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Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 
Pkt. 7. Bilag 1 

Københavns Universitets bestyrelse 

S A G S N O T A T  

Vedr. Status for implementering af ny budgetmodel på KU 

Sagsbehandler Koncern-økonomi og Rektorsekretariatet 

Direktionen vedtog i forlængelse af bestyrelsesmødet den 28. januar 2019 ny 
budgetmodel for Københavns Universitet (KU). Dette notat giver status for im-
plementeringen af den nye budgetmodel. 
 

Aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
Efter vedtagelsen af ny budgetmodel på KU har direktionen primært haft fokus 
på at kommunikere hovedelementerne i modellen til hele organisationen – så-
vel ledelse som den enkelte medarbejder – på KU’s tre organisatoriske ni-
veauer: institutter, fakulteter og fællesadministrationen. 
Dette fokus udsprang bl.a. fra en anbefaling fra bestyrelsesudvalget for ny bud-
getmodel, hvor vigtigheden af en synlig kommunikationsindsats blev fremhæ-
vet som en central del af implementeringen.  
I den ledelsesrettede kommunikation indkaldte direktionen L80-kredsen (deka-
nater, institutledere, fakultetsdirektører m.fl.), økonomichefer og institutadmi-
nistratorer til informationsmøde kort efter vedtagelsen, jf. tabel 1. Informati-
onsmødet blev fulgt op med KUnet-nyhed med videointerview af universitets-
direktøren. Nyheden blev offentliggjort samtidig med et temasite på KUnet, 
hvor hovedelementerne i modellen blev beskrevet sammen med en supplerende 
FAQ.  
Derudover har der været fokus på at forberede den strategiske budgetdialog på 
de kommende målplansmøder, som afvikles hhv. marts og april for institutter 
og fakulteter samt april og maj for fakulteter og direktion. Der er meldt basis-
budgetrammer ud til fakulteterne, hvori centralisering af huslejebudgetterne 
indgår. Samtidig er det tydeliggjort hvor meget bidragsmodellen1 andrager de 
enkelte fakulteter.  

1 Bidragsmodellen indebærer, at fakulteterne bidrager til finansieringen af de centralt afholdte fællesom-
kostninger ud fra omsætningen på den eksternt finansierede virksomhed. 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Mere-ledelsesansvar-og-fokus-p%C3%A5-foelgeomkostninger.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Mere-ledelsesansvar-og-fokus-p%C3%A5-foelgeomkostninger.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/ny-budgetmodel


 

SIDE 2 AF 7 På L80-mødet den 18. marts blev der lagt særlig vægt på forandringsperspekti-
vet i lederkredsen. Tidligere kommunaldirektør og ekstern lektor på CBS Klaus 
Majgaard fremhævede udfordringerne ved generelle styringsforandringer i 
større offentlige organisationer, og påpegede at organisationens forandringsmo-
denhed vil blive afgørende for hvor bredt og dybt den nye budgetmodel imple-
menteres.  
Endelig mødtes rektor med direktionen i Novo Nordisk Fonden d. 5. marts, 
som udviste forståelse for, at budgetmodellen er et internt KU-anliggende. Der 
er samtidig blevet afsendt breve til de 10 største private fonde, som yder forsk-
ningstilskud til KU2. Fondene tegner sig for samlet 83 pct. af de bevillingstil-
sagn, som KU modtog i perioden 2010-2018. Det påtænkes samtidig at infor-
mere UFM, de offentlige forskningsfonde samt øvrige interessenter. 
Den medarbejderrettede kommunikation har bestået i en KUnet-nyhed med vi-
deointerview af rektor samt afvikling af stormøder på campusserne. Direktio-
nen besøgte således i februar og marts de fem store campusser, hvor medarbej-
derne fik mulighed for at stille spørgsmål til budgetmodellen. Der har generelt 
været et fint fremmøde til stormøderne, og der har især været spurgt ind til den 
eksternt finansierede virksomhed, herunder bidragsmodellen.  
I perioden marts-maj vil fokus være på at understøtte den strategiske budgetdi-
alog samt at udarbejde en detaljeret implementeringsplan, som fremlægges for 
bestyrelsesudvalget for ny budgetmodel på mødet i maj. 
 

