J.nr. 2010-3001-01

FORRETNINGSORDEN FOR REKTORKOLLEGIET

Til udfyldelse af bestemmelser i de af Formandskollegiet og Rektorkollegiet
godkendte vedtægter for Danske Universiteter har Rektorkollegiet vedtaget følgende forretningsorden:
§ 1. Rektorkollegiets møder indkaldes af formanden med mindst en uges varsel.
Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden for mødet.
Stk. 2. Der reserveres en række mødedatoer for ordinære møder for et år ad gangen.
Stk. 3. Halvdagsmøder afholdes så vidt muligt på tirsdage fra kl. 10.30. Heldagsmøder aftales på ad hoc basis.
§ 2. Formanden kan indkalde til ekstraordinære kollegiemøder. Ønsker om ekstraordinære møder skal fremsættes over for formanden.
Indkaldelse kan ske med kort varsel, eventuelt pr. e-mail.
§ 3. Rektorkollegiets møder er kun åbne for de i vedtægternes §§ 3 og 4 nævnte
personer. Rektorerne kan ved møder i Rektorkollegiet i tilfælde af forfald lade
sig repræsentere af deres prorektorer.
Stk. 2. Formanden kan indbyde andre personer til uden stemmeret at deltage i
behandlingen af enkelte punkter på dagsordenen.
§ 4. Sekretariatet udarbejder referater af Rektorkollegiets møder. Referaterne
udsendes efter aftale med formanden.
§ 5. Rektorkollegiet vælger for 2 år ad gangen en formand, jf. vedtægternes § 3
stk. 2. Valgperioden løber fra 1. september til 31. august 2 år senere.
Stk. 2. Sekretariatet indkalder blandt Rektorkollegiets medlemmer, jf. vedtægternes § 3 stk. 1, forslag til kandidater. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 2
ugers frist.

Side 2 af 3

Stk. 3. Med mindre der kun er foreslået én kandidat, der i så fald erklæres for
valgt, gennemføres valget ved skriftlig afstemning på et ordinært kollegiemøde
blandt de fremmødte medlemmer af kollegiet, idet prorektorer skal stemme ved
fuldmagt.
Stk. 4. Såfremt der er anmeldt 2 kandidater, erklæres den kandidat for valgt, der
opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. Ved eventuel fortsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 5. Såfremt der er anmeldt mere end 2 kandidater, stemmes der i flere runder,
således at den kandidat, der i hver runde får færrest stemmer, udgår ved den efterfølgende runde. Såfremt mere end en kandidat har opnået færrest stemmer,
afgøres det ved lodtrækning, hvilken kandidat der udgår ved den følgende runde.
Når der kun er 2 kandidater tilbage, erklæres den kandidat, der opnår flest stemmer, for valgt. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning. Ved eventuel
fortsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 6. Såfremt en siddende formand fratræder som rektor, vælges en formand
for Rektorkollegiet for den resterende del af valgperioden efter ovennævnte
valgregler.
§ 6. Samtidig med valg af formand vælges en næstformand for kollegiet for 2 år.
Valgperioden løber fra 1. september til 31. august 2 år senere.
Stk. 2. Indkaldelse og valg sker efter samme regler som ved valg af formand.
Stk. 3. Såfremt en næstformand fratræder som rektor, vælger kollegiet en ny
næstformand for den resterende del af valgperioden.
Stk. 4. Universitetsdirektørudvalgets formandskab deltager i Rektorkollegiets
møder uden stemmeret.
Stk. 5. Mellem møderne i kollegiet varetages de løbende forretninger af Rektorkollegiets formand i samarbejde med Danske Universiteters sekretariat.
§ 7. Ved nedsættelse af ad hoc udvalg, jf. vedtægternes § 10 stk. 2, udarbejdes et
kommissorium indeholdende oplysninger om udvalgets sammensætning, herunder formandskab og sekretariatsfunktion samt tidsplan for udvalgets arbejde.
Stk. 2. Udvalg afgiver udtalelse gennem Rektorkollegiet, jf. vedtægternes § 10
stk. 3.
§ 8. Formanden for Rektorkollegiet fungerer som talsmand for Danske Universiteter og repræsenterer Rektorkollegiet udadtil.
Stk. 2. Formanden underskriver beslutninger/udtalelser på kollegiets vegne.
Formanden kan bemyndige medarbejdere i sekretariatet til at underskrive på
kollegiets vegne.

Side 3 af 3
Stk. 3. Formanden har ansvaret for, at indstilling af medlemmer til udvalg, bestyrelser mv. følger de fastlagte procedurer, og han kan træffe beslutninger i enkeltsager.
§ 9. Formanden kan foretage høringer på institutionerne enten på eget initiativ
eller efter anmodning fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
eller Undervisningsministeriet.
§ 10. Danske Universiteters sekretariat fungerer som sekretariat for kollegiet i et
omfang, som aftales med formanden.

Denne forretningsorden erstatter forretningsordenen vedtaget den 25. april 2006.

Vedtaget af Rektorkollegiet den 17. august 2010.

