Studieengagement 
- EVU 

 

11 Eventuelt 

11.1 Resumé 

Lasse Dalby Jensen orienterede om, at han stopper I bestyrelsen, da han har fået nyt job.  

Nicolas Sørensen orienterede om, at han forventer at afslutte sin uddannelse til januar og derfor ikke 
genopstiller til bestyrelsen.  

 

12 Orientering om og rundvisning på Campus Slagelse  

12.1 Beslutning/konklusion 

Taget til efterretning  

 

13 Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse)  

13.1 Resumé 

Temaet blev drøftet. 

 

14 Godkendelse af referat 

14.1 Beslutning/konklusion 

Referatet blev godkendt. 
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Mødereferat 
Mødedato: Mandag den 19. november 2018 

Mødested: FTF, Niels Hemmingsens Gade 12 - 1153 København K. 

Til stede: Forretningsudvalget: Jens Stenbæk, Bente Sorgenfrey, Sofia Esmann 
Busch og Henrik Stapelfeldt (Henrik deltog ikke under punkt 3, Budget 
2019). 
 
Fra direktionen:  Camilla Wang, Søren Lind Christiansen 
 
Fra sekretariatet: Nanna Ferslev, Käte Bruun Jacobsen (ref.) 

Fraværende:  

 

 

Dagsordenpunkter 

1 Godkendelse af dagsorden ....................................................................................................... 2 

2 Meddelelser .............................................................................................................................. 2 

3 Forberedelse af bestyrelsesmødet d. 6. december .................................................................... 2 

4 Eventuelt ................................................................................................................................... 3 
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1 Godkendelse af dagsorden 

1.1 Beslutning/konklusion 

Godkendt 

 

 

2 Meddelelser 

2.1 Resumé 

Dette punkt refereres ikke 

 

 

3 Forberedelse af bestyrelsesmødet d. 6. december 

3.1 Beslutning/konklusion 

Beslutning vedr. beslutningsprojekt for Nyt Campus Slagelse 

Forretningsudvalget anbefalede, at det tydeliggøres i sagsfremstillingen, at der ikke lægges op til en 
drøftelse af disponeringen, men at der alene er tale om en præsentation. 

 

Udvikling af Campus Kalundborg 

Forretningsudvalget understregede behovet for, at bestyrelsen får viden om de overordnede økono-
miske forudsætninger.  

 

Rektors resultatlønskontrakt 2019 

Forretningsudvalget anbefalede, at de overordnede målbeskrivelser i oplægget til resultatlønskon-
trakten foldes ud. 

 

Status på arbejdet med databeskyttelse 

Forretningsudvalget foreslog, at der udarbejdes en it-sikkerhedspolitik, som afrapporteringen til be-
styrelsen fremadrettet vil kunne tage udgangspunkt i.  

 

Revision af forretningsorden og beslutning om forretningsudvalget  

Forretningsudvalget anbefalede, at der lægges op til en drøftelse i bestyrelsen d. 6. december med 
henblik på at bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde træffer beslutning om, hvorvidt der 
fortsat skal være et forretningsudvalg. 
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Budget 2019 (Henrik Stapelfeldt deltog ikke under dette punkt) 

Forretningsudvalget anbefalede, at der i budgetnotatet argumenteres klart for behovet for handling i 
2019.  

 

4 Eventuelt 

Dette punkt refereres ikke.  
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1. Voldgiftssagen vedr. Campus Roskilde  

Som en del af dagsordenen for bestyrelsesmødet den 2. oktober blev bestyrelsen orienteret 

om status for voldgiftssagen vedr. Campus Roskilde. Heraf fremgik det, at sagen forventes 

at komme i Voldgiftsretten foråret 2019.  

 

På et telefonmøde 6. november mellem sagens parter og voldgiftsrettens formand blev det 

imidlertid aftalt, at der afsættes 15 dage til hovedforhandling af hovedsagen i januar og fe-

bruar 2020. Det betyder, at voldgiftssagen først afsluttes i 2020 og dermed først kan afreg-

nes med årsrapporten for 2020. Hvis sagen ikke som forventet falder ud til Absalons fordel, 

vil det medføre et ikke uvæsentligt likviditetstræk ift. årsresultatet for 2020. 

 

 

2. Bioanalytikeruddannelse i Kalundborg 

Vi har i skrivende stund ikke modtaget afgørelse på ansøgning om omdannelse af 

uddannelsesstationen for bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg til et reelt udbud af 

bioanalytikeruddannelsen i Kalundborg, men forventer at kunne orientere om afgørelsen på 

bestyrelsesmødet. 

 

 

3. Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje 

Fra december 2018 udbyder professionshøjskolerne en ny specialuddannelse i borgernær sy-

gepleje. Specialuddannelsen er målrettet sygeplejersker, der arbejder tæt på borgeren i 

kommunerne og i almen praksis. Kompetenceløftet skal sikre sygeplejefaglige kompetencer, 

der matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis i disse år med kortere liggetider 

på sygehusene og dermed flere opgaver med pleje- og behandlingskrævende borgere og pa-

tienter i kommunerne og almen praksis. 

 

Uddannelsen strækker sig over ét år med i alt 40 ugers uddannelse.  

 

Læs mere her:  

https://phabsalon.dk/modul/specialuddannelse-i-borgernaer-sygepleje/ 

 

 

4. HF projekt- og praktikforløb  

Vi har oplevet en overvældende interesse for det nye projekt- og praktikforløb for HF-klas-

ser, som Absalon udbyder som en del af den nye gymnasiereform. Hele 880 elever fra 21 HF-

institutioner i Region Sjælland var ”studerende for en dag” på Absalon den 13 og 14. novem-

ber. 

 

Vi har i samarbejde med de øvrige professionshøjskoler udviklet konceptet for HF-projekt- 

og praktikforløbene, som finansieres af de enkelte professionshøjskoler, da der ikke er fuldt 

finansiering med opgaven. Vi ser derfor HF-projekt- og praktikforløbene som en del af vores 

brobygningsaktiviteter, der gerne skal være en øjenåbner til Absalons mange uddannelses-

muligheder og hjælpe med at træffe det rette studievalg til en videregående uddannelse. 

 

Nyhedsbrev til bestyrelsen – december 
2018 

https://phabsalon.dk/modul/specialuddannelse-i-borgernaer-sygepleje/
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Læs mere her:  

https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/stor-opbakning-til-helt-ny-hf-praktik-paa-absalon/ 

 

 

 

5. Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har igangsat en evaluering af professionshøjskolers 

og erhvervsakademiers forsknings- og udviklingsaktiviteter, som forventes afsluttet i som-

meren 2019. 

 

Evalueringens fokus vil være på følgende hovedtemaer: 

 Professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes tilgang til opgaven med at varetage 

forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder bl.a. organisering af og samarbejder om 

forsknings- og udviklingsaktiviteterne 

 Professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes videnomsætning til uddannelser og 

til relevante professioner og erhverv. 

 

 

Evalueringen forventes at få betydning for professionshøjskolesektorens som aktør i forsk-

ningsverdenen, men Styrelsen har ikke eksplicit fremhævet dette i kommunikationen. 

 

 
6. Prisregn over Absalon 
Som I måske er stødt på i Absalons nyhedsbrev har studerende og undervisere fra Absalon 
vundet fornemme priser den sidste måneds tid:  

 Fem studerende på sygeplejerske-, bioanalytiker- og ergoterapeutuddannelsen der læ-

ser på det tværfaglige internationale semester ”Innovative Health Solutions” vandt før-

stepladsen og 10.000 kr. i Idékonkurrencen for Videregående Uddannelser ved Danish 

Entrepreneurship Award 2018. De studerende har udviklet idéen til at helt særlig drikke-

flaske med en indbygget chip, der kan hjælpe sundhedspersonale med at aflæse ældres 

væskeindtag og muligvis også gøre den ældre opmærksom på gennem lyd eller lys, at 

de ikke drikker noget.  

