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1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Dagsorden godkendes

Beslutning
Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning bød velkommen til mødet og orienterede om, at
økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen deltager under alle
dagsordenspunkter og direktør Niels Brun Madsen forlader mødet efter behandlingen af punkt
5.
Dagsorden blev godkendt.
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2. Godkendelse af referat fra 16-12-2016
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16. december 2016 fremlægges til underskrift.
Indstilling:

Referatet godkendes.

./.

Referat af 16. december 2016 vedlagt

Referat af 16.
december 2016

Beslutning
Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning havde en bemærkning til referat af 16. december bestyrelsesvederlag til formand, næstformand og selvsupplerende medlemmer udbetales fra
1. januar 2017. Til orientering er det gældende niveau for formand og næstformand for en
bestyrelse, der leder uddannelser med 1000–1999 årselever, 53966 kr. hhv. 26983 kr. pr.
kalenderår.
Selvsupplerende medlemmer modtager kr. 4017 kr. pr. kalenderår. Alle beløb i nutidskroner.
Referat blev herefter godkendt og fremlagt til underskrift.
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3. Forretningsorden FU. Beslutningspunkt
På baggrund af drøftelser i bestyrelsen er der udarbejdet et udkast til forretningsorden for
forretningsudvalget, som bestyrelsen bedes tage stilling til. Forretningsorden er vedlagt.
Dernæst bedes bestyrelsen tage stilling til varigheden af forretningsudvalgets funktionsperiode.
Forretningsudvalget anbefaler, at forretningsudvalget fortsætter frem til 31. juli 2017, og at
der på bestyrelsesmødet i juni kan tages stilling til, hvorvidt funktionsperioden skal forlænges
til årets udgang.
Indstilling:

Forretningsorden godkendes.
Forretningsudvalget fortsætter frem til 31. juli 2017. På bestyrelsesmødet i juni
kan der tages stilling til, om funktionsperioden skal forlænges til årets udgang.

./.

Forretningsorden vedlagt

Forslag til
forretningsorden - FU

Beslutning

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet og redegjorde blandt andet for
baggrunden for udarbejdelsen af forretningsordenen.
Forretningsordenen blev herefter godkendt – dog blev det anbefalet, at vederlagets størrelse indskrives i
§ 6 (det kan i den forbindelse oplyses, at medlemmer af et forretningsudvalg kan modtage et særskilt
vederlag på kr. 13491 pr. år (nutidskroner) ved institutioner med 1000 årselever. Dog kan der ikke ydes
særskilt vederlag, såfremt man i forvejen modtager honorar som formand eller næstformand).
Det blev endvidere besluttet, at forretningsudvalgets funktionsperiode varer indtil 31. juli 2017, hvorefter
der på bestyrelsesmøde i juni tages stilling til en eventuel forlængelse af funktionsperioden.

4

Bestyrelsesmøde den 01-02-17
4. Orientering fra formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres organisatoriske
bagland.
Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Beslutning
Der var intet til orientering.
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5. Nyt fra skolen. Orienteringspunkt
Direktør Niels Brun Madsen orienterer om skolens hverdag og drift – herunder blandt andet om
processen vedr. skolens logo.
./.

Bilag til punktet eftersendes.

Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Beslutning
Orientering blev taget til efterretning.
Direktør Niels Brun Madsen orienterede om følgende:
Der er ansat en uddannelsesleder i Aarhus, som skal varetage den daglige drift af sosuuddannelserne, EUX og GF2 SOSU. Ligeledes er der ansat en uddannelsesleder i
Silkeborg/Skanderborg, som skal varetage den daglige drift af PAU, GF1, GF2 samt EUD 10.
Begge starter den 1. marts 2017.
Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret kvartalsvis om optagetallene på de forskellige
uddannelser. På grund af de forskellige uddannelsesordninger er det svært på nuværende
tidspunkt at præsentere direkte sammenlignelige tal.
Arbejdet med at få sammenlagt de to afdelingers hjemmesider til én hjemmeside er i gang.
Skolen forventer, at en ny hjemmeside er driftsklar den 1. juni 2017. Samarbejdspartnere vil
blive involveret i forhold til at komme med inputs til hjemmesidens brugervenlighed.
Skolen er ved at være i mål med udviklingen af nyt logo til SOSU Østjylland. 3 forskellige
bureauer har præsenteret logoforslag på en workshop for skolens ledelse og medarbejdere. På
denne baggrund blev CAMELEON Reklamebureau a/s valgt til at arbejde videre med deres
forslag, som blev præsenteret på dagens møde. Lancering af logo i løbet af 1-2 uger.
Logoforslag er vedlagt referatet af hensyn til de bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog.

