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

Afbud: Sine Sunesen, Jakob Thomasen, Eske Willerslev. Birgitte Vedersø 
måtte forlade mødet kl. 11.30.  
Direktion: Rektor Henrik C. Wegener, prorektor Bente Merete Stallknecht 
og universitetsdirektør Jesper Olesen.  

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

Gæster: Pkt. 4 og 5: Vicedirektør for Uddannelsesservice Rie Snekkerup. 
Pkt. 6: Vicedirektør for Campusservice Uffe Gebauer Thomsen. Pkt. 7: 
Vicedirektør for FHR Lisbeth Møller. Pkt. 8: vicedirektør for 
Koncernøkonomi Rasmus Lyngholm Darling.   

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.   



 

SIDE 2 AF 6 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af ekstraordinært 
fortroligt bestyrelsesmøde d. 8. maj 2019 og bestyrelsesmøde d. 
17. juni 2019  

Bestyrelsen godkendte og underskrev referaterne med en tilføjelse til pkt. 6 i 
referat af bestyrelsesmøde d. 17. juni 2019 om studenterrepræsentation i 
arbejdsgruppen vedr. meritering af undervisning i VIP’ernes karriereforløb.  

3. Oplæg ved dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Mikkel Vedby Rasmussen 

Dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) Mikkel Vedby 
Rasmussen holdt oplæg om SAMF's organisation, forskning og uddannelse, 
arbejdet med strategi 2023, herunder tværgående samarbejder, digitalisering 
mv., samt fremtidens muligheder og udfordringer for SAMF's fortsatte 
positive udvikling.  

Bestyrelsen kvitterede for oplægget om dekanens tanker og strategiske 
overvejelser om SAMF's udvikling.  

4. Tematisk drøftelse: Status på uddannelse med tættere kobling til 
forskning og praksis  

Prorektor indledte i henhold til uddelt oplæg [vedhæftet referatet].  

Bestyrelsen kvitterede for den fremlagte status, ligesom bestyrelsen 
kvitterede for formatet, hvor der blev præsenteret konkrete eksempler på 
projekter, der skal realisere de præsenterede handlinger i kapitlet 
"Uddannelse med tættere kobling til forskning og praksis" i KU's strategi 
2023. 

Bestyrelsen bemærkede særligt udkastet til en "forskningstrappe", der 
pædagogisk illustrerer KU's definition af forskningsintegration. Bestyrelsen 
bad direktionen sikre, at den endelige version kommunikeres bredt ud til 
alle KU's studienævn. Kommunikation af KU's "projektbørs" (KU Projekt 
og Job) bør også nå bredere ud, når videreudviklingen er tilendebragt.   

Bestyrelsen spurgte til arbejdet med at skabe flere rum for formelle og 
uformelle møder mellem videnskabelige medarbejdere og studerende 
Prorektor fortalte om de positive erfaringer med fakulteternes forskellige 
"Eksploratorium". For så vidt angår. andre initiativer som faste træffetider er 
erfaringer på fakulteterne mere blandede.   

Prorektor bemærkede, at ændret politisk fokus hos den nye regering har 
givet "bespænd" for projekter i forhold til "tæt tilknytning til praksis og 
arbejdsmarked", med nedlæggelse af talentpuljen fx  

I forbindelse med redegørelse for programmet "Fælles mål for digitalisering 
af uddannelserne", drøftede bestyrelsen blandt andet, hvordan digital 
opkvalificering af også TAP-medarbejdere kan sikres.  



 

SIDE 3 AF 6   

Prorektor konkluderede afslutningsvist, at der er positiv fremdrift i 
digitaliseringsprogrammet og projekterne, og at en kulturændring hos 
studerende og medarbejdere er afgørende for at komme i mål med 
projekterne.  

5. Drøftelse: Studiemiljøundersøgelse 2019   

Prorektor indledte i henhold til uddelte oplæg. [Vedhæftet referatet]  

Bestyrelsen drøftede den relativt lave svarprocent (31 %).  

Prorektor orienterede om de centrale indsatser, der igangsættes på de 
overordnede områder; det fysiske studiemiljø, kommunikation og 
stress/trivsel, hvor forbedringspotentialet er størst.  

Det er fakulteter og institutter, der sammen med de lokale studienævn skal 
lave opfølgende handleplaner for indsatsområderne på netop deres 
uddannelse.  

Bestyrelsen bad direktionen overveje, om der kan gives eksempler på 
særlige indsatsområder som opfølgning på undersøgelsen.  

Bestyrelsen kvitterede for direktionens nedsættelse af et stresspanel og 
drøftede om der, når arbejdet er tilendebragt med anbefalinger og/eller 
konkrete indsatser evt. bør afsættes midler inden for arbejdet med 
implementering af strategi 2023.   

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

6. Drøftelse: Status på Københavns Universitets bygningsområde - 
fortroligt  

7. Drøftelse: KU's lønstatistik - fortroligt  

8. Mundtlig orientering: Forslag til Finanslov 2020    

I forlængelse af udsendt orientering til bestyrelsen d. 3. okt. 2019 om 
Forslag til Finanslov 2020 (FFL 2020), orientrede universitetsdirektøren om 
forslaget. Her blev det blandt andet fremhævet, at det er positivt, at der er 
lagt op til at afskaffe 2 % omprioriteringsbidraget fra 2020 samt at  

Takst 1-forhøjelsen ikke er videreført i FFL2020, men at de politiske 
signaler fra ordførerne er, at man i forhandlingerne vil prioritere en 
videreførelse.  