 

Læs mere her: https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/studerende-vinder-idekonkurrence-

ved-danish-entrepreneurship-award-2018/ 

 

 Adjunkt Camilla Gry Temmesen fra sygeplejerskeuddannelsen i Næstved og klinikleder 

på fertilitetsafdelingen i Køge, overlæge, ph.d. Kathrine Birch Petersen har vundet Fon-

den ’En god start i livets” årlige pris på 50.000 kroner. De har fået prisen for deres enga-

gement med at hjælpe barnløse par med at få de børn de ønsker i tide.  

 

Læs mere her:  

https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/faa-de-boern-du-oensker-mens-du-kan-pris-til-

absalon-adjunkt/ 

 

https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/stor-opbakning-til-helt-ny-hf-praktik-paa-absalon/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/studerende-vinder-idekonkurrence-ved-danish-entrepreneurship-award-2018/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/studerende-vinder-idekonkurrence-ved-danish-entrepreneurship-award-2018/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/faa-de-boern-du-oensker-mens-du-kan-pris-til-absalon-adjunkt/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/faa-de-boern-du-oensker-mens-du-kan-pris-til-absalon-adjunkt/
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 Lektor og Ph.d. i Center for Skole og Læring Karsten Mellon har vundet den internatio-

nale pris ”The Outstanding Contribution Award”. Prisen blev overrakt af professor Ken-

neth Gergen, som Karsten Mellon har udgivet bogen ”Socialkonstruktionisme og uddan-

nelse” sammen med i 2017.  

 

Læs mere her: https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/lektor-phd-karsten-mellon-modta-

ger-international-pris/ 

 

 Pernille Dunk Larsen, der er lærer og naturvejleder på Borup Skole, vandt en 3. plads for 

hendes diplomprojekt, da Lærerprofession.dk uddelte priser til de bedste bachelor- og 

pædagogiske diplomprojekter blandt landets læreruddannelser. Dertil vandt Pernille 

også Folkeskolens Formidlingspris. Pernilles diplomprojekt handler om, hvordan man 

som lærer i folkeskolens små fag kan udvikle, understøtte og arbejde med god klasse-

kultur. 

 

Læs mere her: https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/pris-for-paedagogiske-diplompro-

jekt-til-absalon-dimittend/ 

 

 
 

Camilla Wang 
Rektor 

https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/lektor-phd-karsten-mellon-modtager-international-pris/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/lektor-phd-karsten-mellon-modtager-international-pris/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/pris-for-paedagogiske-diplomprojekt-til-absalon-dimittend/
https://phabsalon.dk/nyheder/nyhed/pris-for-paedagogiske-diplomprojekt-til-absalon-dimittend/
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NYT CAMPUS SLAGELSE. DISPONERING. NIVEAU 4.  

Signaturforklaring

Direktion

Facility Service

FOU

HR

Kvalitet

Ledelsessekretariat

Leder

Projektzone

Økonomi

Niv. 04

Signaturforklaring

Direktion

Facility Service

FOU

HR

Kvalitet

Ledelsessekretariat

Leder

Projektzone

Økonomi

Niv. 04



ABSALON | NYT CAMPUS SLAGELSE | PROJEKTSTATUS | NOVEMBER 2018 9

NYT CAMPUS SLAGELSE. DISPONERING. NIVEAU 5.  

Signaturforklaring

Digital

Niv. 05

Signaturforklaring

Digital

Niv. 05



ABSALON | NYT CAMPUS SLAGELSE | PROJEKTSTATUS | NOVEMBER 2018 10

NYT CAMPUS SLAGELSE. DISPONERING. VISUEL FORBINDELSE.  
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KANTINE

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALER

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

GÆSTE-
KANTINE

KANTINE

LOUNGE

WORKSHOP

GRUPPE
ARBEJDE

GRUPPE
ARBEJDE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

KANTINE

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALER

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

GÆSTE-
KANTINE

KANTINE

LOUNGE

WORKSHOP

GRUPPE
ARBEJDE

GRUPPE
ARBEJDE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

KANTINE

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALER

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

GÆSTE-
KANTINE

KANTINE

LOUNGE

WORKSHOP

GRUPPE
ARBEJDE

GRUPPE
ARBEJDE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

KANTINE

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALER

KANTINE

UNDERVISNINGS-
LOKALE

GÆSTE-
KANTINE

KANTINE

LOUNGE

WORKSHOP

GRUPPE
ARBEJDE

GRUPPE
ARBEJDE

UNDERVISNINGS-
LOKALE



ABSALON | NYT CAMPUS SLAGELSE | PROJEKTSTATUS | NOVEMBER 2018 14
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NYT CAMPUS SLAGELSE. DISPONERING. VAND- & KAFFESPOT.
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NYT CAMPUS SLAGELSE. DISPONERING. DEPOTER.
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Niv. 01 Niv. 02

Niv. 03 Niv. 04

Niv. 05

Depoter 20 stk. 358 m2
Niv. 00

Niv. 01 Niv. 02

Niv. 03 Niv. 04

Niv. 05
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“
“

DET BLIVER SÅ GODT 
             AT BLIVE SAMLET.
  JEG HAR LYST 
            TIL AT FLYTTE NU!



Aftalepart Maksimal 

beløbsramme 

Gennemsnitlig 

opfyldelse i 2017 

Rektor Bestyrelse 180.000 kr. 90 pct. 

Øvrig direktion Rektor 144.000 kr. 92 pct. 

Centerchefer samt chef 

for Uddannelsesservice 

og chef for Facility Ser-

vice 

Direktionsmed-

lemmer 

108.000 kr. 93 pct. 

Afdelingschefer Direktionsmed-

lemmer 

63.000 kr. 93 pct. 

Omkostningerne til resultatløn i 2017 udgjorde 1,6 mio. kr., hvilket svarer til 7 pct.af de sam-

lede lønudgifter til direktion og chefer.  

Absalon har gennem årene reduceret antallet af resultatlønskontrakter, således at der alene 

indgås resultatlønskontrakter for direktion og chefer. Resultatlønsordningen kan ikke be-

tragtes isoleret, da det er en del af den samlede lønpakke til ledere. Det er direktionens for-

håbning, at OK 18 vil medføre mere frihed for den enkelte institution ift. at fastlægge chef-

lønninger, således at der reelt er mulighed for at afskaffe chefernes resultatlønskontrakter. 

Det er endnu ikke afklaret, da udarbejdelsen af konceptet for chefløn fortsat er i gang. Når 

der foreligger et færdigt materiale, vil Absalon se på aflønningen af chefer og ledere, og om 

der er behov for ændringer heri.  

Absalon gør kun sjældent brug af muligheden for engangsvederlag, men det sker fx i forbin-

delse med, at en chef i en midlertidig periode varetager chefansvaret for to områder.  
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Resultatløn i Absalon 

Absalons brug af resultatløn  

Som en selvejende uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan 

bestyrelsen -  som hidtil - vælge at anvende muligheden for indgåelse af resultatlønskon-

trakter inden for rammerne af Uddannelses- og Forskningsministeriets bemyndigelse til be-

styrelsen, jf. bilag 7.2. 

Absalons rammer og proces for resultatlønskontrakterne er forsøgt etableret, så der er en 

tæt sammenhæng til øvrige styringsredskaber som fx den strategiske rammekontrakt og 

kvalitetssystemet. Derfor følger kontraktperioden i Absalon finansåret fra 1. januar til 31. de-

cember med afrapportering i det følgende års første kvartal, således at der er tidssammen-

fald til den årlige afrapportering på strategisk rammekontrakt og årsrapporten.  

Brugen af resultatlønskontrakter skal ses i sammenhæng med det statslige lønsystem, der fx 

indebærer at rektors og den øvrige direktions stillinger er klassificeret af Moderniseringssty-

relsen, som dermed fastlægger lønrammerne. 