Oplæg til nyt logo
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6. Resultatlønsopgørelse for administrerende direktør Niels Brun Madsen og
uddannelsesdirektør Bente Strager. Beslutningspunkt.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet, hvorefter skolens bestyrelse
skal tage stilling til målopfyldelsen for hhv. Niels Brun Madsens og Bente Stragers
resultatlønskontrakter for 2016.
./.

Resultatlønskontrakt Niels Brun Madsen

Resultatlønskontra
kt Niels Brun Madsen

./.

Resultatlønskontrakt Bente Strager

Resultatlønskontra
kt Bente Strager

Beslutning
Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerede til punktet, hvorefter økonomi- og
administrationschef Morten Guldmann-Olsen præsenterede de forskellige tilgange, der har
været til behandling af resultatløn på de to skoler – eksempelvis har det økonomiske resultat
typisk været et indsatsområde, der har fyldt meget i Aarhus, mens det har haft mindre vægt i
Silkeborg. De respektive resultatlønskontrakter er formuleret i starten af 2016 – altså inden
beslutningen om fusion blev truffet. Det betyder, at en stor del af direktørernes arbejde reelt
har været rettet imod andre indsatsområder end de, der er formuleret i resultatlønskontrakterne. Siden april 2016 har direktørerne i fællesskab arbejdet med fusionen, og det er derfor
anbefalingen, at de to direktører får samme udmøntningsgrad, uagtet at der er forskelle i de
respektive indsatsområder. Det anbefales, at begge kontrakter udmøntes med 90%, hvilket
giver kr. 108.000 i Silkeborg og 126.000 i Aarhus.
Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at de to direktører får en udmøntningsgrad på 90%
på deres respektive resultatlønskontrakter.
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7. Direktørens løn – herunder resultatlønskontrakt 2017.
Beslutningspunkt. LUKKET PUNKT

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet.

Bestyrelsesmøde den 01-02-17
Beslutning
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8. Håndtering af fratrædelsesordninger. Beslutningspunkt (LUKKET
PUNKT)
Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet.

Beslutning
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9. Orientering om kontrakt med Mercuri Urval (LUKKET PUNKT)
Bestyrelsesformand orienterer om kontraktindgåelse med Mercuri Urval.
Indstilling:

Orientering tages til efterretning.

Beslutning
Bestyrelsesformand gennemgik kort kontrakten med Mercuri Urval, hvorefter orienteringen
blev taget til efterretning.
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10. Evt.
Beslutning
Bestyrelsesformand oplyste, at Mercuri Urval sørger for, at ansættelsesudvalget får
kalenderinvitationer til formøde og samtaler i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
Der blev gjort opmærksom på, at det planlagte bestyrelsesseminar har sammenfald med
folkemødet på Bornholm, og at der derfor må forventes afbud til bestyrelsesseminaret.
Ellers intet til eventuelt.
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1. Deltagere, Bestyrelsesmøde den 01-02-17
Navn
Arne Rolighed
Lene Beirholm Eriksen
Maja Kuld Askø Jensen
Inge Jensen Pedersen
Helene Bækgaard
Mette Valbjørn
Ole Lauth
Peter Hegner Bonfils
Vibeke Sjøgreen
Annemarie Grotkjær
Bente Nielsen
Hans-Jørgen Hørning
Lisbeth Binderup
Lone Bahnsen
Michael Hansen
Hanne Peitersen
Per Brobæk Madsen
Thomas Cordtz

Institution
Næstformand. Selvsuppleret medlem
Medarbejderrepræsentant (med stemmeret)
Elevrepræsentant (uden stemmeret)
FOA Aarhus
Aarhus Kommune, Personale i HR, Kommunikation og
Trivsel
Region Midtjylland
Odder Kommune
Sundhedsudvalget – Aarhus Kommunes byråd
Foreningen af kommunale social- sundheds- og
arbejdsmarkedschefer i Danmark
Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)
Region Midtjylland
Formand. Silkeborg Kommune
Selvsuppleret medlem
Selvsuppleret medlem
Dansk Erhverv
Elevrepræsentant (med stemmeret)
FOA Silkeborg-Skanderborg
Skanderborg Kommune

Afbud
x

x

x

x
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