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Til stede 
Mads Krogsgaard Thomsen, Sine Sunesen, Anja C. Andersen, Carsten 
Krogh Gomard, Ida Karoline Bach Jensen, Signe Møller Johansen, Rebecca 
Ingemann Madsen, Kari Melby, Jakob Thomasen og Birgitte Vedersø. 

Afbud: Eske Willerslev  
Direktion: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht 
og universitetsdirektør Jesper Olesen.  

Sekretariat: Vicedirektør Søren Nedergaard, chef for Policy & Fora, Vibeke 
Raaschou-Nielsen, fuldmægtig Nele Høgsbro. 

Gæster: Pkt. 6: Vicedirektør for F&I, Kim Brinckmann og vicedirektør for 
Fælles HR, Lisbeth Møller. Pkt. 8-9: Vicedirektør for Uddannelsesservice 
Rie Snekkerup og dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper Kallestrup. 
Pkt. 10: Studenterambassadør Bo Gad Køhlert og vicedirektør for 
uddannelsesservice, Rie Snekkerup.  

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

Formanden orienterede om, at materialet og dagsorden var justeret i 
forlængelse af bestyrelsens ønsker om at gruppere dagsordenspunkterne og 



 

SIDE 2 AF 7 skærpe formatet for indstillinger. Formanden foreslog, af hensyn til 
tidsplanen, at pkt. 11 "Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen" 
tages til efterretning uden direktionens gennemgang. Bestyrelsen godkendte 
dagsordenen.  

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 
8. april 2019  

Bestyrelsen godkendte og underskrev det fremlagte referat.  

3. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø1 2019 

Bestyrelsen spurgte til det budgetterede overskud. Universitetsdirektøren 
redegjorde for, hvordan akkumuleringen af mindre lokale afsætninger, der 
fungerer som buffere i de enkelte institut- og centres budgetter, forventes at 
give et mindre regnskabsoverskud. Samt at KU nu er nede på så lille en 
afvigelse, at en yderligere begrænsning af over- og underskud vil kræve 
eksempelvis afskaffelse af institutternes mulighed for lokal opsparing. 

Bestyrelsen godkendte den fremlagte rapport.  

4. Beslutning: Ændrede forudsætninger for beslutning om revision 
af kommissoriet for KU’s Lønkomité - fortroligt  

5. Beslutning: Format for aktionsliste som supplement til årshjul 
for bestyrelsen - fortroligt  

6. Tematisk drøftelse: Status på forskning og tiltrækning, 
udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent  

Rektor og prorektor indledte i henhold til uddelt oplæg [vedhæftet referatet]. 

Bestyrelsen kvitterede for den fremlagte forskningsevaluering og den 
rettidige omhu ved selv at initiere en forskningsevaluering og drøftede, 
hvilke overordnede forskningsstrategiske retningslinjer, der kan styrke KU 
yderligere. 

Bestyrelsen ønsker følgende: 

- Fortsat fokus på, og evt. yderligere investering i, interdisciplinaritet 
som strategisk indsatsområde på grundlag af KU's 
forskningsexcellence. Det kan overvejes at konkurrenceudsætte 
tværfaglige midler i stil med 2016-puljen. Opfølgning på impact kan 
fx ske ved at følge udviklingen i publiceringer.   

- Fokus på ekstern forskningskommunikation af KU's 
interdisciplinære og excellente styrker.  

- Fokus på kønsbalancen, herunder at oplysninger om kønsfordeling 
indgår i de fremtidige forskningsbarometre, der forelægges 
bestyrelsen. 



 

SIDE 3 AF 7 På forespørgsel oplyste rektor, at dialogen med fagmiljøerne vedr. 
opfølgning på forskningsevalueringerne indgår i møderne mellem rektorat 
og dekaner om fakulteternes mål- og handleplaner.  

Prorektor redegjorde på forespørgsel for forfremmelsesprogrammet og den 
omfattende centrale og lokale proces for at etablere denne type 
ansættelsesstruktur. Det er den enkelte institutleder, der ud fra vedtagne 
generiske principper vurderer og beslutter kriterier for, hvem der skal 
opfordres til indgå i forfremmelsesprogrammet. 

Bestyrelsen ønsker  

- at der i forfremmelsesprogrammet samt Tenure Track-ansættelserne 
er fortsat fokus på at opnå kønsbalance, samt at udviklingen følges 
nøje.  

På forespørgsel oplyste FHR efterfølgende, at der sad en studerende i 
arbejdsgruppen under VIP og karrierevejledning vedr. meritering af 
undervisning i VIP’ernes karriereforløb. Vedkommende var medlem af 
KUUR, som var referencegruppe i projektet vedr. Anerkendelse af Excellent 
undervisning. 