Af tabellen nedefor fremgår oversigt over Absalons brug af resultatløn frem til nu. Den mak-

simale beløbsramme for rektor fremgår af bemyndigelsen og er afhængigt af antallet af års-

elever/studenterårsværk. Den maksimale beløbsramme for øvrige lederes resultatløn skal 

afspejle institutionens hierarki og målenes karakter.  
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Bestyrelsens ansvar  

I henhold til bemyndigelsen skal resultatlønskontrakten med den øverste leder tjene føl-

gende overordnede formål: 

 Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.

 Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse 

og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.

 Kontrakten skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål 

og resultater.

Det er praksis, at bestyrelsen alene tager stilling til rektors resultatlønskontrakt, og at besty-

relsen bemyndiger rektor til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige le-

dere. 

Indgåelse af rektors resultatlønskontrakt 

Det har været den hidtidige praksis i Absalon, at bestyrelsesformanden og næstformanden 

på baggrund af en bemyndigelse, der årligt fornyes i bestyrelsen, indgår resultatlønskon-
trakten med rektor med udgangspunkt i nogle overordnede indsatser/mål, som forelægges 

bestyrelsen i forbindelse med bemyndigelsen. Bestyrelsen orienteres, når kontrakten er ind-

gået. 

Af ministeriets bemyndigelse fremgår følgende krav til indsatsområder og målsætninger i 

resultatlønskontrakten: 

 Målene i resultatlønskontrakten skal afspejle en indsats, ud over hvad der kan for-

ventes af almindeligt veludført arbejde. 

 Indsatsområderne skal vedrøre institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.

 For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for lederens

indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en ambition om at 

dokumentere markante resultater for institutionen. Målene skal være formuleret 

præcist og gennemskueligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, 

hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op.

 Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig grad af-

spejle bestyrelsens indgåede rammekontrakt med uddannelses- og forskningsmini-

steren.

Afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 

Absalons praksis ift. afrapportering er, at formandsskabet indstiller en vurdering af rektors 

målopfyldelse, som drøftes og godkendes på bestyrelsesmødet primo april. Bestyrelsens 

drøftelse og godkendelse er hidtil sket uden tilstedeværelse af direktion og sekretariat.  
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Af ministeriets bemyndigelse fremgår følgende krav til vurdering af målopfyldelse og udbe-

talingsgrad:  

 Efter endt periode drøftes det forgangne års målopfyldelse i bestyrelsen efter dia-

log med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse beslut-

ning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Be-

slutningen herom er alene bestyrelsens. Det forudsættes, at bestyrelsen selvstæn-

digt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse.

 En tilfredsstillende præstation skal ikke nødvendigvis medføre en maksimal udbeta-

lingsgrad. En udbetalingsgrad på 100 pct. forventes således kun i særlige tilfælde. 
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Til bestyrelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier, de kunstne-
riske, kulturelle og maritime uddannelsesinstitutioner 
 

Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens 
rektor og øvrige ledere 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte bemyndiger 
med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutio-
nens øverste leder samt udbetaling af engangsvederlag til øverste leder for 
merarbejde og en særlig indsats. 
 
Denne bemyndigelse ophæver tidligere givne bemyndigelser til at anvende 
resultatlønskontrakter og engangsvederlag. 
 
Bemyndigelsen fastlægger de nærmere retningslinjer, rammer og vilkår, 
herunder økonomisk rammesætning, inden for hvilke bestyrelsen uden for-
udgående godkendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Ud-
dannelsesstøtte kan indgå aftaler med institutionens øverste leder om resul-
tatlønskontrakter og engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.  
 
Bestyrelsen bemyndiges ligeledes til at indgå resultatlønskontakt og udbeta-
le engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige 
ledere.  
 
Det er frivilligt, hvorvidt den enkelte bestyrelse ønsker at anvende bemyn-
digelsen til at indgå resultatlønskontrakt og/eller udbetaling af engangsve-
derlag.  
 
1. Formål med resultatlønskontrakter med øverste ledere 
Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overord-
nede formål: 

• Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 
• Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse 

om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede 
målsætninger. 

• Kontrakten skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring in-
stitutionens mål og resultater. 
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2. Lovmæssigt grundlag for resultatlønskontrakterne 
Indgåelsen af resultatlønskontrakter sker i henhold til Personalestyrelsens 
cirkulære af 1. marts 2010 om aftale om chefløn (Perst. nr. 009-10) § 5, Per-
sonalestyrelsens cirkulære af 28. januar 2008 om organisationsaftale for 
ledere under COII’s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitu-
tioner (Perst. nr. 002-08) § 3, stk. 2 samt Moderniseringsstyrelsens cirku-
lære af 26. marts 2012 om overenskomst for akademikere i staten (Modst. 
nr. 013-12) § 5, stk. 7, bilag 3 og bilag 9. 
 
Desuden kan henvises til fælleserklæring om nye lønsystemer i Personale-
styrelsens cirkulære af 21. januar 2009 om rammeaftale om nye lønsystemer 
(Perst. nr. 001-09) bilag 1.  
 
3. Indsatsområder og målsætninger i resultatlønskontrakterne 
Det er et generelt krav, at målene i resultatlønskontrakten afspejler en ind-
sats, ud over hvad der kan forventes af almindeligt veludført arbejde. Lige-
ledes er det et krav, at resultatlønskontraktens indsatsområder vedrører insti-
tutionens væsentlige og aktuelle udfordringer. 
 
Bestyrelsen fastsætter indsatsområderne efter dialog og aftale med lederen.  
 
For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for 
lederens indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en 
ambition om at dokumentere markante resultater for institutionen. Målene 
skal være formuleret præcist og gennemskueligt, så det er tydeligt og forstå-
eligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op. 
 
Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig 
grad afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt/rammeaftale med 
uddannelsesministeren. 
 
4. Økonomiske ramme for resultatlønskontrakterne 
Bestyrelsen kan indgå resultatlønskontrakt indenfor nedenstående økonomi-
ske rammer. Beløbene er alle i aktuelt niveau og skal ikke fremskrives. 
 
Tabel 1: Økonomisk ramme 
Antal årselever Økonomisk ramme 
1 – 249  80.000 
250 – 499  100.000 
500 – 999  120.000 
1000 – 1999  140.000 
2000 – 4999  160.000 
5000 < 180.000 
 
Den maksimale udbetaling af resultatløn må ikke overstige 25 pct. af lede-
rens samlede faste løn (grundløn + varige tillæg). Institutionen skal afholde 
udgifterne til resultatløn inden for institutionens normale budget. Der følger 
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således ikke yderligere tilskud med bemyndigelsen til at anvende resultat-
løn. 
 
4.1 Specielt for institutioner, som udbyder AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU 
og ordblindeundervisning 
For at tage højde for den større administrative ledelsesopgave, der er 
forbundet med håndtering af årselever, der består af flere cpr-numre, kan 
institutioner med aktive udbud af AMU, hf-enkeltfag, FVU, AVU og 
ordblindeundervisning vægte årselever fra disse uddannelser, jf. nedenstå-
ende skema. Øvrige elever vægter med faktor 1. 
 
Tabel 2: Udbud og vægtning 
Udbud Vægtning (faktor) 
AMU 4 
Hf-enkeltfag 1,5 
FVU 3 
AVU 1,5 
Ordblindeundervisning 3 
 
4.2 Pension 
Der er mulighed for at aftale lokalt, at resultatlønnen (og engangsvederlag 
for merarbejde/særlig indsats) skal være pensionsgivende. I så fald reduce-
res beløbet til udmøntning tilsvarende. Nedenstående eksempel illustrerer 
forholdet mellem udmøntning og pensionsprocent. 
 
