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Sagstype 

 Beslutning  Drøftelse  Orientering  Høring 

Indstilling 
Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om den samlede sta-
tus for de tværgående strategiprojekter til efterretning sammen med en plan 
for det videre arbejde med implementering af udvalgte indsatser fra inspira-
tionsturen til Berkeley og Stanford. 

Baggrund 
Talent og samarbejde - strategi 2023 implementeres først og fremmest gen-
nem de mange konkrete indsatser på institutter og fakulteter i tæt sammen-
hæng med forsknings- og uddannelsesaktiviteterne på KU. En række af stra-
tegiens mål kalder på fælles løsninger via tværgående indsatser. På bestyrel-
sens møde den 12. juni prioriterede bestyrelsen seks tværgående projekter til 
igangsættelse i 2018, og i januar 2019 blev yderligere et projekt – internati-
onale partnerskaber – igangsat. Et overblik over projekterne er vedlagt i bi-
lag 1. 

Løsning 
De syv igangværende strategiprojekter har arbejdet intensivt med analyse- 
og planlægning, dvs. at projektorganiseringerne er nedsat, og leverancer og 
ressourcer er kortlagt. En nærmere præsentation af hvert projekt er vedlagt i 
bilag 2. Yderligere én tværgående strategisk indsats – ny budgetmodel – er i 
gang. Arbejdet med ny budgetmodel har særlig interesse for bestyrelsen og 
følges særskilt, men den vil også indgå i overblikket fremover. 



 

SIDE 2 AF 2 Yderligere tre projekter afventer igangsættelse i 2020. Det er direktionens 
vurdering, at der samlet set er mange indsatser i gang, og at der er behov for 
at holde fokus og fortsat skarpt prioritere for at opnå succes. Det systemati-
ske arbejde med strategiske indsatser på fakulteter og institutter qua det stra-
tegiske årshjul og de igangsatte tværgående strategiprojekter gør, at de in-
terne ressourcer til forandring er under pres. For at skabe de bedste mulig-
heder for de igangværende projekter, vil direktionen derfor først igangsætte 
de tre afventende projekter medio 2020 efter bestyrelsens behandling af por-
teføljen i juni næste år. 
 
For at styrke prioritering og eksekvering af de tværgående strategiske pro-
jekter på KU, har direktionen igangsat et porteføljearbejde, som implemen-
teres i løbet af 2019. 
 
Indsatser fra bestyrelsesseminaret 2019 
En plan for det videre arbejde med de udvalgte indsatser fra bestyrelsesse-
minaret og deres kobling til de igangværende strategiske indsatser fremgår 
af de sidste to sider af bilag 1. 

Videre proces 
Bestyrelsen drøfter de enkelte strategiprojekter, indsatser og resultater under 
de relevante strategiske temadrøftelser, som er fordelt over bestyrelsens 
mødeplan for året. 

Ressourcemæssige konsekvenser 
Strategiprojekternes samlede størrelse og ressourcetræk efter analyse- og 
planlægningsfasen fremgår af bilag 2. Direktionen vurderer, at niveauet af 
igangsatte indsatser er højt.

Bilag 
1. Tværgående Strategi 2023-projekter - overblik  
2. Kort præsentation af de syv igangsatte tværgående strategi 2023-

projekter 
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