7. Orientering: Årlig status på portefølje af strategi 2023-projekter 

Prorektor gennemgik status på strategi 2023-projekterne.  

Bestyrelsen pointerede, at på de store og omkostningstunge projekter som 
Dataforskning på KU er klar prioritering og overblik over fordelingen af 
ressourcer på de forskellige poster (infrastruktur, mandetimer etc.) vigtig i 
den løbende monitorering af projektet.  

Rektoratet orienterede om det omfattende og detaljerede materiale, der 
ligger til grund for det overblik, der gives bestyrelsen. Materialet 
indarbejdes i den kommende strategiske temadrøftelse.  

Bestyrelsen bakker fortsat op om ambitionsniveauet for projektet 
Dataforskning på KU, herunder ansættelse af lokale datastewards i stil med 
Stanford University’s model for dataforskningsunderstøttelse.  

På forespørgsel oplyste prorektor, at indarbejdelse af nye studieelementer i 
forlængelse af 2023-projekterne sker i forhandling med studienævnene. 

Prorektor bemærkede, at de igangsatte projekter vurderes at kunne 
gennemføres med det nuværende ambitionsniveau, men at ændrede politiske 
vinde, udviklingen på bygningsområdet og behov for midler til Kopernikus 
samt etableringen af nyt institut på SUND kan mindske det strategiske 
råderum og medføre behov for at justere projekterne.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

8. Drøftelse: KU’s uddannelsesportefølje 2029 



 

SIDE 4 AF 7 Prorektor indledte drøftelsen med et oplæg [vedhæftet referatet].  

Prorektor uddybede, at direktionens ønske om bestyrelsens 
retningstilkendegivelse om, hvordan KU's uddannelsesportefølje skal 
udvikle sig, skal ses i lyset af politisk udspil om fleksible uddannelser; 
herunder udvidet retskrav, 1-årige akademiske overbygningsuddannelser, 
fokus på det private aftagermarked, kortere dimittendledighed, bedre 
muligheder for livslanglæring m.v. 

Bestyrelsen drøftede KU's uddannelsesportefølje med følgende 
bemærkninger: 

- KU bør i sin tilrettelæggelse af uddannelsernes indhold ikke skelne 
mellem at skulle levere kandidater til et privat eller offentlig 
arbejdsmarked, men uddanne til begge dele af arbejdsmarkedet. 

- Uddannelserne bør have et arbejdsmarkedsfokus i den forstand, at 
man som studerende arbejder med meriterende, praksisnære 
studieelementer som fx forskningsprojekt, entreprenørskab, 
tværfaglige projekter m.v. Den didaktiske tilgang kan i sig selv give 
mere arbejdsmarkedsnære og tværfaglige uddannelser.  

- Grundlaget for KU's uddannelser bør være en dyb kernefaglighed 
hos kandidater, der lærer at arbejde sammen med andre 
fagkompetencer. Såfremt KU i al for høj grad tilpasser sine 
uddannelser til nuværende efterspørgsel på specifikke kompetencer, 
er der risiko for tab af fordybelse og faglighed, ligesom de 
erhvervede kompetencer vil være forældede, inden kandidaten 
dimitterer.  

- KU bør udvikle efter-videreuddannelsesområdet. Efterspørgslen hos 
egne kandidater inden for digital, teknologisk og i det hele taget 
forskningsmæssig opkvalificering er meget stor. Der ligger et 
uopdyrket (forretnings-)område for KU. 

- KU bør arbejde for at øge de eksterne fondes dækningsgrad på 
undervisning.  

Bestyrelsen bemærkede, at man til kommende strategiske drøftelser ønsker 
mere udfoldet og detaljeret materiale, der inddrager præcise scenarier, 
risikovurdering og benchmark med fx øvrige universiteter.  

Direktionen oplyste, at bestyrelsen, når relevant, vil blive inddraget i de 
overordnede strategiske overvejelser om KU's uddannelsesportefølje.  

9. Oplæg ved dekan for Det Humanistiske Fakultet, Jesper 
Kallestrup – fortroligt 

10. Orientering: Studenterambassadørens årsberetning 2018 



 

SIDE 5 AF 7 Universitetsdirektøren indledte og gennemgik processen for behandling af 
studenterambassadørens (SA) årsberetning i KU's organisation.  

SA orientrede om sin årsberetning i henhold til udsendt materiale.  