Tabel 3: Eks. pensionsgivende resultatløn og/eller engangsvederlag  
Udmøntning Pensionspct. Resultatløn ex. 

pension 
Pensionsbidrag 

100.000 17,1 85.397 14.603 
 

 
5. Målopfyldelse og udbetaling 
Ved kontraktindgåelse med den øverste leder fastlægger bestyrelsen efter 
aftale med lederen både aftalens økonomiske ramme, indsatsområder og mål 
for lederens indsats. 
 
Efter endt periode drøftes det forgangne års målopfyldelse i bestyrelsen efter 
dialog med lederen. Bestyrelsen træffer derpå uden lederens tilstedeværelse 
beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målop-
fyldelsen. Beslutningen herom er alene bestyrelsens. Det forudsættes, at 
bestyrelsen selvstændigt skal vurdere og begrunde graden af målopfyldelse. 
 
Styrelsen skal i den forbindelse understrege, at en tilfredsstillende præstati-
on ikke nødvendigvis skal medføre en maksimal udbetalingsgrad. En udbe-
talingsgrad på 100 pct. forventes således kun i særlige tilfælde. For instituti-
oner med høje udbetalingsprocenter forventer styrelsen således, at der læg-
ges en ambitiøs og rimelig progression i det følgende års målfastsættelse i 
de pågældende resultatlønsaftaler. 
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6. Varighed og tidsfrister 
En resultatlønskontrakt løber almindeligvis i 12 måneder og følger regn-
skabsåret. Den ovenfor anførte økonomiske ramme for indgåelse af resultat-
lønskontrakterne, jf. tabel 1, gælder for kontrakter af 12 måneders varighed. 
 
6.1. Særligt for indgåelse af resultatlønskontrakter for 2012 
Bestyrelsen beslutter selv, om der for 2012 skal indgås kontrakter af 12 eller 
6 måneders varighed. 
 
Kontrakter af 12 måneders varighed gældende for hele 2012 indgås med 
tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2012. 
 
Kontrakter af 6 måneders varighed indgås for andet halvår af 2012. Ved 
indgåelse af en halvårlig kontrakt bemyndiges bestyrelsen til at udbetale et 
engangsvederlag for det første halvår af 2012 svarende til op til 50 pct. af 
den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten, jf. tabel 1. Eksempelvis 
kan en leder på en institution med mellem 250 – 499 årslever tildeles et en-
gangsvederlag for første halvår af 2012 på op til 50.000 kr.  
 
7. Indberetning til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddan-
nelsesstøtte 
Institutionen skal til styrelsen årligt indberette den økonomiske ramme og 
den endelige udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten for øverste leder 
for det forgangne kalenderår. 
 
Indberetningen sendes til resultatloen@vus.dk. Anfør ”Resultatlønsindbe-
retning + [institutionens navn]” i emnefeltet.  
 
Frist for indberetning er 1. maj.  
 
8. Resultatlønskontrakter for øvrige ledere 
Det er tillige bestyrelsen, der bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt 
med institutionens øvrige ledere. Det forventes dog, at bemyndigelsen til at 
indgå resultatlønskontrakt med institutionens øvrige ledere videredelegeres 
til institutionens øverste leder med mindre særlige lokale forhold taler væ-
sentligt herimod. 
 
Det anbefales generelt at anvende resultatlønskontrakter for hele institutio-
nen for yderligere at understøtte formålene. Resultatlønsordningen begræn-
ser ikke mulighederne for at anvende resultatbaseret løn i hele organisatio-
nen, såfremt det ønskes. 
 
Der er ikke fastsat økonomiske rammer for øvrige lederes resultatløn, men 
niveauet skal dog afspejle institutionens hierarki og målenes karakter. Det 
gælder i denne forbindelse, at udbetaling af resultatløn ikke må overstige 25 
pct. af pågældende leders faste løn (grundløn + varige tillæg). 
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9. Tilsyn med indgåelse af resultatlønskontrakter 
Som led i det almindelige tilsyn vil Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser og Uddannelsesstøtte bede et antal institutioner om deres resultatløns-
kontrakter samt anden dokumentation for anvendelsen af resultatløn. På den 
baggrund vurderes det, hvorvidt resultatlønskontrakterne anvendes efter 
formålet og i øvrigt overholder retningslinjerne. 
 
Ved konstatering af grov og gentagen mangelfuld eller uhensigtsmæssig 
anvendelse af resultatlønskontrakter vil konsekvensen være, at styrelsen 
tilbagekalder institutionens bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter. 
 
10. Engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats 
Bestyrelsen kan udbetale engangsvederlag for eventuelt merarbejde og/eller 
en særlig indsats. Det er bestyrelsen, som tager stilling til omfanget og ho-
noreringen af eventuelt merarbejde og den særlige indsats. 
 
Udbetaling af engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats forudsætter 
ikke, at der er indgået en resultatlønskontrakt.  
 
Bestyrelsen kan udbetale følgende beløb til ledere for merarbejde/særlig 
indsats (aktuelt niveau). 
 
Tabel 4: Eks. pensionsgivende resultatløn og/eller engangsvederlag  
 Lønramme 32 – 38  
Merarbejde/særlig indsats 35.000 

 
 
Der er tale om et værktøj, som kan bruges til at belønne varetagelsen af 
uforudsete opgaver eller opnåelse af ekstraordinære resultater. Denne be-
myndigelse kan således ikke bruges som belønning for almindelig veludført 
arbejde. Ligeledes kan bemyndigelsen ikke bruges til at udligne lønmæssige 
forskelle internt i organisationen.  
 
Det forudsættes, at det normalt er institutionens øverste leder, som tager 
stilling til eventuel honorering af merarbejde eller en særlig indsats for insti-
tutionens øvrige ledere. 
 
11. Øvrige rammer og vilkår  
 
11.1 Offentliggørelseskrav for indgåelse af resultatlønskontrakter 
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ønsker 
åbenhed og gennemsigtighed om indgåelsen af resultatlønskontrakter. 
Følgende elementer af resultatlønskontrakter skal derfor offentliggøres 
på institutionens hjemmeside: 

• Kontraktens indsatsområder og mål 
• Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen 
• Den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten 
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11.2 Revisors opgaver 
Institutionens revisor skal påse, at nærværende retningslinjer overholdes. 
Dette gælder både udbetalinger og øvrige regler.  
 
12. Kontakt og yderligere information  
Henvendelse om ovenstående kan ske til Styrelsen for Videregående Ud-
dannelser og Uddannelsesstøtte. Generelt kan henvises til Finansministeri-
ets vejledning om resultatløn i publikationen ”Ansvar for styring – vejled-
ning om styring fra koncern til institution”, februar 2010. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ragna Petersen 
Fuldmægtig 
Direkte telefon: + 45 7231 7809 
E-mail: rctp@vus.dk 
  



 

Resultatlønskontrakt Rektor Camilla Wang 1. januar 2018 til 31. december 2018 
 

 
 
 
 

Strategisk prioritering Strategiske mål (rammekontrakt) Mål Succeskriterier Vægt 

Engagerende undervisning De studerende opnår et højt 

læringsudbytte 

 

 

Skabe forudsætningerne for et 

styrket kvalitetsarbejde på 

uddannelserne 

 

 

 

A. Der er igangsat et forløb for direktionen om 

kvalitetsudvikling af uddannelserne 

 

B. I Absalon E projektet er der udarbejdet fælles 

principper for ledelse og organisering af e-læring på 

uddannelserne, som er implementeret på alle 

uddannelser inden studiestart februar 2019. 

 

C. Sikre den nationale politiske interessevaretagelse i 

forbindelse med Danske Professionshøjskolers 

handleplan til en bedre læreruddannelse, samt 

iværksat aktiviteter der skal bidrage til national 

opbakning blandt læreruddannelsens interessenter 

og i professionshøjskolesektoren.  

 

D. Sikre den nationale politiske interessevaretagelse i 

forbindelse med Danske Professionshøjskolers 

handleplan til en styrket pædagoguddannelse samt 

iværksat aktiviteter der skal bidrage til national 

opbakning blandt pædagoguddannelsens 

interessenter og i professionshøjskolesektoren.  

