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Forum Bestyrelsesmøde nr. 102 

Møde afholdt D. 9. dec. 2019  

Sted Udvalgsværelse 1 

Referent Søren Nedergaard, Nele Høgsbro 

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 Eske Willerslev. 

Anja C. Andersen deltog fra kl.12.30, fra og med pkt. 5. 

Afbud: Birgitte Vedersø.  
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. 2 og 3: Sektionsleder for personalejura og arbejdsmiljø Lis 
Henriksen Bak, Fælles HR. Pkt. 5. Vicedirektør for Uddannelsesservice Rie 
Snekkerup og vicedirektør for Forskning og Innovation. Pkt. 6: Vicedirektør 
for Koncernøkonomi, Rasmus Darling, regnskabschef Tine Mathiesen og 
statsautoriseret revisor Lars Hillebrand, Deloitte.  Pkt. 7 og 8: Vicedirektør 
for Koncernøkonomi, Rasmus Lyngholm Darling, koncernregnskabschef 
Tine Mathiesen og koncernbudgetchef Malene Kjærsgaard.  



 

SIDE 2 AF 6 Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart 

 

3. Fortroligt punkt af hensyn til tredjepart  

 

4. Godkendelse og underskrivelse af referat af bestyrelsesmøde d. 
8. okt. 2019. 

Bestyrelsen godkendte med enkelt justering referat og underskrev dette. 

 

5. Tematisk drøftelse: Status på samarbejde og 
samfundsengagement – nationalt og globalt  

Rektor og prorektor orienterede om status på arbejdet, jf slides, der blev 
omdelt på mødet (vedhæftet).  

Bestyrelsen tilkendegav blandt andet, at grundlaget for arbejdet med øget 
fleksibilitet i KU's uddannelser og flere tværgående uddannelsessamarbejder 
fortsat bør være den dybe kernefaglighed. Bestyrelsen bemærkede 
herudover, at arbejdet bør være tilrettelagt som en proces, der under hensyn 
til uddannelsesbekendtgørelse og studienævnenes kompetence, tilsikrer 
relevant medinddragelse og medbestemmelse for studerende og 
medarbejdere.    

Prorektor orienterede om arbejdet med det kommende visionspapir for 
bæredygtighed på KU. Visionen forventes at blive udgangspunkt for 
drøftelser om klima-bæredygtighedselementer i KU's uddannelser, i dialog 
med de respektive studienævn og grønne studenterbevægelser.     

Rektor orienterede om status på de tre dataprojekter; Data+, Data labs og 
Avanceret data-infrastruktur, og oplyste på forespørgsel, at der i alt er afsat 
30 mio. kr. til Data+ samt, at 20-25 % af ansøgningerne til Data+ kommer 
fra de tørre fagområder.  

Bestyrelsen anbefalede, at man i etableringen af data labs overvejer at se på 
best practice internationalt, fx i Sverige.  

I dialogen om internationale partnerskaber indenfor forskning og 
uddannelse, anbefalede bestyrelsen, at fokus med fordel kan være på 
udvikling af allerede eksisterende internationale samarbejdsaftaler mellem 
KU og andre universiteters forskergrupper.  



 

SIDE 3 AF 6 I gennemgangen af den netop udgivne analyse af KU-baseret iværksætteri, 
drøftede bestyrelsen rapportens metodik, herunder fordele og 
begrænsninger. Direktionen redegjorde for, at tilsvarende rapporter 
udarbejdes ud fra samme metodik, hvilket giver mulighed for at 
sammenligne mellem universiteter.  

Endelig drøftede bestyrelsen nødvendigheden af en professionel og 
samlende, strategisk og proaktiv forskningsformidling på KU og anbefalede, 
at direktionen har et endnu større fokus på denne del af strategien.  

Bestyrelsen kvitterede for oplægget og tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Beslutning: Revisionsprotokollat af 1. nov. 2019  

Formanden bød velkommen til stats.aut. revisorer fra Deloitte, Lars 
Hillebrand, som gennemgik protokollatet i henhold til udsendt materiale og 
omdelte slides.  

Bestyrelsen godkendte den fremlagte protokol og underskrev denne.  

 

7. Beslutning: Økonomiopfølgningsrapport – Ø2 2019  

Universitetsdirektøren gennemgik økonomiopfølgningsrapporten i henhold 
til udsendt materiale.  

Bestyrelsen drøftede regnskabsoverskuddet, hvis årsag bygger på forskellige 
tendenser i KU's kapitalsammensætning; mindre aktivitet, jf. politisk varsel 
om manglende videreførsel af takstforhøjelse til humaniora og 
samfundsvidenskab, periodeforskydning på grund af henholdsvis 
bygningsområdet og strategi 2023-projekter, fakulteternes prioriteringer og 
lokale negative regnskabsreguleringer, samt mindre hensættelser på 
enkeltprojekter  

Universitetsdirektøren pointerede, at den nye budgetmodel på sigt skal give 
den nødvendige transparens til analysen af årsagsforklaringer.   

