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Vedtægter for Danske Universiteter

Præambel
Viden er det centrale råstof for værdiskabelse og opbygning af velfærd og social
og kulturel sammenhæng i samfundet. Universiteterne har som samfundsinstitution et primært ansvar for at skabe og formidle ny viden. Danske universiteter
bidrager med deres egen forskning og aktive deltagelse i internationalt forskningssamarbejde til at kortlægge og anvise løsninger på samfundets udfordringer. Gennem uddannelse af højt kvalificeret arbejdskraft er universiteterne med
til at skabe muligheder for den enkelte foruden konkurrencedygtige virksomheder og høj kvalitet i det offentlige. Gennem udveksling af viden med det omliggende samfund bidrager universiteterne til erhvervslivets udvikling og konkurrenceevne.
Universiteterne indsats for samfundet bygger på deres evne til hver for sig og i
fællesskab at placere Danmark i front af den videnskabelige udvikling og formidling. Målet er at placere og fastholde danske universiteter i verdensklasse.
Danske Universiteter er en samarbejdsorganisation, som skal bistå universiteterne med at tilvejebringe gode og funktionelle vilkår for at løfte det ansvar, som
påhviler universiteterne. Danske Universiteter er mødested for Formandskollegiet og Rektorkollegiet, som i Danske Universiteter kan drøfte fælles problemer,
tage fælles initiativer og repræsentere de danske universiteter over for myndigheder og andre aktører i samfundet. Danske Universiteter bygger på frivillig tilslutning fra universiteterne og arbejder med fuld respekt for det enkelte universitets lovbestemte selvstyre.
§ 1. Danske Universiteter har hjemsted og værneting i Københavns Kommune.
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§ 2. Danske Universiteter har til formål at fremme universitetssektorens fælles
synlighed og gennemslagskraft nationalt og internationalt og at styrke sektorens
interne samarbejde og erfaringsudveksling.
§ 3. Danske Universiteter er samarbejds- og interesseorganisation for de universiteter, der er omfattet af universitetsloven.
Stk. 2. Organisationen omfatter Formandskollegiet, der består af formændene for
universitetsbestyrelserne, og Rektorkollegiet, der består af rektorerne for universiteter under universitetsloven samt Universitetsdirektørudvalget og en række
underudvalg og arbejdsgrupper nedsat af Rektorkollegiet eller Universitetsudvalget.
Stk. 3. Princippet for arbejdsdelingen mellem organerne i Danske Universiteter
er, at opgaver og ansvar fordeles efter samme principper som opgaverne på det
enkelte universitet.
§ 4. Opgaven som talsmand for Danske Universiteter er delegeret til Rektorkollegiets formand.

Præsidiet
§ 5. Danske Universiteters øverste ledelse er præsidiet, der består af formand og
næstformand for Formandskollegiet og formand og næstformand for Rektorkollegiet.
Stk. 2. Præsidiet samles sædvanligvis fire gange om året til møder, der ledes af
Formandskollegiets formand.
Stk. 3. Referater fra præsidiets møder udarbejdes af sekretariatet for Danske
Universiteter og udsendes til universiteternes formænd og rektorer.

