
 

 

MØDENOTAT 

Formandskabsmøde HD 28.5.2018 
21. september 2018 

/KL 

 

 

Formandskabsmøde HD 28.5.2018 kl. 15.00-17.30 

Deltagere: Nina Fauerholdt Ånerud, Jørgen Christian Slipsager Jacobsen, Povl Tiede-

mann, Teddy Jacobsen, Mikael Vest, Klaus Lynbech 

 

Fraværende med afbud: Annette Bang Andersen, Lars Bjørnvik, Mogens Marinus Brock 

 

Dagsorden 

1. Orientering om HD Fællesudvalgets henvendelse til ministeriet 

2. Revision af beskikkelsesindstilling – Bilag 

3. Fastlæggelse af datoer for valg til formandskabet – Bilag 

4. Evt. 

 

Ad 1. Orientering om HD Fællesudvalgets henvendelse til ministeriet 

 KL informerede om HD Fællesudvalgets henvendelse, jf. også tidligere mail-oriente-

ring fra NFÅ. 

 PT efterspurgte om der er tilladelse til at reducere formandskabet som besluttet på 

sidste formandskabsmøde. NFÅ+KL bekræftede at der ad flere omgange er givet 

mundtligt tilsagn fra ministeriet til modellen. Institutionerne er orienteret via henven-

delse til HD Fællesudvalget. 

Ad 2. Revision af beskikkelsesindstilling – Bilag 

 NFÅ orienterede om status for hidtidig bestikkelsesindstilling, der er afvist af ministe-

riet pga. for få indstillede nye ansøgere. 

 Der var enighed om at forespørge blandt EØ-korpsets censorer, da disse allerede er 

bedømt fagligt, og det vil derfor gøre processen væsentligt kortere. 

 Det blev besluttet, at der ikke reduceres blandt ansøgere om genbeskikkelse i den nu-

værende indstilling. 

 NFÅ foretager en udvælgelse af ca. 70 censorer, der forespørges. 

 De forespurgte opretter derefter en ansøgning i Censor IT, hvor blot profiloplysninger 

evt. opdateres og fagkvalifikationer vælges. Deadline for at oprette ansøgning er 

12.6.2018. 

 Censorkorpset søges beskikket pr. 1.8.2018, hvorefter der udskrives valg, jf. pkt. 3. 

 Ansøgerne informeres om proces og tidsplan. KL sender udkast til NFÅ. 
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Ad 3. Fastlæggelse af datoer for valg til formandskabet – Bilag 

 Valget afholdes, når censorkorpset er beskikket (jf. pkt. 2). 

 Opstillingsperioden fastlægges til 6.-16.8.2018 og valghandlingen løber fra 17.-

27.8.2018, hvorefter resultatet offentliggøres 28.8.2018. 

 Det nyvalgte formandskab tiltræder pr. 1.9.2018 

 Valghandlingen gennemføres i SurveyXact, da der ikke kan foretages anonym afstem-

ning i Censor IT. 

 Revideret notat vedr. valget vedlægges mødenotatet. 

 Der etableres et overdragelsesmøde mellem det nuværende og det kommende for-

mandskab. 

Ad 4. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 


