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Referat CBS bestyrelsesmøde d. 25. oktober 
 
Til stede: Direktør Anders Knutsen, landechef Peter Schütze, vice president 
Klaus Holse Andersen, direktør Eva Berneke, direktør Peter Gorm Hansen, 
dialogchef Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Thomas 
Plenborg, studerende Christian Refshauge, og studerende Henrik Thorn. 
 
Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin, 
universitetsdirektør Hakon Iversen og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn 
Pedersen (sekretær). 
 
Afbud: Direktør Lisbet Thyge Frandsen (ifølge aftale i forbindelse med 
indtræden i bestyrelsen). 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (beslutning) 
Efter ønske fra formanden blev et nyt punkt 0 tilføjet dagsorden: “Den aktuelle 
politiske situation, herunder basismidler, taxametermidler og administration”.  
 
Med dette blev dagsordenen godkendt. 
 
Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 30. august. 
 
0. Den aktuelle politiske situation, herunder basismidler, taxametermidler 
og administration (drøftelse) 
Formanden indledte punktet med at konstatere, at den nye minister havde 
efterladt et godt indtryk og udvist forståelse for CBS’ særlige position i forhold til 
fordelingen af basismidler ved de lejligheder formanden og direktionen havde 
haft mulighed for at møde hende. Til trods for dette var der ikke meget der 
tydede på, at ministeriet i de aktuelle finanslovsforhandlinger om fordelingen af 
globaliseringsmidler var indstillet på at gøre op med den historisk skæve 
fordeling af basismidler.  
 
Ministeriet anerkender, at CBS har et finansieringsbehov, hvis CBS skal kunne 
ansætte flere forskere og dermed også kunne øge optaget af studerende sådan 
som ministeren ønsker, men ministeriet ønsker ikke øge CBS’ andel af basis-
midler og peger i stedet på at CBS må finde pengene via effektiviseringer i 
administrationen og eksterne donationer. 

9. november 2010 
 
AJP 
 
Anders Jonas Rønn 
Pedersen 
AC-Fuldmægtig 
Dir. tlf.: 3815 2036 
Mobil: 2479 4419 
ajp.ls@cbs.dk 
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Rektor forklarede, at der hersker en udbredt myte om at CBS er relativt dyrere 
end de øvrige universiteter i administration. CBS’ administrationsomkostnings-
procent ligger på linje med de øvrige universiteter. Derudover er de reelle tal for 
fordelingen af basisforskningsmidler ikke kendt i en bredere offentlighed. 
Ministeriet kender naturligvis både tallene for CBS’ administration og 
fordelingen af basismidler. 
 
Derfor har CBS startet en public-affairs indsats overfor folketingets videnskabs-
politiske ordførere og offentligheden. Indtrykket er, at de politiske ordførere har 
været overrasket over CBS’ forholdsvis lave andel af basisforskningsmidler og 
generelt på lang sigt ønsker et nyt system for tildeling af bevillinger til uni-
versiteterne. Men der sker næppe noget på denne side af et valg og løbet for 
finanslov 2011 er nok kørt. 
 
Bestyrelsen kvitterede for den gode public affairs indsats, men medgav 
samtidig, at det er svært at rykke på historiske fordelinger og opfordrede derfor 
rektor og direktion til at fortsætte indsatsen med henblik på, at indsatsen kunne 
bære frugt på længere sigt. For at forstærke budskaberne bør indsatsen 
inkludere andre aktører, der kan levere de samme budskaber (fx erhvervsledere 
og studerende). Bestyrelsen bad om få at kortfattede fakta-ark, som be-
styrelsesmedlemmerne kunne bruge i deres møder med eksterne aktører.  
 
Samtidig må man erkende, at pengene til den offentlige sektor som helhed vil 
blive relativt mindre de kommende år, og der skal derfor sættes tryk på at 
opdyrke alternative finansieringskilder. 
 