Formandskollegiet
§ 6. Formandskollegiet vælger af sin midte en formand for 2 år ad gangen. Næste
valg er pr. 1. december 2011. Valgregler fastsættes i kollegiets forretningsorden.
§ 7. Formandskollegiet vælger af sin midte en næstformand for 2 år ad gangen.
Næste næstformandsvalg er pr. 1. december 2011. Valgregler fastsættes i kollegiets forretningsorden.
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Rektorkollegiet
§ 8. Rektorkollegiet vælger af sin midte en formand for 2 år ad gangen. Næste
valg er pr. 1. september 2012. Valgregler fastsættes i kollegiets forretningsorden.
Stk. 2. Rektorkollegiet vælger af sin midte en næstformand for 2 år ad gangen.
Næste næstformandsvalg er pr. 1. september 2012. Valgregler fastsættes i kollegiets forretningsorden.
§ 9. Følgende kan deltage i Rektorkollegiets møder med observatørstatus:
Rektor for Grønlands Universitet
Rektor for Færøernes Universitet.
Desuden kan Kulturministeriets Rektorer være repræsenteret som observatør ved
én rektor.
§ 10. Rektorkollegiet behandler uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål
på eget initiativ eller efter anmodning fra Formandskollegiet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og andre ministerier, myndigheder eller organisationer.
§ 11. Rektorkollegiet træffer afgørelser ved simpel stemmeflerhed; dog kræves
til vedtagelse af forslag, at mindst halvdelen af rektorerne, herunder formanden
eller næstformanden for Rektorkollegiet, er til stede.
Stk. 2. Rektorkollegiet kan træffe afgørelser ved skriftlig votering, dog ikke i
spørgsmål om vedtægtsændringer og budgetgodkendelse.
§ 12. I Rektorkollegiet kan ethvert spørgsmål af fælles interesse for de højere
uddannelsesinstitutioner tages op til behandling. Beslutninger, truffet af kollegiet, er vejledende for de enkelte institutioner.
§ 13. Rektorkollegiet kan dog indgå en bindende aftale med tredjepart på vegne
af institutionerne, i det omfang institutionerne konkret har bemyndiget Rektorkollegiet hertil.
§ 14. Med henblik på Rektorkollegiets behandling af administrative spørgsmål er
universiteternes administration repræsenteret ved to observatører ved Rektorkollegiets møder i form af Universitetsdirektørudvalgets formandskab.
§ 15. Rektorkollegiet kan nedsætte udvalg, hvori også andre end kollegiets medlemmer kan have sæde.
§ 16. Indhentning ved og afgivelse af udtalelser fra de af Rektorkollegiet og Universitetsdirektørudvalget nedsatte udvalg foregår gennem kollegiet.
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Universitetsdirektørudvalget
§ 17. Til Danske Universiteter er knyttet et Universitetsdirektørudvalg, der består
af den øverste chef for institutionernes administration. Udvalgets opgave er med
ansvar over for Rektorkollegiet at fremme det administrative samarbejde mellem
institutionerne. Udvalget forbereder kollegiets behandling af administrative sager, der skal forelægges overordnet myndighed.
Stk. 2. Udvalget vælger af sin midte et formandskab, som repræsenterer udvalget
i Rektorkollegiet.
Stk. 3. Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, erfa-grupper og lignende inden for
det administrative område.
Stk. 4. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 18. Administratorer for Grønlands Universitet og Færøernes Universitet kan
deltage som observatører i Universitetsdirektørudvalgets møder. Desuden kan
Kulturministeriets Rektorer udpege én observatør til Universitetsdirektørudvalget.

Sekretariatet
§ 19. Danske Universiteters sekretariat sekretariatsbetjener Formandskollegiet,
Rektorkollegiet og Universitetsdirektørudvalget samt organisationens øvrige
udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 2. Sekretariatet for Danske Universiteter ledes af en sekretariatschef, der
refererer til formanden for Rektorkollegiet.
Stk. 3. Repræsentanter for sekretariatet deltager i møderne i kollegier og udvalg
og kan repræsentere Danske Universiteter udadtil.

Økonomi og vedtægter
§ 20. Organisationens udgifter afholdes af medlemmerne i forhold til deres omsætning. Derudover kan organisationen modtage tilskud eller oppebære andre
indtægter. Danske Universiteter disponerer over et grundtilskud overført fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til Syddansk Universitet pr. 1.
januar 2008.
Stk. 2. Universiteterne kan i enighed beslutte at øge tilskuddet til organisationen.
Tilskuddet indbetales i forhold til universiteternes omsætning.
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Stk. 3. Danske Universiteters regnskab og budget godkendes af præsidiet.
§ 21. Medlem af Danske Universiteter er de i § 3 nævnte universiteter.
Stk. 2. Ønsker et universitet at udtræde, kan dette ske med et års varsel til den 1.
januar.
§ 22. Ændringer af nærværende vedtægter skal vedtages af såvel Formandskollegiet som Rektorkollegiet.
§ 23. Opløsning af Danske Universiteter skal vedtages af såvel Formandskollegiet som Rektorkollegiet.
Stk. 2. Råder organisationen over midler ved opløsningen, føres disse tilbage til
medlemmerne på samme måde som tilførsel af eventuelle nye midler (§20, stk.
2).

Ikrafttræden
§ 24. Vedtægterne træder i kraft 17. august 2010.

Godkendt af Præsidiet den 21. september 2010

