
 
 

Danmarks Tekniske Universitet 
Ledelse og Administration 

Anker Engelunds Vej 1 
Bygning 101 
2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.   45 25 25 25  
Dir.   45 25 10 76 

 

toes@dtu.dk 
www.dtu.dk 

 

 

C
VR

-n
r. 

D
K 

30
 0

6 
09

 4
6 

 

4. november 2021 

TOES 

 

 

Referat 

Møde i DTU’s repræsentantskab 
D. 4. november 2021 
 
DTU’s Repræsentantskabet har til opgave én gang årligt at drøfte universitets aktiviteter inden for 
uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og i øvrigt at rådgive universitetets 
ledelse i konkrete spørgsmål. 
 
Mødedeltagere 
Lars Bang, Jesper Nerlov, Tove Feld, Annelise Fenger, Helle Villumsen, Kirsten Drejer, Lia Leffland, 
Jørgen S. Christensen, Berit Hinnemann, Kaj Juul-Pedersen, Claus Møller, Anders O. Bjarklev og 
Tobias Eskildsen (referent). 
 
Dagsorden 
1. Velkomst v/rektor Anders O. Bjarklev 
2. Valg af mødeleder 
3. Temadrøftelse: Politisk aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark” 
4. Dato for ordinært møde i 2022 
5. Evt. 

Punkt 1. Velkomst v/rektor Anders O. Bjarklev 
Rektor bød repræsentantskabet velkommen til det ordinære møde, der i 2021 fandt sted på DTU 
Skylab, og som på grund af Corona var blevet skudt fra foråret til efteråret. Rektor var glad for, at det 
var muligt at mødes fysisk, og takkede repræsentantskabet for deres tid. 

Punkt 2. Valg af mødeleder 
Rektor bemærkede, at der skulle vælges en mødeleder, og foreslog Kaj Juul-Pedersen som 
mødeleder. Repræsentantskabet bakkede op om valget og Kaj Juul-Pedersen takkede for tilliden. 
 
Kaj Juul-Pedersen tilføjede, at han havde truffet DTU’s nye bestyrelsesformand og havde fået et rigtig 
godt indtryk af hende. Hun virker både sympatisk og meget kompetent. Han tilkendegav, at det ville 
være glædeligt, såfremt der kunne holdes et møde i repræsentantskabet hvor bestyrelsesformanden 
havde mulighed for at deltage. 
 
Punkt 3. Temadrøftelse: Politisk aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark” 
Rektor indledte temadrøftelsen med en præsentation om den politiske aftale om flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i Danmark, der var vedtaget af et bredt flertal i Folketinget d. 25. juni 2021. 
Aftalen skal sikre en udflytning eller nedskalering af sektorens samlede optag i de største byer på op 
til 10 pct. frem mod 2030.  
 
Repræsentantskabet spurgte ind til fortolkningen af aftalen, hvortil rektor understregede, at DTU ikke 
ønsker at nedskalere antallet af studiepladser, men i stedet vil se på forskellige muligheder for 
udflytning til steder hvor DTU allerede har forskningsinfrastruktur og derudover se på nye former for 
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udbud, herunder uddannelsesfilialer (residential colleges). Adspurgt om der også er krav om udflytning 
af forskningsarbejdspladser, svarede rektor, at det ikke er en del af aftalen.  
 
Repræsentantskabet drøftede forskellige mulige lokationer, herunder Helsingør, Skive, Risø og 
Hirtshals. Rektor bemærkede, at DTU går konstruktivt ind i arbejdet og har fokus på lokationer der 
giver mening, hvilket vil sige steder der allerede har visse forsknings- og undervisningsfaciliteter. 
 
Repræsentantskabet foreslog, at DTU søger opbakning hos Dansk Erhverv, Dansk Industri m.fl. så 
industri og erhvervsliv bakker op om DTU’s institutionsplan, når den skal godkendes. 
 
Adspurgt om det er for sent at mobilisere en modstand, hvor der gøres opmærksom på 
nødvendigheden af den kritiske masse, svarede rektor, at han oplever, at udflytningsplanerne er 
meget vigtige for Regeringen og aftalepartierne, og at det er svært at forestille sig, at aftalen kan blive 
rullet tilbage.  
 