Bestyrelsen pointerede samtidig, at som en business-skole må det være vores 
mål at være de bedste, og ikke blot lige gode, på administration uanset, hvor-
dan man gør tallene op. At kunne påvise, at vi har den mest effektive uni-
versitetsadministration i Danmark vil være centralt i forhold til at legitimere os 
for omverdenen og opnå positive ændringer i CBS’ bevillingsbillede.  
 
2. Strategi: implementering og status (drøftelse) 

 

Rektor indledte med at præsentere de foreløbige reaktioner og status på den 
ene BiS Platform – Creative Enterprise Design, der foreløbigt er etableret. 

 

Det er blevet bemærket og positivt modtaget, at de to Academic Champions for 
BiS Platformen kommer fra to meget forskellige forskningsmiljøer. De to 
champions, Daved Barry og Jan Rose Skaksen, er i gang med at udvikle 
research statement og budget for initiativet. Men allerede nu har der været 
interessante kontakter til mulige eksterne samarbejdspartnere, herunder 
American Chamber of Commerce og Medicon Valley Alliance, samt Dansk 
Design Skole. 

Uddannelsesdekanen orienterede om status på initiativerne på 
uddannelsesområdet, herunder den virksomhedsintegrerede bachelor, 
clustering på kandidatniveau og reduktion af studienævn. Uddannelsesdekanen 
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pointerede, at forskningsbaseret uddannelse og i den forbindelse øget 
fastlærerdækning, stadig er en hjørnesten i CBS’ uddannelsesstrategi. 
 

 

Bestyrelsen udbad sig i den sammenhæng et oplæg på næste bestyrelses-
møde om sammenhængen mellem forskningsbaseret uddannelse og 
fastlærerdækning: er der et kvalitetsbaseret mål for fastlærerdækningen, og 
hvad vil det koste at nå dette mål? 

 

De foreløbige reaktioner fra studieledere har generelt været positive. Uddannel-
sesdekanen pointerede, at clustering af kandidatuddannelser og reduktion af 
studienævn ikke skal ses som en spareøvelse, men tværtimod en indsats for at 
tydeliggøre uddannelses- og karrierevejene for studerende, og for at gøre CBS’ 
organisation mere gennemskuelig og robust.  

 

Bestyrelsen spurgte til om der var en risiko for, at studienævnenes tilknytning til 
studerende, erhvervsliv og institutter, kunne blive svækket hvis studienævnene 
dækkede for store områder. 

   

Hertil svarede uddannelsesdekanen, at studielederen stadig vil have den mest 
centrale rolle i forhold til sikring af det enkelte studies tilknytning og kontakt til 
øvrige aktører. 

 

Hvad angår den integrerede bachelor har reaktionerne fra erhvervsledere 
foreløbigt været positiv, men de har udbedt sig flere detaljer før de vil knytte an 
på deltagelse i programmet. I den forbindelse pointerede direktionen, at man 
ikke vil sætte noget i værk før ekstern finansiering via erhvervspartnere er på 
plads. Det er ikke tanken, at den nye bachelor skal belaste CBS’ uddannelses-
økonomi. Der tages et skridt ad gangen. 

 

Bestyrelsen pointerede, at tanken med den erhvervsintegrerede bachelor var et 
opgør med rekrutteringskulturen i Danmark og opfordrede til at man fik andre 
universiteter med på ideen, samt tydeliggjorde at uddannelsen også er et 
projekt for potentielle virksomheder, som kan drage stor nytte af et sådant 
program i forhold til målrettet talentudvikling. De samfundsmæssige effekter af 
at få studerende tidligere ud på arbejdsmarkedet er et godt ”salgsargument” i 
promoveringen af uddannelsen overfor erhverv og myndigheder. 