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
Dato Aktivitet 
28. januar  Bestyrelsen behandler direktionens forslag til ny budgetmodel og bakker op om forsla-

get. Direktionen vedtager derefter ny budgetmodel på KU. 

30. januar Direktionen orienterer L80 samt økonomichefer og institutadministratorer om hoved-
elementerne i ny budgetmodel. Temasite om ny budgetmodel offentliggøres. 

22. februar Stormøde på CSS for medarbejdere på SAMF. 
Bestilling på materiale til målplansmøderne, herunder budgetforslag fra fakulteter, ud-
sendt til fakulteterne. 

28. februar Stormøde på Søndre Campus for medarbejdere på HUM, JUR og TEO. 

4. marts Stormøde på Nørre Campus og Frederiksberg Campus for medarbejdere på SCIENCE 

5. marts Rektor mødes med direktionen i Novo Nordisk Fonden 

6. marts Universitetsdirektøren orienterer om ny budgetmodel ved fyraftensmøde for studenter-
repræsentanterne i Akademisk Råd. 

7. marts Stormøde på Panum (Mærsk Tårnet) for medarbejdere på SUND 

18. marts L80-møde, hvor direktionen giver status efter campus-stormøderne 

29. marts Breve fra rektor sendes til de 10 største private fonde, som KU modtager forskningstil-
skud fra. Brevet forklarer hovedindholdet i bidragsmodellen.  

april Stormøde for medarbejdere i fællesadministrationen 

                                                 
2 Se vedlagt eksempel på brev til Novo Nordisk Fonden. 

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Budgetreform-skal-ruste-forskningstungt-KU-til-fremtiden.aspx
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Budgetreform-skal-ruste-forskningstungt-KU-til-fremtiden.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/ny-budgetmodel


 

SIDE 3 AF 7 Konkrete implementeringsinitiativer 
Det er en forudsætningen for implementeringen af den nye budgetmodel, at den 
skal køre i forskellige spor, hvoraf nogle har en kort tidshorisont på et par må-
neder, mens andre dele vil strække sig over en årrække.  
Implementeringen skal ske i et bredt samarbejde, hvor det vil være nødvendigt 
at justere modellen i takt med, at erfaringer gøres. Samtidig er det vigtigt, at de 
første initiativer igangsættes hurtigt for at bevare momentum i forandringspro-
cessen. På den baggrund er de første initiativer igangsat, og den videre plan-
lægning af initiativerne vil afspejle de samme hensyn.  
Selve implementeringen og planlægningen heraf vil ske i faser, der giver mu-
lighed for at korrigere indsatser på baggrund af erfaringerne. Dette er illustreret 
i figuren neden for, jf. figur 1.  
 

Figur 1. Udkast til faseinddelt implementeringsplan (illustration)

 

 
Grundlaget for institutters og fakulteters indikative budgetlægning og budget-
prognose i den strategiske målplan 2019, er de tildelte budgetrammer i 2018. 
Det samme vil være tilfældet i 2020, hvis KUs samlede økonomi fortsat kan 
rumme det. Derved sikres stabilitet i overgangsperioden, hvor nøgletalsunder-
støttelse og forskellige praksisser skal udvikles og implementeres. 
 
I 1. kvartal er grundlaget for den strategiske budgetdialog blevet forberedt, og i 
2. kvartal 2019 vil fokus være på at understøtte den strategiske budgetdialog 
ifm. målplansmøderne med fakulteterne. For fakulteter og institutter er der der-
udover en stor opgave i forhold til at tilrettelægge og gennemføre budgetdialo-
gen på det organisatoriske niveau så vidt muligt efter de samme principper.  
 



 

SIDE 4 AF 7 Målplansmøderne mellem hhv. institut og fakultet samt fakultet og institut af-
vikles i løbet af marts og april samt april og maj. Her skal budgetdialog og res-
sourceallokering for første gang kobles med de strategiske indsatser i målpla-
nerne. Det følger det strategiske årshjul, som blev tilpasset ifm. vedtagelsen af 
den nye budgetmodel, jf. figur 2.  

