Tale ved lancering af strategi for samarbejde myndigheder og
organisationer den 11.12.2012. Af Prorektor Thomas Bjørnholm

Kære kolleger og gæster

Bedre forskning.
Bedre uddannelser.
Bedre samfund.

Så kort – og så ambitiøst – kan man udtrykke målet med den strategi
som vi i dag skal diskutere.

KU vil gerne have meget mere samarbejde mellem universitetets forskere
og myndigheder og organisationer. Vi ved nemlig, at det virker!

Både for os og for jer. For samarbejdet mellem os er i virkeligheden en form
for yin/yang. Vi komplementerer hinanden – vi gør hinanden bedre.

Når Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune finansierer en KUprofessor i ”kommunal rehabilitering” - eller når de samarbejder med
studerende og ph.d’er får forskere og studerende mulighed for at teste
rehabiliteringsforskningen i praksis. Det er en vidensmæssig guldgrube for
universitetet, der er med til at udvikle vores uddannelser og vores forskning.

For kommunen er en indsats baseret på den nyeste forskning, blandt andet
med til at gøre syge borgere hurtigere og mere varigt raske. Og kan dermed i
sidste ende spare kommunen for en hel del penge.

Når Dansk Flygtningehjælp samarbejder med en specialestuderende,
højner det kvaliteten af den studerendes uddannelse.
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Og samtidig blev specialet et vigtigt bidrag til planlægningen af deres
hjælpearbejde i Liberia.

Når Danmarks Idrætsforbund er en af partnerne i KU’s Center for Holdspil og
Sundhed, giver den tætte kontakt til idrætslivet unikke muligheder for
universitetets forskere og studerende. Og samtidig giver det idrætslivet
mulighed for at udvikle både nye og kendte holdspilsaktiviteter.

Jeg kunne blive ved. For vi har allerede i dag rigtig mange gode, langsigtede
strategiske samarbejder med myndigheder og organisationer.

Tilsammen giver de ikke bare bedre forskning og bedre uddannelser.
De er også med til at udvikle samfundet. Ikke kun på den måde, der handler
om vækst, innovation og jobskabelse. Men også når det gælder om at udvikle
forståelsen for vores samfund Og for de mennesker, der lever i det.

Det er den måde, vi gerne vil lege mere med jer på. Det er godt.
Både for os og for jer. Og det er nødvendigt.

Københavns Universitet i dag, er noget helt andet, end det var engang.
KU er gået fra at være en relativt lille enklave, befolket med en eksklusiv elite,
som primært talte latin til og med hinanden til at være en integreret del af
byen. En aktiv samfundsaktør.

Vi er gået fra at uddanne de få til at uddanne mere end 10 procent af en hel
ungdomsårgang. Vi er gået fra tider, hvor samarbejde mellem en forsker og en
virksomhed var lidt af en sensation til i dag, hvor der hvert år laves
hundredevis af samarbejdsaftaler.

Og så er vi gået fra at være meget fag-orienterede til at være mere problemorienterede: Vi kan i højere grad tage udgangspunkt i et samfundsproblem
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og bruge forskningen på tværs til at løse det problem – uanset hvilket fag, der
så skal bruges til det formål.

Den udvikling betyder, at vi har fået meget mere brug for at samarbejde med
vores omverden. Uden samarbejdet kan vi ganske enkelt ikke løfte den
opgave, som vi har stillet os selv – og som politikerne i øvrigt også (helt
legitimt) stiller os.

For at få et mere fokuseret og mere omfattende samarbejde, har vi i strategien
foreslået et ben, vi kalder matchmaking: Det handler blandt andet om at skabe
flere ”vandhuller” hvor forskere og studerende mødes med kommuner,
regioner, staten eller organisationer. Det er nemlig ofte i snakken ved
vandhullet, at de gode ideer til de langvarige samarbejder opstår – de
samarbejder, der for alvor udvikler både universitetet og vores partnere.

For at samarbejdet også skal komme vores studerende til gode, har vi i
strategien foreslået et ben, der handler om samarbejde om uddannelser.

Det handler om, at vi for eksempel gerne ser, at endnu flere af vores
studerende laver bachelorprojekter eller speciale sammen med myndigheder
og organisationer. Eller tager en erhvervs-ph.d. Det er i øvrigt en af de billigste
og grundigste metoder overhovedet til at få ny viden ind i en organisation….
Bare et godt tip, hvis I mangler penge!

Og så handler det om, at vi gerne vil bruge jer som undervisere, for at få
endnu mere kontakt med den nyeste udvikling på jeres områder, og dermed
gøre uddannelserne bedre.

Ved at samle de forslag til konkrete tiltag i en målrettet strategi, tror vi på, at
vi både kan styrke forskning og uddannelse og samtidig skabe et tættere
samarbejde med vores omverden. Til gavn for begge parter.

3

I dag handler det om at gøre det udkast til strategi, som I nu sidder med,
endnu bedre og mere målrettet mod jeres behov gennem en forhåbentlig
spændende dialog resten af dagen.

Jeg glæder mig til at høre jeres bud!
Hjertelig velkommen.
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