40 pct. 

Studerende i centrum De studerende opnår et højt 

læringsudbytte 

 

Mere ensartet og systematisk 

kommunikation om 

undervisningen på Fronter 

Der er gennemført en evaluering af det nye 
Fronterdesign på alle uddannelser og en afslutningsvis 
justering baseret på respondenternes svar 
 

10 pct. 



 
 

Strategisk prioritering Strategiske mål (rammekontrakt) Mål Succeskriterier Vægt 

Levende campusmiljøer Forsyne arbejdsmarkedet med 

dimittender i Professionshøjskolen 

Absalons dækningsområde 

Tilbygningen til Campus 

Roskilde står klar 2020 
A. Der er gennemført en inddragende proces blandt 

medarbejderne  

 

B. Der er udarbejdet projektforslag for tilbygningen 

10 pct. 

Uddannelse som regional 

drivkraft 

Forsyne arbejdsmarkedet med 

dimittender i Professionshøjskolen 

Absalons dækningsområde 

1. Styrke Absalons 

privatrettede uddannelser 

inden for det tekniske 

område 

 

2. Indgåelse af strategisk 

samarbejde med RUC og 

EASJ  

 

3. Udvikling i efter- og 

videreuddannelse 

1 A. Afdække virksomhedernes behov for dimittender fra 

ingeniørfaglige, naturvidenskabelige og tekniske 

professionsbacheloruddannelser, herunder afklare om 

der er grundlag for at forberede en 

prækvalifikationsansøgning i 2019 om en ny 

diplomingeniøruddannelse 

1 B. Afdække virksomhedernes behov for efter- og 

videreuddannelsesaktiviteter i forhold til 

virksomhedernes medarbejdere, herunder afklare om der 

er behov for at søge prækvalifikation af 

diplomuddannelser o.l. 

1 C. Udbud af de første efter- og 

videreuddannelsesaktiviteter på det ingeniørfaglige, 

naturvidenskabelige og tekniske område i Kalundborg 

2 A. Forberedelse af fælles synliggørelse af og 

information om uddannelsesmulighederne i Region 

Sjælland (EASJ, RUC og Absalon)  

 

3 A. Opfyldelse af EVU budgetmål for 2018: 

 Absalon har opnået det budgetterede 

omsætningsmål for 2018 på 58,8 mio. kr.  

 Absalon har opnået den budgetterede dækningsgrad 

for 2018 på 27,89 pct. 

30 pct. 

 

 

 

 

 

 

Forskning til gavn for 

uddannelse og praksis 

Uddannelsernes videngrundlag og 

fagmiljøer styrkes 

Udvikle Absalons forsknings- og 

udviklingsindsats inden for den 

eksisterende centerstruktur med 

henblik på at løfte ambitionerne 

A. Der gennemføres en systematisk evaluering af 

Absalons forsknings- og udviklingsindsats ift.  

organisering, ressourcer og kompetencer 

 

10 pct. 



 
 

Strategisk prioritering Strategiske mål (rammekontrakt) Mål Succeskriterier Vægt 

om at være en stærk aktør inden 

for forskning og udvikling, 

herunder øge ekstern 

finansiering 

B. Med udgangspunkt i den gennemførte evaluering 

fastlægger direktionen rammen for den videre 

udvikling  
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Baggrund 
Professionshøjeskolen Absalon er dataansvarlig for store mængder 
personoplysninger om både studerende og ansatte, som organisationen skal passe 
på. Yderligere er Absalon som offentlig myndighed underlagt 
databeskyttelsesforordningens krav om at have en databeskyttelsesrådgiver, der 
skal overvåge organisationens overholdelse af forordningens regler. 

Det er et krav til databeskyttelsesrådgiverens ansættelse, at denne skal fungere på 
tværs af hele organisationen og være uafhængig i udførelsen af sine forpligtelser. 
Dette indebærer, at en databeskyttelsesrådgiver skal referere til og rapportere til 
det øverste ledelseslag. Dette indebærer, at databeskyttelsesrådgiveren ikke kan 
arbejde under instruks fra nogen i organisationen. 

Status 
Allerede inden databeskyttelsesforordningen skulle håndhæves fra den 25. maj 
2018, har der i Professionshøjskolen Absalon pågået et større arbejde med at 
implementere informationssikkerhedsstandarden ISO27001, hvilket på mange 
måder har gjort arbejdet med forordningens regler lettere, da begge bygger på en 
risikobaseret tilgang til sikkerheden. Dette har blandt andet resulteret i 
implementeringen af Control Manager, som styringsværktøj for ISO27001, og der 
arbejdes nu på at inkludere databeskyttelsesforordningens regler i selvsamme 
system. Ligeledes er der etableret et styringsforum for arbejdet med 
informationssikkerhed, hvilket er en del af den nødvendige governance til arbejdet 
med både informationssikkerhed og databeskyttelsesforordningens regler. 

Absalon har lavet en stort stykke arbejde med at få kortlagt sine behandlinger af 
personoplysninger, således at der er dannet et overblik over, hvor og hvorfor dette 
sker. Disse oplysninger danner grundlag for den fortegnelse, som forordningen 
kræver, at Absalon har. Ligeledes er denne fortegnelse et godt udgangspunkt for 
organisationen i forhold til håndtering af de registreredes rettigheder, som ellers 
ville være meget ressourcekrævende at efterleve. 

Professionshøjskolen Absalon har ligeledes lavet et stort arbejde med publiseringen 
af det kombinerede informationssikkerheds- og databeskyttelsessite på 
hjemmesiden (https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/), hvor både 
medarbejdere og studerende kan læse om, hvilke regler der gælder for dem og 
deres brug af personoplysninger samt helt generelle sikkerhedsforanstaltninger. De 
allerede eksisterende vejledninger forventes at blive suppleret med procedurer for 
udarbejdelse af databehandleraftaler, for indsamling af personoplysninger, for 
indsigtsanmodninger, for indberetning af sikkerhedsbrud samt procedure for 
risikovurdering og sikkerhed. 

Slutteligt er der både gennemført to kursusdage for de ansatte og en besøgsrunde 
til samtlige campuser, hvor Absalons databeskyttelsesrådgiver og 
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informationssikkerhedskoordinator har været til stede for at svare på spørgsmål og 
holde møder med de ansatte. Dette forventes sammen med det indkøbte e-
læringsredskab MOCH, der forventes at blive udrullet til alle medarbejdere i løbet af 
januar 2019, at skabe en forhøjet awareness vedrørende de nye regler samt 
Absalons vedtagne politikker og vejledninger på området. 

Mangler 
Selvom Professionshøjskolen Absalon er rigtig godt i gang med at implementere 
reglerne fra databeskyttelsesforordningen, er der områder, hvor det stadig halter. 
Områderne er dog alle nogle, som Absalon er opmærksomme på, og der er fokus på 
at få dem håndteret. 

Overordnet set mangler der en konkret plan for organisationens implementering og 
efterlevelse af forordningen. I forlængelse heraf mangler Absalon at afklare, hvor og 
hvordan man ønsker at dokumentere sin overholdelse af forordningen. 

Der er iværksat flere awareness-tiltag, men der mangler en plan for at sikre viden og 
forståelse vedrørende forordningens betydning for de enkelte medarbejdere i hele 
organisationen. Denne skal laves i forlængelse af en afdækning af omfanget af 
arbejde med personoplysninger på alle niveauer på Absalon. 

Yderligere mangler der stadig operationelle procedurer, tjeklister, en FAQ og andre 
dokumenter, der skal hjælpe medarbejderne med at kunne efterleve forordningens 
regler. Der er i høj grad tale om, at der skal ske en kulturændring i forhold til 
arbejdsgangene mange steder. 