Bestyrelsen understregede vigtigheden af at opretholde det nuværende 
driftsniveau og signalere stabilitet til organisationen.       

Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelserne af det strategiske råderum 
under punkt otte om budget 2020.  

Bestyrelsen godkendte økonomiopfølgningsrapport Ø2 2019.  

 

8. Beslutning: Budget 2020 



 

SIDE 4 AF 6 Universitetsdirektøren gennemgik budget 2020 i henhold til udsendt 
materiale.  

I lyset af den netop vedtagne finanslov 2020 ser den økonomiske situation 
bedre ud for KU, end det udsendte budget viste. Bygningsområdet rummer 
fortsat væsentlige risici, men samlet set er der et økonomisk handlerum i 
2020. Når de endelige tal foreligger, kan der foretages disponeringer af det 
økonomiske råderum. Direktionen har i organisationen søgt at signalere 
stabilitet og opfordret til at fortsætte den nuværende og planlagte aktivitet i 
en forventning om et balanceret økonomisk råderum.     

Bestyrelsen drøftede, hvordan egenkapitalens størrelse, der pt ligger 
betragteligt over den fortsatte målsætning på 7,5 %, bør anskues og 
håndteres i den nuværende situation, hvor der også kan være behov for en 
reserve med eksisterende usikkerhed på bygningsområdet m.v. Bestyrelsen 
opfordrede direktionen til at have fokus på egenkapitaltræk som bidrag til 
kerneforretningen og strategiens fortsatte udfoldelse.  

Universitetsdirektøren gav en status på KU's kapitalforvaltning i henhold til 
udsendt materiale og oplyste, at i tilfælde af at KU's kapitalforvaltere i deres 
screening opdager aktiver i porteføljen, der ikke lever op til KU's etiske 
investeringspolitik, har kapitalforvalterne 30 dage til at sælge disse aktiver. 
Dette betyder, at KU ikke kan garantere, at der ikke på et givent tidspunkt 
kan findes en "sort" aktie i porteføljen.  

Universitetsdirektøren oplyste på forerspørgsel, at man i fremtiden kan 
overveje at udskifte de etisk screenede investeringer med grønne 
investeringer, men at det selvfølgelig skal afvejes ift afkastmulighederne.  

Bestyrelsen tog orientering om status på kapitalforvaltning til efterretning 
og godkendte budget 2020.      

 

9. Orientering: Årlig orientering om KU's organisation 

Rektor orienterede i henhold til udsendt materiale og gennemgik de 
organisatoriske ændringer i 2019:  

Rektor konkluderede, at det fremover skal fremgå mere tydeligt, hvilken 
beslutningskompetence, særligt i forhold til medbestemmelse og 
medinddragelse for medarbejdere og studerende, som de enkelte KU-råd og 
nævn har.  

Flere medlemmer udtrykte ønske om at gentage dele af undervisningen i 
universitetsformalia og god bestyrelsesgovernance fra bestyrelsesseminar 
2018 på forårets bestyrelsesseminar, idet der pt. sker stor udskiftning i 
bestyrelsen.  

 



 

SIDE 5 AF 6 10. Orientering: Informationssikkerhedsrapportering  

Universitetsdirektøren orienterede i henhold til udsendt materiale.  

KU's risikoprofil afspejler, at en række faktorer er anderledes i en 
universitetsorganisation, fx i forhold til datamateriale og dataåbenhed, end i 
private virksomheder. Derfor er KU ikke direkte sammenlignelig med andre 
organisationer i de security ratings, universitetet underlægges.  

På den administrative område arbejdes der med planer om et obligatorisk 
GDPR-kursus for alle medarbejdere.  

Bestyrelsen spurgte til det interne og eksterne kommunikationsberedskab i 
forhold til hændelser. Direktionen understregede, at centralt styret 
krisekommunikation altid skal være organisationens første skridt ved en 
hændelse  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

11. Generel orientering fra direktion og bestyrelsesformand  

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

b. Siden sidst – fortroligt 

 

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

a. Godkendte retningslinjer for forebyggelse og håndtering 
af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel 
chikane 

Bestyrelsen kvitterede for arbejdet med de nu godkendte retningslinjer.  

b. Orientering om aktivitetsindberetning 2019 på 
uddannelsesområdet  

Intet nævnt. 

c. Opdateret aktionsliste - fortroligt  

Intet nævnt.  

 

13. Evt. 

Intet nævnt.  

 



 

SIDE 6 AF 6 Mødet sluttede kl. 16.30. Næste ordinære møde afholdes d. 3. feb. 2020 
kl.9.00 - 16.00 

 

 

 

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 

Birgitte Vedersø Eske Willerslev 
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