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Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 
Pkt. 6. Sagsfremstilling  

Københavns Universitets bestyrelse  

28. MARTS 2018 S A G S F R E M S T I L L I N G   

Vedr. Pkt. 6. Godkendelse: Årsrapport 2018, inkl. 
statusredegørelse på strategisk rammekontrakt

 

Sagsbehandler Rektorsekretariatet og Koncernøkonomi 

Fremlægges med henblik på  

- At bestyrelsen orienterer sig i årsrapporten og statusredegørelsen, 
som under ét er en redegørelse for den strategiske fremdrift.  

- At bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten. 
- At bestyrelsen godkender statusredegørelsen. 

Baggrund 

Årsrapporten, inkl. ledelsesberetningen og den finansielle beretning, samt 
status på den strategiske rammekontrakt følger ministeriets frister og 
procedurer. Der skal altid ske en rapportering til april. 

Bestyrelsen har tidligere set den del af årsrapporten, som indgår i 
ledelsesberetningen. De nye områder er den finansielle redegørelse samt 
afrapportering af den strategiske rammekontrakt. 

For Københavns Universitets vedkommende blev den strategiske 
rammekontrakt for 2018-2021 forhandlet endeligt på plads i november 
2018. Denne første rapportering dækker derfor en forholdsvis kort periode, 
om end de strategiske indsatser i de fleste tilfælde var igangsat ved 
rammekontraktens godkendelse.  

Overordnet set, så er direktionen tilfreds med fremdriften i de otte mål. Der 
er områder, hvor udviklingen endnu er i en tidlig fase, hvilket især gælder 



 

SIDE 2 AF 2 uddannelsesområdet i mål tre (kobling mellem forskning og uddannelse) og 
fire (højt læringsudbytte). Her skal udviklingen følges tæt for at sikre en god 
start på indsatserne. For så vidt angår mål syv (samfundsnytte) så vurderes 
det ligeledes, at der er et stort arbejde foran os, og at forskernes bidrag til 
offensiv debatskabelse muligvis bør fremhæves i den næste statusrapport.  

Der er mulighed for, i forhandling med ministeriet, at justere i de 
handlinger, som er udvalgt til at indfri de otte mål, som er i den strategiske 
rammekontrakt. Det vil ske i de styringsdialogmøder, som er mellem 
ministeriet og universitetet.  

Statusredegørelsen er en del af den samlede strategiske drøftelse med 
bestyrelsen og skal ses i sammenhæng med de temadrøftelser, som er 
planlagt. Drøftelsen af årsrapport og statusredegørelse omhandler derfor 
universitetets overordnede og generelle status. Temadrøftelserne giver 
mulighed for at drøfte den konkrete udvikling inden for hvert enkelt 
strategikapitel. 

 

Bilag 

1. Årsrapport 2018 
2. Statusredegørelse 2018 for Københavns Universitets strategiske 

rammekontrakt 2018-2021 
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