Problemer 
Når en organisation arbejder med overholdelse af databeskyttelsesforordningens 
regler, er det vigtigt, at man sikrer, at det er forankret korrekt og bliver prioriteret 
korrekt. Det er i enhver organisation den øverste ledelses ansvar at prioritere 
organisationens ressourcer, og det er derfor også deres ansvar, at alle opgaver får 
de fornødne ressourcer. 

En organisations databeskyttelsesrådgiver skal referere til organisationens øverste 
ledelse og skal fungere på tværs af hele organisationen. Derfor kan det være 
problematisk, hvis opgaven placeres som en del af fx it-afdelingen. Det 
problematiske opstår ved, at der i drifts- og støttefunktionerne altid vil være kamp 
om ressourcerne, og dette ofte vil lede til en nedprioritering af både 
informationssikkerheden og beskyttelsen af personoplysninger. 

It-organisationen skal i høj grad samarbejde med og understøtte arbejdet med at 
implementere og efterleve forordningens regler, men det må ikke være it-
organisationens ansvar, da dette kan lede til interessekonflikter. Dette er ligeledes 
grunden til, at Datatilsynet selv udtaler1, at en it-chef aldrig kan være 
databeskyttelsesrådgiver. 

                                                                        
1 https://www.datatilsynet.dk/media/6561/databeskyttelsesraadgivere.pdf side 21 

https://www.datatilsynet.dk/media/6561/databeskyttelsesraadgivere.pdf
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Efterlevelse af databeskyttelsesforordningens regler er et ansvar, der er pålagt den 
øverste ledelse. Det er derfor også hos den øverste ledelse, at prioriteringen skal 
ske, og det bør også være hos den øverste ledelse at man afholder eventuelle 
udgifter, idet opgaven er generel for hele organisationen og ikke kun relevant for it. 
Det er reelt set kun it-organisationens opgave at understøtte overholdelse af 
reglerne. 

Det er derfor min professionelle holdning som databeskyttelsesrådgiver, at 
opgaven med overholdelse af forordningens regler, ikke bør ligge i it-afdelingen, 
men bør forankres direkte under organisationens øverste administrative ledelse. En 
mulighed kunne i Absalon være, at DPO-funktionen blev forankres under et 
direktionsmedlem, og det mest naturlige ville være under den administrative 
direktør. 

Det vil uanset forankringen være nødvendigt for databeskyttelsesrådgiveren at 
samarbejde med it-afdelingen og informationssikkerhedsfunktionen består, både 
fordi der er overlap på flere områder, men også fordi meget databeskyttelse kræver 
it-understøttelse. 

 



Notat til DPOs bilag 1 ”Status på arbejdet med databeskyttelse” 

Dette notat forholder sig til DPO Morten Eeg Ejrnæs Nielsens punkter under Mangler og Problemer i 

notatet “Status på arbejdet med databeskyttelse” af 6. november 2018. 

Vedr. MANGLER  

Ad. Plan for Absalons implementering og efterlevelse af forordningen 

Informationssikkerhedsprojektet, under ledelse af Informationssikkerhedsudvalget, har 

arbejdet med implementering og efterlevelse af GDPR siden 2016. Projektet er ved at afslutte 

væsentlige implementeringer omkring ISO 27001 og GDPR med forventet levering Q1 2019.  

Derefter overgås til drift, hvor ansvaret for fortsatte arbejde med efterlevelse af GDPR er 

placeret i organisationens ledelseshierakiet. DPC og DPO samt Digital understøtter ledernes 

indsats med teknisk bistand, systemindsigt, awareness mv..  

 
(figur tilgængelig på informationssikkerhedssiden Hvem har GDPR ansvar) 

GDPR årshjul er klar marts 2019 med fokus på løbende drift og awareness. 

Ad. Dokumentation for overholdelse af forordningen 

Digital har implementeret ISMS systemet Control Manager. Control Managers primære 

fokusområde er dokumentation af GDPR/ISO 27001 bl.a. med risikovurderinger, 

procedurekatalog, GDPR kontroller og beredskab. Implementeringen forventes afsluttet Q1 

https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/persondatasikkerhed-gdpr/hvem-har-gdpr-ansvar/


2019, inkl. uddannelse af lokale superbrugere i organisationen samt generel awareness til 

Absalons organisation. 

Ad. Plan for at sikre viden og forståelse vedrørende forordningens betydning for de enkelte 

medarbejdere i hele Absalon 

a. Digital lancerede i august et omfangsrigt informationssite omkring 

informationssikkerhed. Dette site opdateres løbende i takt med ønsker og behov fra 

medarbejdere i Absalon. Dertil har Digital informeret ledelseslaget om at chefer og 

ledere fremover har det lokale ansvar for tilegnelse af GDPR viden gennem primært 

det nye informationssite. Seneste besøgsstatistik har registreret 650 unikke besøg på 

informationssitet og 5.500 sidevisninger siden informationssitet blev lanceret 15. 

august 2018. https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/  

b. Den 1. januar 2019 åbnes for en e-læringsplatform, specifikt til medarbejderes læring i 

forhold til GDPR. 

c. Digital har foreløbig afholdt to workshops i hhv. august og oktober for administration 

og  lancerer derudover et e-læringsforløb for alle medarbejdere i Absalon i januar og 

februar 2019. 

Ad. Afdækning af omfanget af arbejde med personoplysninger på alle niveauer på Absalon 

Afdækningen af persondatabehandling i Absalon er i fuld gang (persondatastrømsrapport) og 

påregnes afsluttet februar 2019. 

Endvidere er de forskellige funktioner i Absalon i fuld gang med at udarbejde operationelle 

arbejdsprocedurer. Forventes afsluttet og implementeret Q1 2019. 

Ad. Operationelle procedurer, tjeklister, en FAQ og andre dokumenter, der skal hjælpe 

medarbejderne med at kunne efterleve forordningens regler 

I løbet af de første måneder med GDPR arbejdet, har vi allerede afdækket situationer, hvor 

egentlige tjeklister vil afdække medarbejderes udfordringer med GDPR. En af de væsentligste 

tjeklister vedr. databehandleraftaler er netop blevet publiceret på 

informationssikkerhedssitet. Dertil kommer at Digital løbende opdaterer 

informationssikkerhedsitet med F.A.Q og øvrige dokumenter og generelle procedurer. 

PROBLEMER 

Ad. Opgaven med overholdelse af forordningens regler, bør ikke ligge i en It-afdeling, men 

bør forankres direkte under organisationens øverste administrative ledelse 

https://phabsalon.dk/informationssikkerhed/


Digital er helt enige med DPO i dette synspunkt. Digital har blot taget arbejdet med at få 

GDPR forberedt organisationen, så der er mulighed for at overdrage ansvaret til 

organisationens eksisterende ledelseshieraki. 

OBS. Primo november 2019 overtog Professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen 

(formand af Informationssikkerhedsudvalget) kommunikation, forankring og budget for 

DPO’ens organisatoriske arbejde i Absalon. Digital, DPC og Informationssikkerhedsudvalget 

fortsætter deres direkte samarbejde med DPOen. 

 

Michael Jungfalk 

Digitaliseringschef 

 

 

samlet indsats 

 

https://docs.google.com/document/d/1ymZ6hjCE0Epk04f3y8nJSYaMEqh5FOUDLxgeTbQ11iI/edit#heading=h.aqgyvh90tweb
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I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 
215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen Absalon fastsættes herved 
følgende forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon. 
 
§ 1. Konstituering: 
På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i 
vedtægtens § 12. 
 
§ 2. Forretningsudvalg: 
På bestyrelsens første møde nedsættes et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af 
fire medlemmer. Forretningsudvalget sammensættes af formand, næstformand, en 
medarbejderrepræsentant og yderligere et eksternt bestyrelsesmedlem.  
Forretningsudvalgets opgave er at forberede bestyrelsens møder.   
 
§ 3. Møder: 
Formanden indkalder skriftligt til møder med mindst otte dages varsel. Varslet kan dog 
nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. 
 