Med udgangspunkt i gennemgang af en konkret sag, redegjorde SA for, at 
dialogen mellem organisationen, herunder fakulteternes studiechefer, og 
SA, har været præget af uklarhed om, hvilke regler og kompetence SA 
arbejder ud fra. Dette er et forbedringsområde for SA i samarbejde med 
organisationen i 2019. Eventuelt skal SA's forretningsorden i den 
forbindelse justeres.  

Bestyrelsen pointerede, at SA-instansen er vigtig at have, hvorfor en klar 
beskrivelse af kompetencer og arbejdsgange er afgørende for, at der ikke 
opstår uheldige sager.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

11. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering til bestyrelsen  

Rektor orienterede om en nylig IT-hændelse. KU har været udsat for en 
phishing-mail-kampagne de sidste to uger (juni 2019), hvor over 500 KU-
ansatte har indtastet deres brugeroplysninger på en KU-lignende side, 
hvilket potentielt udgør en stor sikkerhedsrisiko i forhold til læk af 
persondata og forskningsdata.  

Rektor oplyste herudover om, at arbejdet med at udvikle KU's Information- 
og IT-sikkerhed er, jf. udsendt rapportering fra styregruppen for 
informationssikkerhed, i gang. På IT-sikkerhedsområdet sættes en række 
tiltag i gang, der imødegår Rigsrevisionens kritikpunkter, mens der udestår 
en prioritering af de IT-sikkerhedstiltag, der ikke haster i samme grad. 

Bestyrelsen konkluderede, at IT-sikkerheden skal tages dybt alvorligt og at 
der samtidigt skal prioriteres klogt inden for de ressourcer, der er til 
rådighed på området.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

12. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny 
budgetmodel  

Formand for bestyrelsens udvalg for ny budgetmodel, Jakob Thomasen, 
orienterede om konklusioner fra udvalgsmøde d. 12. juni 2019, hvor 
direktionen gennemgik implementeringsplanen for den nye budgetmodel.  

Ad den strategiske budgetdialog:  

- God fremdrift.  

- Gennemført på målplansmøderne i april og maj. Centralt at dialogen 
også forankres i niveauet mellem dekaner og institutledere. 



 

SIDE 6 AF 7 - Nøgletal som grundlag for budgetdialog. 

Ekstern virksomhed:  

- God fremdrift 

- Pre-award-systemet NIMBUS udrulles til alle fakulteter. 
Standardiseret priskatalog udvikles. 

- Bidragsmodel på ekstern virksomhed beregnes som 15 % af 
tilvæksten ift. 2018. 

- Indfasningen er forlænget. 

Bygningsområdet:  

- Længere proces med behov for ekstra opmærksomhed. 

- Huslejebudgetter centraliseres med 2020-budgettet. 

- Udfordrende at tilvejebringe konsistens og transparens i tallene. 

- Der skal udarbejdes strategier og nye campusplaner i løbet af 
efteråret 2019. 

Thomasen orienterede om, at bestyrelsen skal godkende videre proces, 
herunder at bestyrelsens budgetmodeludvalget nedlægges og at det 
herudover kan overvejes at nedsætte et nyt bestyrelsesudvalg med fokus på 
bygningsområdet.  

Direktionen vil give en løbende status for implementeringen på kommende 
bestyrelsesmøder.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at bestyrelsens 
udvalg nedlægges.  

13. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand – 
fortroligt 

a. Mundtlig orientering: Status på nyt institut på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet  

b. Siden sidst   

Orientering om bygningsområdet - fortroligt 

Orientering om verserende personalesag - fortroligt 

14. Udsendte skriftlige orienteringer fra direktionen 
Evt. spørgsmål til: 

a. Resultater af APV 2019 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og kvitterede for den generelle 
fremgang i forhold til 2016.  



 

SIDE 7 AF 7 b. Brev til bestyrelsen i KU's Boligfond, cc KU's bestyrelse  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

15. Evt. 

Orientering om status på indstillingsproces 

Formanden orienterede:  

De to nedsatte indstillingsorganer har udformet 
kompetenceprofilbeskrivelser for både nye eksterne medlemmer og ny 
bestyrelsesformand, og der annonceres efter disse d. 21. juni i Børsen, 
Berlingske og Politiken, samt i en længere periode på Altinget.dk og KU's 
linkedin-profil. Derudover laves et temasite på KU.dk og udsendes en 
pressemeddelelse.  

Deadline for indstilling er mandag d. 2. sep. 2019. Indstillingsorganerne 
træder sammen d. 20. sep. og indstiller kandidater til udpegningsorganets 
endelige udpegning i løbet af oktober-november 2019. 

           Orientering om bestyrelsesseminar 2020 – fortroligt 
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