Figur 2. Oversigt over nye processer på KU 

 
 
Der er planlagt en evaluering af forårets strategiske budgetdialog, som gen-
nemføres i juni 2019. På den baggrund kan der vise sig behov for at justere i 
tilrettelæggelsen, herunder også i de nøgletal, som indgår i dialogen. I dialogen 
mellem fakulteter og institutter kan der fx være brug for supplerende fakultets-
/institutspecifikke nøgletal, således at budgetmodellen bliver styringsrelevant 
på det niveau, hvor der budgetteres. Der er tale om en videreudviklingsopgave, 
som løses i et samarbejde mellem fællesadministrationen, fakulteterne og insti-
tutterne. 
I 2. halvår af 2019 vil der blive set på hvordan de økonomiske aspekter af det 
tværgående samarbejde mellem institutter og fakulteter håndteres i den nye 
budgetmodel. Budgetmodellen fjerner nogle af de væsentligste barrierer for det 
tværgående samarbejde ved at give mere ensartede vilkår, og med dette som 
udgangspunkt skal der udvikles fælles praksisser for håndteringen af økono-
mien i de tværgående samarbejder. 
Det nye koncept for månedsopfølgning og justering af de hidtidige kvartalsrap-
porter er forberedt og implementeres i løbet af første halvår 2019. 
På området for eksternt finansieret virksomhed er den nye model for bidrag til 
dækning af indirekte tværgående følgeomkostninger under implementering 
ifm. forårets strategiske budgetdialog. Derudover igangsættes i 2. kvartal tre 
koordinerede indsatser (spor), og et yderligere spor igangsættes i 3. kvartal af 
2019. Sporene samler de øvrige initiativer på EV-området, der indgik i vedta-
gelsen af budgetmodellen.  
 
 



 

SIDE 5 AF 7 a) Implementering af full-cost-principper 
Sporet har til formål at fastlægge principper og retningslinjer for full-cost 
budgettering samt udarbejdelse og implementering af en standardbereg-
ningsmetode for forskningsrelaterede følgeomkostninger med tilhørende 
værktøjer 

b) Systemunderstøttet ansøgningsproces: Fælles proces og faste roller 
(fase 1) 
Sporet har til formål at etablere et samlet procesoverblik for styringsproces-
serne på området for ekstern virksomhed og implementere en fælles sy-
stemunderstøttet ansøgningsproces på EV-området, hvorefter alle fakulteter 
benytter NIMBUS med udgangen af 2019. 

c) Systemunderstøttet ansøgningsproces: Fælles standarder og værktøjer 
(fase 2) 
Sporet har til formål at implementere en række systemunderstøttede stan-
dardværktøjer til ansøgningsprocessen. Derudover udarbejdes en plan for 
det videre arbejde med fælles standarder og processer på EV-området. 

d) Konsolidering af governance og videre udvikling af NIMBUS 
Sporet har til formål at sikre et robust grundlag for NIMBUS som fælles 
pre-award-system for universitetet, herunder at forberede og gennemføre 
overdragelsen af NIMBUS til KU-IT’s systemportefølje 

 
På bygningsområdet gennemføres beslutningen om centralisering af husleje-
budgettet ifm. udarbejdelsen af budgettet for 2020. I de udmeldte budgetram-
mer til fakulteterne er denne ændring indarbejdet. Næste skridt er udarbejdelse 
af strategier på bygningsområdet. Denne indsats forberedes i første halvår af 
2019 og udarbejdelse af strategierne forventes påbegyndt i andet halvår. 

Den nye budgetmodel stiller krav om en fælles dataunderstøttelse af budgetdia-
logen og de øvrige styringsprocesser i modellen. På de væsentligste områder er 
KU dækket af eksisterende systemer. Ift. den strategiske budgetdialog og op-
følgningen herpå vil den centrale Business Intelligence-enhed på KU være en 
koordinerende og understøttende aktør. Universitetet har et omfangsrigt kata-
log af nøgletal, som dog ikke i alle tilfælde er defineret ensartet på tværs af uni-
versitetet. Den centrale Business-Intelligence-enhed vil koordinere etablerin-
gen af ensartede definitioner og fælles systemunderstøttelse af nøgletal. 
Der kan ved den øvrige data- og systemunderstøttelse på nogle områder være 
brug for supplerende eller nye løsninger, og der er især brug for at se på sam-
menhængen mellem systemerne. 