 

Rektor redegjorde kort for de aktuelle eksplorative samtaler med de mulige 
partneruniversiteter Sauder ved University of British Columbia og Singapore 
Management University. Samtalerne med Sauder dækker bredere områder end 
samtalerne med SMU. Med Sauder diskuteres blandt andet mulighederne for 
deltagelse i BiS platforme, øget udveksling, deltagelse i den erhvervs-
integrerede bachelor, faculty exchange og udveksling af erfaringer om øget 
brug af ICT i undervisningen. Med SMU planlægges en joint executive ph.d., 
der målrettes post-EMBA-studerende og folk med erhvervsfaring, der mangler 
et doctorate for at nå det næste karrieretrin. 
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Bestyrelsen udbad sig konkrete aftalegrundlag og begrundelser for disse, når 
samtalerne med de potentielle partneruniversiteter var nået til et stadie, hvor 
dette kunne lade sig gøre. 

 

Forskningsdekanen orienterede om status på ph.d.-initiativet. En ny ph.d.-
strategi skal diskuteres med vice dean for ph.d.-uddannelse i november. 
Dekanen gjorde det klart, at den nuværende struktur med tre ph.d.-skoler 
fungerer godt og at den fremtidige strategi sandsynligvis vil bygge på denne 
struktur. 

 

Afslutningsvis præsenterede rektor eksempler på, hvorledes strategiens 
progression kunne måles gennem et sæt af succesfaktorer, indikatorer og 
målsætninger for hvert enkelt strategisk tema. 

 

Bestyrelsen bifaldt ideen om faste målepunkter på strategien og bad samtidig 
om at koordinere målepunkter med de øvrige universiteter i Danmark, således 
at reel benchmarking kunne opnås. Ligeledes bør målsætninger om muligt 
bygge på best practice, internationalt. 

3. CBS’ organisation – Transformational initiative: Develop a new aca-
demic organization (beslutning) 
Forskningsdekanen præsenterede baggrunden og processen, der er gået forud 
for direktionens indstilling til bestyrelsen om, at: 
 

• Center for Tourism and Culture Management (TCM) placeres under 
Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) fra 1. januar 2011.  

• Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret (CKK) bliver nedlagt pr. 31. 
december 2012.  

• Center for Applied Information and Communication Technology 
(CAICT) og Institut for Informatik (INF) skal sammen være et nyt og 
stærkere it-orienteret institut (CAICT og INF nedlægges).  

• Center for Strategi og Globalisering (SMG) omdannes til et institut fra 
og med 1. januar 2011.  

• Copenhagen Consensus Center (CCC) placeres under SMG fra og 
med 1. januar 2011.  

• International Center for Business and Politics (CBP) omdannes til et 
institut fra og med 1. januar 2011. 

  
Uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren præsenterede baggrunden for 
direktionens indstilling til bestyrelsen om at nedlægge Learning Lab (LL) ved 
årsskiftet. Nedlæggelsen vil betyde, at op til 13 TAP’ere skal opsiges, at VIP’ere 
tilknyttet LL skal omplaceres, at nogle aktiviteter overflyttes til og videreføres 
ved andre enheder på CBS, samt at visse aktiviteter og projekter stoppes. 
 
Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om nedlæggelse og oprettelse af 
centre og institutter som angivet ovenfor. 
 
Formanden og rektor orienterede om status på processen med at ansætte en 
dekan for akademisk udvikling. 
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Desværre lader det til, at CBS er stødt på en mur i ministeriet i forhold til at få 
tilladelse til at oprette en stilling med titlen dekan (i lønramme 38). Der over-
vejes derfor nu alternative muligheder, herunder en anden titel til den nye 
position. I mellemtiden varetager direktionen samlet set de opgaver der er 
tiltænkt den nye position. 
 
Bestyrelsen bad formanden og rektor arbejde videre med konstruktive løsninger 
på den nuværende låste situation i forhold til ministeriet. 
 
4. CBS’ administration – Transformational initiative: Create excellent 
business support (drøftelse) 
Universitetsdirektøren præsenterede status på dette initiativ, herunder fore-
løbige overvejelser om fremtidig organisering af administration og support på 
CBS. Universitetsdirektøren redegjorde også for overvejelserne om indførelse 
af en fast TAP-stillingsstruktur, sikring af bedre regeloverholdelse, og for 
potentialet for indkøbsbesparelser. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav sin fulde støtte til det 
fortsatte arbejde. 
 
