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1. Dialog med studerende/studenterpolitiske organisationer
1.a Dialogforum
Der indføres et dialogforum med rektoratet bestående af de organisationer,
som var opstillet til det sidst afholdte bestyrelsesvalg.
De til bestyrelsesvalget opstillede organisationer inviteres til møderne, som
endvidere kan annonceres på KU’s intranet således, at øvrige interesserede
blandt de studerende kan deltage.
Dialogforummets formål er, at sikre en bred dialog mellem rektoratet og de
studenterpolitiske organisationer.
Dialogforum mødes med rektoratet tre gange årligt (to gange i foråret og en
gang i efteråret) og kan derudover afholdes ad hoc.
Der udarbejdes en dagsorden hvortil rektoratet og organisationerne kan
indmelde emner og som udsendes til disse inden mødernes afholdelse.
Organisationerne kan lade sig repræsentere af deres valgte medlemmer eller
andre fra de pågældende organisationer.
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1.b Dialog med organisationer med bestyrelsesmandater og øvrig dialog
Rektoratet mødes udover dialogforum fast eller efter behov med den eller de
organisationer, der har mandater valgt i bestyrelsen og med andre organisationer efter konkret vurdering.
1.c Udpegning til rektorale udvalg mv.
Rektor kan udpege studerende til udvalg m.v. på det centrale niveau på KU.
Det sker via den eller de organisationer, der er valgt til bestyrelsen.
1.d Høringer
Høringsparter på centralt niveau er som udgangspunkt den eller de organisationer, som er valgt til bestyrelsen. Høringer gennemføres også ad hoc i dialog forum. De resterende organisationer høres som hidtil via deres repræsentanter på faktultets/uddannelsesniveau.

2. Støtte til studenterpolitisk arbejde.
2. a Indledende om ny ordning
I det følgende beskrives forslag til ny ordning for tildeling af støtte til studenterpolitisk arbejde jf. universitetslovens § 22.
Det såkaldte statstilskud, som reguleres direkte via finansloven står uden for
ordningen og tildeles efter de sædvanlige kriterier (efter stemmetal til bestyrelsen).
Ordningen tildeler tilskud til studenterpolitiske organisationer (foreninger)
dels efter stemmetallet til KU’s bestyrelse (pulje 1) dels ud fra antallet af
valgte mandater i henholdsvis KU’s bestyrelse og akademiske råd (pulje 2).
Modellens udformning sigter mod at afspejle det årlige universitetsvalg dels
i forhold til opnående stemmer (bestyrelsesvalget) dels i forhold til vundne
studenterpladser/mandater (bestyrelse og akademisk råd).
Tilskuddet beregnes på baggrund af universitetsvalget det foregående år.
Den samlede bevilling til fordeling udgør 2.258.990 kr. kr. i 2013 og nedenstående takster baserer sig på denne. Det skal bemærkes, at den årlige bevilling indgår i KU’s almindelige budgetlægningsproces.

2. b Tilskud efter stemmetallet til KU’s bestyrelse (pulje 1)

Tilskuddet efter stemmetal fastsættes til 50 % af bevillingen. Denne fordeles
proportionelt mellem de organisationer, som har fået mindst 4 % af de afgivne stemmer.
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2. c Tilskud efter antal mandater i bestyrelse og akademiske råd (pulje 2).
Tilskuddet pr. valgt mandat (50 % af bevillingen) fordeles således at:


Bestyrelsesmandaterne (2) fastsættes til 40 % af pulje 1 svarende til
225.899 kr. pr. mandat



Akademisk Råds mandater (AR) fastsættes til 60 % af pulje 1 svarende til 677.697 kr. AR tilskuddet deles mellem de 6 fakulteter,
der opdeles i 3 grupper efter forholdet mellem studenterbestand og
antal studenterpladser i AR på det pågældende fakultet (se tabellen). Herefter afhænger det endelige tilskud pr. mandat af antal studenterpladser,

FAK/gruppe (AR)
Gruppe 1
HUM (3)
SCIENCE (3)
Gruppe 2
SAMF (3)
Gruppe 3
SUND (5)
JUR (3)
Gruppe 4
TEO (2)
I alt

Note:

Studenterbestand (2012)
Antal/andel
19.980
10.636
9.344
6.283
6.283
11.848
7.401
4.447
756
756
38.867

Gruppe 1: 3000-3999 stud. pr. mandat
Gruppe 2: 2000-2999 stud. pr. mandat
Gruppe 3: 1000-1999 stud. pr mandat
Gruppe 4: 0-999 stud. pr. mandat

Andel af pulje
0,51
0,27
0,24
0,16
0,16
0,30
0,19
0,11
0,02
0,02

0,4

0,18
0,33

0,09
1
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Efter denne beregningsmetode udløser et AR-medlem på de respektive fakulteter følgende:
Gruppe 1 (40 % af AR-tilskuddet)
HUM og SCIENCE har begge 3 studenterpladser hvilket udløser
45.179,80 kr. pr. mandat.
Gruppe 2 (18 % af AR-tilskuddet)
SAMF har 3 studenterpladser hvilket udløser 40.661,82 kr. pr.
mandat.
Gruppe 3 (33 % af AR-tilskuddet)
SUND har 5 studenterpladser hvilket udløser 22.364 kr. pr. mandat.
JUR har 3, hvilket udløser 37.273,34 kr. pr. mandat.
Gruppe 4 (9 % af AR-tilskuddet)
TEO har 2 pladser i sit AR, hvilket udløser 30.496,37 kr. pr. mandat.
2. d Udbetaling og vilkår
Tilskuddet udbetales til organisationernes konti i én rate efter modtaget ansøgning jf. nærmere bestemte retningslinjer. Overstiger beløbet 300.000 kr.
udbetales beløbet i 2 rater en efter årsskiftet en 1. juli. Det påhviler organisationerne, at anvende tilskuddet inden for rammerne af det i universitetslovens § 22 nævnte formål.
Som betingelse for modtagelse af tilskud påhviler det organisationerne, at
tilsende Københavns Universitet en beskrivelse af hvilke aktiviteter tilskuddet planlægges anvendt til samt efter det pågældende års afslutning at fremsende en årsrapport, som indeholder en beskrivelse af til hvilke aktiviteter
tilskuddet er anvendt jf. de udarbejde retningslinjer.