Møde skal endvidere afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter skriftligt 
krav herom. Formanden skal i så fald indkalde til et ekstraordinært møde inden otte dage fra 
det skriftlige krav er fremsat.  
 
Med indkaldelsen skal fremsendes dagsorden for mødet samt eventuelle bilag og om muligt 
en indstilling til beslutning. 
 
Formanden kan træffe afgørelse om, at en sag afgøres ved skriftlig høring.  
Møderne er ikke offentlige. 
  
§ 4. Mødeledelse og beslutninger: 
Formanden – og i dennes fravær næstformanden - leder møderne. Formanden formulerer 
evt. afstemningstemaer. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - og i 
dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.  
 
Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og 
om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.  
 
§ 5. Deltagelse i bestyrelsesmøder: 
Rektor er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Øvrige direktionsmedlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesmøder, når deres deltagelse 

Forretningsorden for bestyrelsen for 
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vurderes relevant. I disse tilfælde deltager direktionsmedlemmerne i hele mødet. Formand 
og rektor beslutter, hvornår direktionsmedlemmernes deltagelse vurderes relevant. 
 
Formanden kan invitere andre til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
  
§ 6. Inhabilitet: 
Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til af egen drift at meddele, såfremt der er eller kan 
tænkes at være habilitetsproblemer i relation til en konkret sags behandling. 
Bestyrelsen tager derefter stilling til, om forholdet medfører udelukkelse fra deltagelse i 
sagens behandling. Såfremt der er tvivl, er formandens beslutning afgørende. 
 
§ 7. Beslutningsreferat: 
Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem eller rektor på mødet ønsker tilføjet 
sin evt. afvigende holdning til en beslutning tilføjes dette referatet som en 
mindretalsudtalelse.  
 
Samtlige tilstedeværende medlemmer skal godkende beslutningsreferatet inden 
bestyrelsesmødets afslutning. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede på 
bestyrelsesmødet, godkender inden påtegner på det næstkommende næste 
bestyrelsesmøde referatet som dokumentation for, at de er bekendt med indholdet. 
 
Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentlig 
tilgængelig på hjemmesiden. Bilag til møder i bestyrelsen offentliggøres i forbindelse med 
dagsordenenefter mødet er afholdt. Dog må sSager, dokumenter eller oplysninger, der er 
omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle 
personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 
tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra 
offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt 
findes nødvendigt. 
  
§ 8. Tilsyn og oplysninger: 
Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til de oplysninger, som er nødvendige for opfyldel-
sen af deres bestyrelsesopgave, herunder dokumenter og referater. Begæring om udleve-
ring af dokumenter eller personlig kontakt til medarbejdere skal foregå via formanden.  
 
§ 9. Procedurer: 
Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af 
rektor. Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar 
bemyndige rektor til at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale 
om konkrete handlepligter jf. bilag 1. 
 
Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og rektor, jf. bilag 1. 
  
Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må 
antages at få betydning for institutionen. 
  
Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen. 
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Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til 
bestyrelsen. 
 
Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år 
ad gangen med opfølgning på planer, budgetter, likviditet, aktivitetsudvikling, 
finansieringsforhold m.v. 
  
Rektor forelægger trimesterrapporter forecast og revideret budget til bestyrelsens 
godkendelse. 
 
Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift. 
 
Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med 
Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsinstrukser. 
  
Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater 
underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående 
stillingtagen til protokollen. Revisor skal i revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen 
har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, 
skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen underrette bestyrelsens 
formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved 
bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange. 
 
Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for  
revision. 
 
§ 10. Tavshedspligt: 
Bestyrelsens medlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens møder, er underlagt 
forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. 
 
§ 11. Pressen m.v.: 
På bestyrelsesmøderne tages der under hvert punkt stilling til, hvilke beslutninger og/eller 
overvejelser, der skal kommunikeres til offentligheden. For øvrige sagers vedkommende 
beslutter formanden i samråd med rektor, hvorledes og i hvilket omfang beslutninger skal 
kommunikeres til medarbejdere og/eller offentligheden. 
 
§ 12. Vederlag: 
Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer efter reglerne i Finansministeriets 
cirkulære om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten. 
 
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet 
afholdes af professionshøjskolen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved 
tjenesterejser i staten. 
 
§ 13. Gyldighedsperiode: 
Denne forretningsorden er gældende, indtil bestyrelsen træffer beslutning om ændring af 
forretningsordenen.  
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Bilag til forretningsorden 
Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse. 
 
1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af 
institutionen under ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af 
bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse  
 
2. Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen. 
 
3. Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold som har 
betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen. 
 
4. Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af 
bestyrelsen trufne beslutninger og fastsatte retningslinjer. 
 
5. Rektor tegner Professionshøjskolen Absalon udadtil med undtagelse af dispositioner over 
fast ejendom. 
 
6. Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige 
ledelse efter delegation fra rektor.  
 
7. Ved ansættelse af den øverste ledelse er bestyrelsesmedlemmer, som indgår i 
ansættelsesudvalget, bemyndiget til at afgøre ansættelse efter indstilling fra rektor, såfremt 
ansættelsesudvalget er enig i dets indstilling til rektor. I tilfælde af manglende enighed i 
ansættelsesudvalget sendes rektors indstilling til høring i bestyrelsen. 
 
8. Rektor er bemyndiget til at godkende studieordninger efter indstilling fra 
uddannelsesudvalgene, jf. vedtægtens § 7 stk. 7. 
 
 
 
Således vedtaget på det konstituerede bestyrelsesmøde den 30. april 2018 
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Efteruddannelsesaktiviteter på en Professionshøjskole 

Absalon kan under ’Lov om åben uddannelse’ udbyde en række efteruddannelsestilbud. 

Formålet er at forbedre både erhvervskompetencen og den personlige kompetence for 

medarbejdere og ledere,der er ansat inden for de professioner, som Absalon uddanner til. 

Absalon har mulighed for at udbyde efteruddannelsesaktiviteter inden for følgende rammer: 

 

 Akademiuddannelser 

 Diplomuddannelser 

 Enkeltfag fra grunduddannelserne 

 Fagspecifikke kurser 

 Øvrige aktiviteter som kurser, workshops, seminarer, analyser mm. som 

indtægtsdækket virksomhed 

 

Se bilag A for hvilke akademi- og diplomuddannelser Absalon har udbudsret til og hvor stor 

aktiviteten har været fra 2013-2017.  

 

Herunder ses den aktuelle fordeling på aktivitetstyperne målt på omsætning i kr.  

 

 

 

Akademimoduler; 
903.200 

Diplommoduler; 
35.273.209 

Fagspecifikke 
kurser; 1.372.851 

Enkeltfag; 
1.619.928 

IDV; 21.113.540 

Omsætning pr. aktivitetstype i 2018

Efter- og videreuddannelse på Absalon 
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Organiseringen 

Salg og drift af efteruddannelsesaktiviteterne er placeret i hver af Absalons syv faglige 

centre. Som noget særligt for Absalon er det fagligheden som er omdrejningspunktet i hvert 

center, uanset om det er grunduddannelser, forskning eller efteruddannelse fagligheden 

udmøntes i. Efteruddannelse indgår som central del af centrenes videnskredsløb og bidrager 

bl.a. med viden om praksis ind i både grunduddannelserne og forskningen. Der lægges 

derfor også vægt på, at undervisere går på tværs af både grunduddannelser og 

efteruddannelsesaktiviteter.   

 

Centrene understøttes af fællesfunktionerne og en central EVU administration af alle 

aktiviteter på tværs af centrene. Der er desuden etableret et team for Videreuddannelse og 

Forskningsstøtte, som understøtter centrene bl.a. gennem tværgående koordinering, 

udvikling og professionalisering. Direktør for Sundhed og Social Daniel Schwartz Bojsen, har 

det overordnede ansvar for Absalons EVU-aktiviteter.  