FFL 2020 ændrer ikke grundlæggende ved de markante økonomiske 
udfordringer på bygningsområdet.  

Universitetsdirektøren gennemgik i henhold til udsendte "risk grid" de 
usikkerheder, der er på størrelsen af de økonomiske konsekvenser for KU på 
bygningsområdet, samt på bl.a. indkøbsområdet, hvor KU er underlagt 



 

SIDE 4 AF 6 statens indkøb af programfællesskabet Kopernikus, hvis præcise merudgift i 
de kommende års implementering ikke kan forudsiges.  

Universitetsdirektøren oplyste i forlængelse af tidligere mundtlig 
orientering, at Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets dyrehospital på 
Frederiksberg Campus er i kritisk stand og ikke kan fortsætte som 
hospitalsbygning under nuværende omstændigheder.  

Direktionen arbejder på løsningsmuligheder og vil holde bestyrelsen 
orienteret.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.      

9. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand  

a. Mundtlig orientering: Fusion mellem Medier, Erkendelse 
og Formidling og Institut for Informationsstudier; Det 
Humanistiske Fakultet  

Rektor orienterede om fusion af to institutter Medier, Erkendelse og 
Formidling (MEF) og Institut for Informationsstudier (INF) på Det 
Humanistiske Fakultet. Fusionen til det nye Institut for Kommunikation 
trådte i kraft d. 1. sep. 2019. 

Bestyrelsens studenterrepræsentanter bemærkede, at kommunikation vedr. 
mulighed for at involvere sig som medarbejdere og studerende i en 
fusionsproces som denne, bør ske ad alle kanaler og til både stormøder og 
gennem de kollegiale organer.    

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

b. Mundtlig orientering: Status på implementering af ny 
budgetmodel – fortroligt 

c. Siden sidst  

• Status på forskningsbaseret myndighedsbetjening 
Rektor orienterede.  

Miljø- og Fødevareministeriet har aflyst den igangværende 
konkurrenceudsættelse af opgaver for i alt ca. 750 mio. kr. over 10 år fra 
2016-2026. Hidtil indgåede kontrakter med eksisterende og nye operatører 
fortsætter dog, herunder KU's Sundhedsvidenskabelige Fakultets og Serum 
Instituttets overtagelse af veterinærområdet.  

Rektor oplyste, at han har godkendt, at Globe Institute byder på en mindre 
opgave om ulveovervågning for Miljøstyrelsen. Aalborg Universitet leder 
konsortiet, hvor SDU også indgår. Budgettet er på ca. 750.000 kr. i alt, heraf 
ca. 150.000 til KU. 

Aftalen mellem Center for Militære Studier (på KU's 
Samfundsvidenskabelige Fakultet) med Forsvarsministeriet er udvidet med 



 

SIDE 5 AF 6 en underleverance inden for folkeretten, som KU's Juridiske Fakultet har 
vundet. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

• Status på Globe Institute – fortroligt 

• Besøg af ny uddannelses- og forskningsminister på KU – fortroligt 

• Status på justering af retningslinjer for håndtering af krænkelser 

Rektor orienterede.  

Københavns Universitets reviderede retningslinjer for håndtering af 
krænkelser har været i bred høring i organisationen og har været behandlet i 
Personalepolitisk Udvalg, Ledelsesteamet og direktionen samt tiltrådt af 
Studenterrådet. Der er udtrykt tilfredshed med den reviderede version. Det 
forventes, at Hovedsamarbejdsudvalget godkender denne d. 23. okt. 2019. 

Bestyrelsen kvitterede for arbejdet med at revidere retningslinjerne og tog 
orienteringen til efterretning. 

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

a. Redegørelse om "Status for Københavns Universitets 
udbud af undervisning i islandsk, oldislandsk og færøsk 
samt forskningsaktiviteten i tilknytning til Den 
Arnamagnæanske Håndskriftsamling"  

Rektor orienterede om besøg på KU d. 17. sep. 2019 af den islandske 
minister for uddannelse, forskning og kultur, Lilja Alfreðsdóttir, i 
forlængelse af sagen om forskningsaktivitet på det islandske område samt 
Den Arnamagnæanske Håndskiftssamling og dennes tilhørsforhold.  

Dialogen med ministeren om, hvordan forskningsområdet fortsat 
opretholdes, var saglig og konstruktiv og KU havde haft mulighed for at 
redegøre for bevæggrunde for at organisere forskningsområdet som 
planlagt. 

På forespørgsel udredte rektor indholdet af Den Arnamagnæanske 
Håndskiftssamling, hvor en stor del af indholdet ikke er islandsk, men 
stammer fra andre steder i verden.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.   

b. Ressourceforbrug på kvalitetssikringsaktiviteter og 
institutionsgenakkreditering på KU 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

c. KU’s rankingplaceringer i 2019-20 



 

SIDE 6 AF 6 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.   

d. Opdateret aktionsliste – fortroligt 

Bestyrelsen tog opdateret aktionsliste til efterretning.  

11. Evt.  

Formanden orientrede om, at næste møde d. 9. dec. 2019, er sidste møde for 
flere eksterne og interne medlemmer. Bestyrelsens studenterrepræsentanter 
oplyste, at den studenterkandidat, der vinder universitetsvalget for de 
studerende, forventes at deltage under de åbne punkter på kommende 
bestyrelsesmøde.  

 

Mødet sluttede kl. 16.00. Næste ordinære møde afholdes d. 9. dec. 2019. 


	Til stede
	Dagsorden



