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Disposition til sammenlægningsplan for
fusion mellem professionshøjskolerne
Metropol og UCC
1. Sammenlægningsplan
Nærværende sammenlægningsplan omfatter:
 Den selvejende institution UCC
 Den selvejende institution professionshøjskolen Metropol
Kort begrundelse for fusion samt beskrivelse af fusionstype og begrundelse for valg heraf. Henvisning til
fusionsgrundlag bilag 4.3., kap. 2 og 3. Særlig opmærksomhed på ligeværdighed i fusionen.
1.1 Den fortsættende institutions hjemsted
Region Hovedstaden med udbudssteder på Vesterbro, Frederiksberg, Nørrebro, Hillerød, Rønne samt
Århus. Henvisning til s. xx i fusionsgrundlag
1.2. Det ønskede tidspunkt for sammenlægningen, herunder tidspunktet hvor den ophørende institutions
rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået
 Det ønskes, at sammenlægningen træder i kraft den 1. marts 2018 med regnskabsmæssig virkning fra
1. januar 2018
 Afsnit, som beskriver det materiale, som ligger til grund for en vurdering af fusionens regnskabsmæssige
virkning og den fusionerende institutions finansielle stilling mv. Modellen drøftes p.t. med revisorer og
uformelt med ministeriet
1.3. Udkast til vedtægt eller vedtægtsændringer for den fortsættende institution
 Udkast til nye vedtægter for NAVN vedlægges i bilag x. Kort beskrivelse af, hvilke vedtægtsændringer
der ønskes: Navn, sammensætning af bestyrelse
 Indstilling om etablering af en interimsbestyrelse i perioden 1. marts 2018 til 30. april 2018. Herefter
nedsættes en bestyrelse i henhold til den nye institutions vedtægter
1.4. Bestyrelse
 Beskrivelse af model med interimsbestyrelse, herunder formandskab samt forretningsudvalg.
Henvisning til fusionsgrundlag bilag 1., kap. 2
 Ansøgning om dispensation fra loven med hensyn til antallet af medlemmer af bestyrelsen i en
overgangsperiode

2. Redegørelse for sammenlægningsplanen
 Beskrivelse af baggrund for fusion, samt proces og organisering frem til beslutning om fremsendelse af
sammenlægningsplan, herunder kort angivelse af hvilken rådgivning der er trukket på
 Kort redegørelse for dialogen med ministeriet undervejs og konsekvenser heraf.
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2.1. Stillingtagen til opgavevaretagelsen og de økonomiske og administrative perspektiver, herunder
eventuelle konsekvenser for åbningsbalancen for den fortsættende institution
 Kort beskrivelse af det samlede udbud. Henvisning til fusionsgrundlag bilag 1, kap. Xx
 Ekstrakt af vision, henvisning til fusionsgrundlag samt underbilag. Vægt på involvering og inddragelse af
eksternt blik
2.1.1. Forberedelse og implementering af fusionen
 Kort beskrivelse af model med hovedspor (retning og rammer, udvikling og organisering af de faglige
områder, udvikling og organisering af de administrative områder) samt fire faser. Henvisning til
fusionsgrundlag, bilag 1, s. XX
 I fase 1 vil arbejdet være centreret omkring fastlæggelsen af den overordnede organisationsstruktur,
governance og interimsledelse. Ligeledes vil der skulle lægges en plan for en involverende
strategiproces, vælges overordnet IT-struktur, ske indarbejdelse af de bærende principper i
fusionsarbejdet, ligesom opgaver ifm. valg af navn og logo skal varetages
 I fase 2 skal der påbegyndes en involverende strategiproces for den nye professionshøjskole, ligesom
der skal foretages beslutninger om systemstrategi og service- og styringsmodel. I denne fase skal den
overordnede governance for administrationen endvidere fastlægges
 I fase 3 vil der ske en tydeliggørelse af de strategiske mål og pejlemærker
 I fase 4 skal strategien implementeres både for de enkelte faglige områder og for administrationen,
ligesom det fælles værdigrundlag integreres i den nye organisation
 Særlig opmærksomhed omkring kultur og ledelse af forandringen (fusionsgrundlag, kap. 4)
 Risikostyring under hele fusionsprocessen (fusionsgrundlag, kap. 6)
 Styring af fusionsprocessen, projektstyring og projektorganisering
2.1.2 Udvikling af faglige samt administrative områder
 Kort beskrivlese af udvikling og orgaisering af de faglige områder, henvisning til fusionsgrundlag samt
bilag XX
 Kort beskrivelse af udvikling og organisering af de administrative områder, henvisning til fusionsgrundlag
samt bilag XX
2.1.3 Økonomiske perspektiver
 Etableringsomkostninger
 Synergier
 Konsekvenser for åbningsbalance
2.1.4 Kvalitetssikring
 Kort redegørelse for, at UCC’s akkrediteringsproces er sat i bero
 Som grundlag for ministerens afgørelse om den sammenlagte uddannelsesinstitutions
institutionsakkrediteringsmæssige status skal ansøgningen forholde sig til, hvordan den sammenlagte
uddannelsesinstitution vil arbejde med sit kvalitetssikringssystem, når sammenlægningen er trådt i kraft,
herunder indstille til ministeren, hvornår genakkreditering bør finde sted. Skal udarbejdes i dialog med
Ai
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2.2. Hvordan sammenlægningen bidrager til de enhver tid gældende politiske målsætninger for de
videregående uddannelsesinstitutioner
 Tilbyde de studerende uddannelse af højeste kvalitet, nye rammer for læring
 Sikre stærke professionelle til hovedstadsregionen, der er uddannet til at møde fremtidens
udfordringer. Være dagsordenssættende og eksperimenterende
 Stærke faglige miljøer, der tilsammen dækker alle velfærdssamfundets kerneområder.
 Robusthed. Kobling til/bemærkning om strategisk rammekontrakt
2.3 Oplysninger om eventuelle aftaler mellem de deltagende institutioner om en bestemt anvendelse af
midler i den fortsættende institution
 Her nævnes bindinger på UCC’s økonomi, jf. aktstykke samt beløb til Campus Bornholm

3. Bilag
Bilag 1: Fusionsgrundlag
Bilag 2: Udkast til ny vedtægt
Bilag 3: Mellembalance eller hvad vi ender med at kalde den
Bilag 4: Proces for kvalitetssystem for den samlede professionshøjskole
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