 

Den strategiske retning for efteruddannelsesområdet 

Vi vil være den foretrukne udviklingspartner inden for vores faglige kerneområder i hele 

Region Sjælland, ved at være verdens bedste til at skabe vækst og velfærd i Region 

Sjælland.  

 

Region Sjælland har væsentlige udfordringer i forhold til sundhed, sociale problemer, 

uddannelse, økonomisk vækst og rekruttering af arbejdskraft og en del af svaret på disse 

problemer er at have de rette kompetencer på de rette steder til at løfte de konkrete 

udfordringer, som regionen står overfor.  

 

Det kræver, at Absalon forstår regionens udfordringer helt ind i kernen og er fokuserede på 

at gøre alt, hvad vi kan for at løse dem. Det kræver også, at vi prioriterer at være faglige 

eksperter, netop på de områder der er vigtigst for regionen og prioriterer de opgaver, som 

reelt kan medvirke til at skabe vækst og velfærd. Vi skal desuden være ambitiøse på 

regionens vegne.  

 

Målet er at blive den foretrukne samarbejdspartner i regionen og dermed også 

markedsledende på alle vores kerneydelser. Vi skal derfor kunne vise, at vores aktiviteter 

reelt har forbedret situationen for borgere og virksomheder i regionen, og at vi har et 
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langsigtet udviklingsperspektiv på vores opgaveløsning. Vores største aftagere og 

samarbejdspartnere er de 17 kommuner i regionen samt Region Sjælland. 

 

Vejen til målet  

De syv centre i Absalon har forskellige udgangspunkter i forhold til at være/blive den 

foretrukne udviklingspartner og markedsledende på deres fagområder. Derfor arbejdes der 

både med individuelle og tværgående indsatser. Vi står over for en omstillingsproces, hvor vi 

skal være mere proaktive i markedet og løbende arbejde os dybere i værdikæden hos vores 

kunder. Samtidig er der behov for at ruste organisationen til at give en bedre forretnings-

mæssig understøttelse, så vi kan være mere agile i markedet. Vi har udpeget en række dri-

vere, som skal drive vores efteruddannelsesvækst fremadrettet.  

 

 

 
Økonomi 

Absalon har siden 2013 oplevet en jævn vækst i omsætningen på efteruddannelsesaktivteter 

frem til 2017, hvor omsætningen for første gang gik tilbage. På trods af tilbagegangen i 2017 

fastholdt vi et ambitiøst mål for omsætningen i 2018 med en stigning på næsten 20% i 

forhold til det realiserede resultat i 2017. Seneste opgørelser for forventet omsætning i 2018 

indikerer, at vi når det ambitiøse mål. 

 

Når Absalon udbyder akademi- og diplommoduler samt fagspecifikke kurser og enkeltfag 

(åben uddannelse) modtager vi en takst fra staten, som omtrent svarer til omkostningerne 

ved at afholde en eksamen på et modul. Resten finansieres af deltagerne selv, i form af en 

•Ledelsesmæssigt fokus og opfølgning

•Større værdiskabelse for kunderne

•Strategiske eksterne samarbejdsrelationer

•Øget ekstern finansiering

•Strategisk markedsføring

•Lette samarbejdet på tværs af centrene

Indtjeningsdrivere

•Lette de administrative processer

•Bedre brug af vidensressourcer

•Mere profitable aktiviteter

•Forretningsunderstøttende støttefunktioner

•Professionalisering på tværs

Dækningsgradsdrivere
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deltagerbetaling, som oftest betales af arbejdsgiveren. Som det fremgår af figuren 

nedenfor, er vores åbne udbud nogenlunde stabilt henover de seneste år.  På landsplan er 

det åbne udbud derimod generelt i tilbagegang - se bilag B. Som det også fremgår af 

figuren, er vores indtægtsdækkede aktiviteter generelt i vækst, og det er også her vi 

fremadrettet forventer at vækste.  

 

 

      Åben uddannelse: efteruddannelsesaktiviteter udbudt under Lov om åben uddannelse. Disse 
aktiviteter er bekendtgørelsesbelagte og delvist takstfinansieret.  
      IDV: aktiviteter udført på markedslignende vilkår f.eks. kurser, seminarer, workshops mm.  
 
Absalon tilbyder både efteruddannelsesaktiviteter via et løbende udbud af hhv. akademi- og 

diplomhold på Absalons otte lokationer i Region Sjælland, og rekvirerede forløb for 

kommuner, institutioner og organisationer, som mere eller mindre selv fylder holdene op 

med deltagere. Ligesom der ses en stigning i IDV aktiviteter, hvor aktiviteten skræddersyes 

præcis til deltagernes- og deres organisations behov, så ses der også en stigning i andelen af 

rekvirerede forløb frem for det løbende udbud. Vi har ikke historiske tal på denne udvikling, 

men fordelingen i 2018, er som vist nedenfor.    
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Bilag A – Aktivitet og uddannelser 

 

 

*STÅ (studenterårsværk): Et STÅ svarer til 60 ECTS point. Et modul på 10 ECTS på en akademi- eller 

diplomuddannelse udgør således 1/6 STÅ. 

 

Efteruddannelser som Absalon har udbudsretten til: 

 Akademiuddannelse i beskæftigelse 

 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration  

 Akademiuddannelsen i socialt arbejde  

 Den pædagogiske diplomuddannelse  

 Den sociale diplomuddannelse  

 Den sundhedsfaglige diplomuddannelse  

 Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 

 Diplomuddannelse i beskæftigelse  

 Diplomuddannelse i erhvervspædagogik  

 Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur  

 Diplomuddannelsen i ledelse  

 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration  

 Diplomuddannelsen i psykiatri  

 Ernæringsfaglig diplomuddannelse 

 Den merkantile diplomuddannelse 
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Bilag B 

 

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Udvikling i STÅ hos UC'erne

2013 2014 2015 2016 2017


	Referat bestyrelsesmøde 6 dec. - godkendt - til hjemmesiden - uden lukket punkt
	1 Godkendelse af dagsorden
	1.1 Beslutning/konklusion

	2 Meddelelser fra bestyrelsesformænd og rektor til orientering
	2.1 Beslutning/konklusion

	3 Tilbagemelding til formændene for Absalons uddannelsesudvalg
	3.1 Beslutning/konklusion

	4 LUKKET PUNKT: Godkendelse af budget 2019
	5 Beslutning vedr. beslutningsprojekt for Nyt Campus Slagelse
	5.1 Beslutning/konklusion

	6 Udvikling af Campus Kalundborg
	6.1 Beslutning/konklusion

	7 Rektors resultatlønskontrakt 2019 og proces for afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2018
	7.1 Beslutning/konklusion

	8 Status på arbejdet med databeskyttelse
	8.1 Beslutning/konklusion

	9 Forretningsorden og forretningsudvalg
	9.1 Beslutning/konklusion

	10 Sager og temaer til de kommende bestyrelsesmøder og -seminarer
	10.1 Beslutning/konklusion

	11 Eventuelt
	11.1 Resumé

	12 Orientering om og rundvisning på Campus Slagelse
	12.1 Beslutning/konklusion

	13 Temadrøftelse om EVU (efter- og videreuddannelse)
	13.1 Resumé

	14 Godkendelse af referat
	14.1 Beslutning/konklusion


	2.1 Referat FU 19. nov. 2018
	1 Godkendelse af dagsorden
	1.1 Beslutning/konklusion

	2 Meddelelser
	2.1 Resumé

	3 Forberedelse af bestyrelsesmødet d. 6. december
	3.1 Beslutning/konklusion

	4 Eventuelt

	2.2 Rektors nyhedsbrev
	5.1 Præsentation af Nyt Campus Slagelse – CC Contractor
	7.1 Notat resultatløn
	7.2 Bemyndigelse
	7.3 Rektors resultatlønskontrakt 2018
	8.1 Bilag Status databeslyttelse - DPO
	8.2 Notat til DPOs Status på arbejdet med databeskyttelse
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