5. CBS’ økonomi (orientering) 

 

Universitetsdirektøren præsenterede kort budgetopfølgningen for 3. kvartal 
2010. Budgetopfølgningens resultatprognose peger på at årets resultat lander 
på et mindre overskud. 

 
Med dette tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning. 

 

Universitetsdirektøren præsenterede herefter budgetoversigten for 2011-2013, 
herunder de mange forbehold, der må tages ved langtidsprognosticering på 
universitetsområdet. 

 

Der er i budgetoversigten ikke inkluderet indtægtsgevinster i form af fx øget 
forskningsfinansiering og sponsorater, derimod er der indregnet besparelser på 
indkøb og TAP-lønsum. 

 

Den fremlagte budgetoversigt 2011-2013 angiver forventede hovedudgifts-
poster i forbindelse med strategien. Det bemærkes, at der for BiS platformene 
angives et relativt stort budget ift tidligere initiativer som fx World Class 
Research Environments. BiS platformene søges tildelt 10 mio. kr. i 2 år som 
opstarts- og udviklingsmidler, hvorefter de skal være selvfinansierende i resten 
af løbetiden. Finansieringen af BiS platformene kan dog variere fra initiativ til 
initiativ alt efter initiativets skønnede behov, men rammen pr. BiS platform 
søges at udgøre 10 mio. kr. i to år.  

Internt er der kommet en reaktion fra medlemmer af Akademisk Råd, der finder 
at det er meget store beløb der afsættes til BiS platformene, og at dette risikerer 
at ”udsulte” mulighederne for anden forskning i form af manglende muligheder 
for medfinansiering af større projekter, ligesom det forudses at BiS platformene 
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vil kunne få ”afløbsproblemer” ift. at udnytte et så stort budget. Der blev også 
udtrykt bekymring vedr. processen for udpegning af forskningstemaer for BiS 
platformene. 
 

 

Denne bekymring kom også til udtryk i bestyrelsen, der i den forbindelse 
henviste til bestyrelsens tidligere konklusioner vedr. finansiering af strategien, 
og den forskningsmæssige forankring af BiS initiativerne, således som de 
fremgår af referatet fra bestyrelsens møde d. 30. august. Endvidere udtrykte 
bestyrelsen bekymring for, hvilke fravalg den betydelige økonomiske satsning 
på BiS initiativerne medførte. På den anden side fandt bestyrelsen det positivt, 
at det med budgetoversigten var blevet tydeliggjort, hvorledes en del af CBS’ 
midler blev anvendt på specifik forskning, da dette normalt ikke fremgå af 
budgetoversigter og resultatredegørelser. 

Hertil svarede direktionen, at den fremlagte budgetoversigt 2011-2013 ikke er et 
endeligt budgetforslag, men en anskueliggørelse af de budgetmæssige rammer 
givet uændrede (fremskrevne) forudsætninger. For så vidt angår finansieringen 
af BiS platformene er det klart, at den i budgetoversigten angivne finansiering 
kun vil finde sted hvis følgende præmisser er opfyldt; 1. at initiativet kan skaffe 
ekstern finansiering i nødvendigt omfang, og 2. at CBS’ budget i øvrigt giver 
rum til en sådan finansiering. Direktionen pointerede ligeledes, at BiS-plat-
formene ikke påvirker VIP-budgettet, der er i den forstand tale om ”frie 
strategiske midler”.   
 
Bestyrelsen takkede for den fremlagte budgetoversigt, der repræsenterede et 
fremskridt i den langsigtede økonomistyring af CBS, og gav sin opbakning til de 
fremlagte forudsætninger for 2011 og bad samtidig om et detailbudget for 2011 
med henblik på senere vedtagelse. Budgetforslaget for 2011 bør konkretisere 
årets strategiske initiativer. 
 
