
Udmøntning af rektor Henrik Larsens resultatlønskontrakt 2019 

Efter godkendelse af formandsskabet ved Erhvervsakademi SydVest er 

opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten for rektor Henrik Larsen udmøntet med 

89%. 

De enkelte områder fordeler sig således: 

Fastholde uddannelser (udmøntet med 50%) = 5% 

Erhvervsakademi SydVest har på fuldtidsuddannelsesområdet i Esbjerg og Sønderborg 

opfyldt målsætningen. Erhvervsakademi SydVest har til gengæld haft en tilbagegang 

på Efteruddannelsesområdet i antallet af deltagere på ca. 1% mod en forventet 

fremgang på 10% 

Mindre fravær (Udmøntet med 100%) = 15% 

Erhvervsakademi SydVest har forbedret fastholdelsesprocenten generelt. Der er 

gennemført individuelle samtaler med alle nye studerende, og der arbejdes 

kontinuerligt med trivselstiltag rettet mod de studerende, hvilket bl.a. også har 

afstedkommet en flot trivselsmåling gennemført i efteråret.  

Budget (Udmøntning med 100%) = 15% 

Resultatet er markant bedre end både det oprindelige budget og 2.budgetrevision 

gennemført i september. 

Rammekontrakt (Udmøntning med 100%) = 15% 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har med baggrund i et dialogmøde meddelt 

Erhvervsakademi SydVest, at ministeriet godkender arbejdet med alle parametrene i 

kontrakten. 

Kvalitet (Udmøntet med 80%) = 12% 

Arbejdet med institutionsakkrediteringen har fulgt den godkendte plan. Angående 

turnusakkrediteringen opnåede Erhvervsakademi SydVest i den foreløbige 

rapport fra akkrediteringsinstitutionen en positiv bedømmelse af udbuddet i 

Sønderborg og en betinget positiv bedømmelse i Esbjerg. 

Smart Academy (Udmøntet med 90%) = 9% 

Tilgangen af deltagere er ikke gået helt som forventet og godkendelse af 

samarbejdsaftale i ministeriet har taget længere tid.  

Digitalisering (Udmøntet med 80%) = 8% 

Der arbejdes fortsat med at udbrede brugen af digitale værktøjer på alle 

uddannelser.  



 

 

Effektivisering (Udmøntning med100%) = 10% 

Der er gennemført låneomlægning med henblik på at nedbringe 

bygningsomkostningerne. Der er implementeret procesagenter i forbindelse med visse 

administrative opgaver, og der arbejdes kontinuerligt med at optimere indkøb. 

 

Resultatkontrakten tager udgangspunkt i bemyndigelse fra Styrelsen for 

Videregående uddannelser og uddannelsesstøtte af 23. maj 2012 vedr. 

Anvendelse af resultatløn for ledere ved erhvervsakademierne. Udbetaling af 

resultatlønnen sker i henhold til opfyldelsesgraden, når kontrakten efter udløb 

evalueres af bestyrelsesformand og rektor.  

 

 

 