Repræsentantskabet drøftede forskellige muligheder for at satse på fyrtårnsprojekter, der giver gode 
resultater og som kan stå i relation til politikernes udflytningsplaner. Flere fandt, at Danmark er for lille 
et land til, at uddannelse kan spredes ud, hvis vi vil have uddannelser i verdensklasse. Endvidere blev 
det bemærket, at det har værdi for unge at flytte til nye steder. 
 
Rektor gennemgik dernæst mere konkret de planer DTU har i støbeskeen. Det handler bl.a. at 
udflytning af studiepladser til Risø og Hirtshals, hvor DTU allerede har forskningsaktiviteter. Dertil 
saster DTU på opbygningen af residential colleges i samarbejde med virksomheder, kommuner, 
øvrige uddannelsesinstitutioner mv. Der skal være mulighed for fri adgang til bolig og gode 
samarbejdsmuligheder med virksomheder, der stiller deres egen forskningsinfrastruktur til rådighed. 
Repræsentantskabet bakkede op om forslagene, og fandt, at DTU er meget konstruktive og hjælper 
politikerne til at se det der skaber værdi i samfundet. 
 
Rektor gennemgik et forslag om en ny online baseret uddannelse, hvor de studerende kan tage 
størstedelen af deres uddannelse hjemmefra, uanset hvor de bor, og deltage i intensive kurser på 
Lyngby Campus i kortere tidsintervaller. Repræsentantskabet bakkede op om idéen, men fandt, at det 
kan være en udfordring, at det sociale aspekt mangler i online undervisning. Derfor kræver det noget 
særligt, og det er ikke alle målgrupper, der kan passe ind i den model. Repræsentantskabet foreslog, 
at uddannelsessatellitterne (residential colleges) kan udbygges med mulighed for, at dem der tager 
online undervisning, også kan komme på disse lokationer.  
 
Repræsentantskabet understregede betydningen af det gode samarbejde til de øvrige 
uddannelsesinstitutioner, herunder til de tekniske ungdomsuddannelser, så DTU står stærkere over for 
politikerne, samt til de øvrige universiteter om etableringen af residential colleges, så det bliver fælles 
satellitter, hvor der kan deltage studerende fra alle landets universiteter. Det afstedkom en drøftelse 
om forskellige muligheder for placeringer af residential colleges i landet, med de dertilhørende 
udfordringer i forhold til at placere et uddannelsestilbud i nærheden af et andet universitets ”domæne”. 
 
Det blev foreslået, at DTU overvejer en stærkere alliance med forsvaret, da der skal opbygges massivt 
inden for cybersikkerhed, satellit- og rumforskning. 
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Repræsentantskabet roste idéen om residential colleges, men påpegede dog, at universiteterne skal 
arbejde målrettet på at få virksomhederne med i arbejdet. Der var endvidere opbakning til idéen om at 
udvikle en online uddannelse. I det hele taget fandt Repræsentantskabet, at DTU handler meget 
proaktivt og smidigt, og byder ind med mange konstruktive idéer, og argumenterer for, at DTU har 
bedre løsningsforslag end politikerne. 
 
Til sidst understregede repræsentantskabet, at det er vigtigt, at forslagene er afklaret med de lokale 
miljøer, industrien, interessenter mv. inden der udsendes en pressemeddelelse. Repræsentantskabet 
foreslog, at pressemeddelelsen deles med dem 3-4 dage inden offentliggørelsen, så de har mulighed 
for at forberede sig på evt. at skulle gå ud og forsvare DTU i pressen. 
 
Punkt 4. Dato for ordinært møde i 2022 
Repræsentantskabet bakkede op om den foreslåede dato for det næste møde d. 5. maj 2022. Kaj 
Juul-Pedersen foreslog, at mødet placeres på DTU Space, og at der afsættes tid til at se noget.  
 
Punkt 5. Evt. 
Der var intet til eventuelt. 
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