6. Valg af revisor for 2011 (beslutning) 
Formanden fremlagde begrundelserne for indstillingen til valg af Ernst & Young 
som leverandør af revisionsydelser for regnskabsåret 2011. Valget af Ernst & 
Young er foretaget på baggrund af en analyse af CBS’ konkrete behov for 
revisionsydelser vurderet op i mod leverandørerne på SKIs rammeaftale 
17.01/revisionsydelser. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og valgte Ernst & Young som institutions-
revisor for regnskabsåret 2011. 
 
7. Årsrapport 2010 (beslutning) 
Formanden præsenterede punktet og udbad sig kommentarer vedrørende 
struktur og emner for årsrapporten 2010. 
 
Bestyrelsen godkendte den foreslåede tidsplan for udarbejdelse af rapporten, 
og forslog i øvrigt, at strategien blev gjort til den røde tråd i rapporten, at der 
blev brugt plads på at følge op på taxameterforhøjelsen, samt at der blev plads 
til at levere relevante underbyggede budskaber til ministeriet. Derudover 
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ønskede bestyrelsen på længere sigt et afsnit om risikostyring (ikke kun 
finansiel) og et kvalitativt bedre afsnit om governance. 
 
8. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning) 
Formanden redegjorde for ændringerne i udkastet til revideret forretningsorden. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev den reviderede forretningsorden. 
 
9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning. 
 
Formanden orienterede om afsluttede og verserende aktindsigtssager og om 
forespørgsel fra rigsrevisionen. Formanden orienterede ligeledes om udkastet til 
udviklingskontrakt 2011. 
 
Rektor orienterede om planer om et fælles samarbejde mellem CBS, KU og 
DTU om et ”entrepreneurielt universitet”. Det Entrepreneurielle Universitet er et 
projekt som er udbudt til de danske universiteter i konkurrence af Erhvervs- og 
Økonomiministeriet. De tre universiteters fælles ansøgning skal i sidste ende 
godkendes og imødekommes af Erhvervs- og Bygningsstyrelsen og afhænger 
af finansiering fra Vækstforum Hovedstaden. 
 
Rektor inviterede desuden bestyrelsen til strategi-middag med resten af de 
CBS’ere der har bidraget til udarbejdelsen af strategien d. 16. november 2010. 
 
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (beslutning) 
Bestyrelsen bad direktionen om, at udarbejde korte og hurtige orienteringer til 
organisationen om hovedkonklusioner fra dagens møde. 
 
 
 

Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde 
Kommende møder:  

Fredag d. 18. marts kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 15. april kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 17. Juni kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 2. september – hele dagen, fra kl 10.00: Strategiseminar 
Fredag d. 4. november kl 13-17: Ordinært møde 
Torsdag d. 15. december kl. 13-17 (21): Ordinært møde (med efterfølgende 
middag) 
 



N O T A T  

 

 

 
 
 
Revideret budgetoversigt 2011-13 
 
Hermed et revideret 3-års budget for CBS på basis af de kendte indtægtsforudsætninger, 
aktivitetsprognoser, herunder de nyligt reviderede prognoser for daguddannelserne og 
ligeledes reviderede fremskrivninger af løn- og driftsomkostninger. 
 
Notatet indeholder: 

1. et overordnet budget for implementeringen af CBS' strategi, 
2. en oversigt over de budgetterede indtægter og udgifter for 2011-2013 

sammenlignet med de foregående års regnskaber og budgetopfølgningen efter 
oktober-2010, 

3. fordeling af indtægtsrammer på CBS' hovedområder for 2011, 
4. en base-line for hhv. løn- og driftsudgifter samt årsværk, som vil udgøre et af 

udgangspunkterne for evaluering af strategien. 
5. centrale nøgletal for styringen af CBS 

 
Der er indgået en række aftaler i Finansloven på Universitetsområdet, men den samlede 
Finanslov forventes først vedtaget d. 8.-9. december. CBS afventer derfor fortsat den 
konkrete udmelding af de institutionsspecifikke tilskud, som vi plejer at modtage medio 
december. I denne version af budgettet er CBS' andele af såvel tilskud som besparelser 
estimeret på baggrund af erfaringstal. 
 