Klar og tydelig kommunikation til ledere og medarbejdere har fra starten været 
en forudsætning for en succesfuld implementering af den nye budgetmodel. I 
implementeringsplanen er dette derfor et væsentligt indsatsområde gennem 
hele implementeringsforløbet. Behovet for kommunikations må forventes at 
ændre sig i takt med at implementeringen skrider frem, og de konkrete kommu-
nikationsindsatser planlægges derfor løbende i en tæt dialog med ledere på alle 
niveauer.  



 

SIDE 6 AF 7 På mødet i L80 den 18. marts gav universitetets ledere input og gode råd til det 
videre implementeringsarbejde. Her blev der lagt meget stor vægt på kommu-
nikation og på betydningen af, at lederne har gode kommunikationsredskaber. 
Der er stort fokus på, at der fortsat formidles en tydelig, fælles narrativ om be-
hovet for forandring. Der lægges tilsvarende vægt på, at der kommunikeres 
konkret og direkte frem for abstrakt om forandringens indhold, og det som 
kommer til at ske. Det står højt på dagsordenen, at der er transparens i beslut-
ningerne, og at myter om det modsatte håndteres i kommunikationen. Inputtet 
fra L80-mødet indgår i den videre planlægning af kommunikationsindsatsen. 
Den nye budgetmodel stiller nye krav til ledelse og administration på institut 
og fakultetsniveau. Derfor indeholder denne plan også initiativer, der under-
støtter denne forandring gennem dialog og efteruddannelse.  
På mødet i L80 den 18. marts gav universitetets ledere input til de kompetence-
behov, som den nye budgetmodel indebærer for lederne og for organisationen i 
bredere forstand. Forslagene vil danne grundlag for konkrete initiativer i imple-
menteringsarbejdet.  
 

Forberedelse af implementeringsprogram 
Implementeringen af den nye budgetmodel kræver en høj grad af koordination 
mellem forskellige indsatser, der er nødvendig for at opnå forandring. Samtidig 
lægges der vægt på, at implementeringen sker løbende og ved en høj grad af in-
tegration og forankring i organisationen.  
Disse hensyn stiller en række krav til organiseringen af implementeringen med 
hensyn til ledelse og styring af implementeringen og med hensyn til tilrettelæg-
gelse af de konkrete implementeringsinitiativer. Disse krav opfyldes bedst ved 
en programstuktur, der er tæt forankret i ledelsesorganisationen og ikke funge-
rer som en særskilt eller parallel organisation.   
De konkrete initiativer kan være organiseret som projekter eller som opgaver, 
der forankres og løses direkte i driftsorganisationen. Der kan også være tale om 
opgaver eller selvstændige projekter, der ikke indgår direkte i programmet, 
hvor koordinationen med programmet er sikret på en fast og aftalt måde, der 
muliggør sammenhæng og overblik.  
Figur 3 giver et illustrativt eksempel på hvordan implementeringen kan organi-
seres, idet den endelige organisering er under udarbejdelse. 

  



 

SIDE 7 AF 7  

Figur 3. Eksempel på mulig governance i implementeringsprogrammet  

 
 
Forankring i ledelsesorganisationen 
En succesfuld implementering af budgetmodellen afhænger af, at den forankres 
i ledelsesorganisationen. Ledere på alle niveauer skal fungere som forandrings-
agenter og påtage sig et ansvar for implementeringen. 
Princippet om forankring i ledelsesorganisationen betyder, at den overordnede 
og tværgående styring af implementeringen forankres i direktionen og ved de 
eksisterende overordnede ledelsesfora, Ledelsesteamet (LT) og Fællesadmini-
strationens ledelsesteam (FA-LT), Økonomiudvalget på KU (ØKU), universi-
tetets administrative netværk inden for forsknings og innovation (KANFI) mv.  
Fakulteterne kommer til at spille en central rolle i implementeringen. Det vil 
være fakulteterne, som skal understøtte, at implementeringen af budgetmodel-
len sker på institutterne. Hvert fakultet vil derfor skulle nedsætte en implemen-
teringsorganisation med ansvar for organisatorisk forberedelse og gennemfø-
relse. Den nærmere organisering af implementeringsarbejdet på fakulteterne vil 
afhænge af fakultets størrelse, organisering og andre lokale forhold. 
L80 gav på dets møde den 18. marts en række råd til, hvad det er centralt at 
forholde sig til i det videre implementeringsarbejde. Forslagene fra L80 vil 
blive indarbejdet i den samlede implementeringsplan. 
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