I denne version er 3-års aktivitetsprognosen for daguddannelser revideret med de nyeste 
tal (ca. 18 mio. kr. i brutto-merindtægt i 2011, og fraregnet den direkte allokering til 
Uddannelsesdekanen til køb af undervisning er tallet ca. 9 mio. kr.) og CBS' forventede 
andel af de samlede basismidler i aftalen om udmøntning af globaliseringsmidler i 2011 
er indregnet (ca. 6 mio. kr. i merindtægt). Endvidere er der indregnet en forventning om 
CBS' andel af en besparelse på universitetssektoren i FL2011, som følge af 
merindberetningerne ift. de hidtil gældende prognoser for 2011, på 6 mio. kr. Endelig er 
økonomien for de tre master-uddannelser, der i den første version var forudsat udskilt til 
CBS-SIMI Executive, nu indarbejdet i budgettet, med en merindtægt på 25 mio. kr. til 
følge - og tilsvarende merudgifter. 
 
  
1. Budget for implementering af CBS' strategi 

 
Nedenfor angives de forventede hovedudgiftsposter ifm. strategien. Ud over disse direkte 
udgifter, der finansieres af nye/besparede midler, vil der være en lang række øvrige tiltag, 
der understøtter strategien og CBS' "must-do"-initiativer, der finansieres af 
hovedområdernes basisbudgetter i form af en re-fokusering af eksisterende aktiviteter. 

7. december 2010 
 
 
 
Leadership Team 
 

 
Bestyrelsen 

B5-2010 
Pkt. 2 
Bilag 2.1 



2 

 
 
 
Tabel 1: Finansiering af CBS' strategi 
 

 

Noter: 

1. Af de 6 mio. kr., der er afsat til New Vice President, løn og drift i 2011-2013, er 4 mio. kr. overført fra TAP-løn og 
Andre driftsomkostninger. 

2. De uallokerede strategimidler tænkes anvendt på eksempelvis flere BiS initiativer, hvis der rejses tilstrækkelig ekstern 
finansiering fra de første BiS initiativer i løbet af 2011. 

 
Implementeringen af strategien kommer til at indgå i alle CBS' aktiviteter i den kommende 
tid og vil i den forstand ikke kun beløbe sig til  de angivne 30-40 mio. kr. om året. Der 
satses endelig på en forøgelse af vores eksterne finansiering som følge af strategien, 
som ikke er indregnet i  tabel 1. Direktionen vil dog kun foreslå at igangsætte/fortsætte 
strategiske tiltag, såfremt der ifm. fastlæggelsen af næste års budget vil være finansiering 
hertil. 
 
Der er afsat 2 mio. kr. til det første Business-in-Society (BiS) initiativ i 2010 (CEDes). 
Derefter er afsat 20 mio. kr. til medfinansiering af de to næste BiS initiativer i 2011 og 30 
mio. kr. i 2012. Efter 10 mio. kr. i 2 år til medfinansiering af hvert af de nævnte BiS 
initiativer, forventes de at være selvfinansierende (ekstern finansiering). Igangsættelse af 
yderligere BiS-initiativer må afvente en vurdering af CBS' økonomiske grundlag, herunder 
omfanget af ekstern finansiering som følge af de første BiS initiativer. Der er 2013 afsat 
20 mio. kr. til strategiske formål, som evt. kunne dække medfinansiering af yderligere 
BiS-platforme.  
 
I 2010 afsættes 0,5 mio. kr. og i hvert af årene 2011-2013 afsættes 1 mio. kr. til udvikling 
af strategiske alliancer i Asien og Nordamerika. Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til en 
særlig kommunikationsindsats vedr. CBS' strategi i alle årene 2011-2013. 
 

Mio. kr. - 2011 prisniveau
B-2010

Rev
B-2011

FFL-11
B-2012
FFL-11 BO1

B-2013
FFL-11 BO2

BiS-initiativ: CEDes 2,0 10,0 10,0
BiS-initiativ: 2 10,0 10,0
BiS-initiativ: 3 10,0 10,0
Uallokeret til stategiformål 20,0
Udvikling af strategiske alliancer 0,5 1,0 1,0 1,0
Kommunikationsindsats 0,5 0,5 0,5 0,5
New Vice President - løn 4,0 4,0 4,0
New Vice President - drift 2,0 2,0 2,0
New Vice President, medfin. fra CBS -4,0 -4,0 -4,0
CIEL-medfinansiering 3,3 3,3 3,3
ICT-initiativer 3,0 4,0 4,0 4,0
Campus-udvikling 3,0
Ny administrativ organisering 4,0 3,0
I alt - strategi formål 10,1 36,8 40,8 40,8
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Derudover er der foreløbigt anslået afsat 6 mio. kr. til New Vice President, heraf er 4 mio. 
kr. overflytninger af opgaver og personale fra andre enheder på CBS i hvert af årene 
2011-2013. 
 
Endvidere forventes der brugt 3 mio. kr. til ICT-initiativer i 2010 (finansieret af 
taxameterløftet), og der er afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013. Der vil yderligere 
blive satset på at opdyrke ekstern finansiering, ligesom evt. flere midler ifm. hurtigere 
færdiggørelse fra studenter mv. kan tænkes anvendt hertil. 
 
Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt til medfinansiering af det nye Copenhagen Innovation and 
Entrepreneurship Lab (CIEL) i samarbejde med DTU og KU i 2011-budgettet og i årene 
fremover. 
 
Der budgetteres med 3 mio. kr. i 2011 til projektering/arkitektkonkurrence ifm. udvikling af 
Campus. 
 
Der er afsat 4 mio. kr. til implementering af en ny administrativ organisering samt 
indsatsen på indkøbsområdet i 2010. I 2011 afsættes 3 mio. kr. til dette formål, primært til 
flytte- og ombygningsudgifter som led i eksekveringen af planerne. 
 
 
2. Budget for CBS 2011-2013 

 
Det samlede 3-års budget (tabel 2) baserer sig fortsat ikke på detaljerede budgetter fra 
de enkelte enheder men på en samlet og central vurdering af indtægter baseret på 
forslag til finanslov for 2011 (FFL 2011 inkl. tallene for budgetoverslagsårene BO1 og 
BO2), den nu reviderede prognose for daguddannelserne, den gældende prognose for 
master- og diplomuddannelserne samt konservative fremskrivninger af eksternt 
finansieret forskning og øvrige indtægter. Endvidere er de senest reviderede budgettal for 
oktober-opfølgningen 2010 anført i tabellen, opregnet til 2011 pris- og lønniveau. 
Resultatprognosen er revideret med en reduktion på 3 mio. kr. siden Q3-2010 pga. 
forventninger om lavere overhead-indtægter fra projekter til bygningsområdet (Campus 
Plan). 
 
Til sammenligning er anført regnskabstallene for 2008 og 2009, også opregnet til P/L-
2011.  
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Tabel 2: Budget/resultatprognose for 2011-13 inkl. genopretningsplanens 
besparelser 
 

 

 
I 2013 er der vist to scenarier for udmøntninger fra globaliseringsmidler og 
omstillingsreserven i 2013: ét hvor de taxameterløft, der blev besluttet som led i FL-2010, 
er rullet helt tilbage (inkl. årlige 2 pct. besparelser på taksterne) og et andet, hvor 
taxameterløftet fastholdes (men hvor de årlige 2 pct. besparelser er gennemført), samt 
hvor CBS' andel af de hidtidigt udmøntede basismidler på 40 mio. kr. fra 
globaliseringspuljen er videreført. I 2011 og 2012 udgør de samlede midler herfra lidt 
over 3 mia. kr. for universitetssektoren, og der vil utvivlsomt tilfalde CBS en andel af disse 
midler. 
  
Lønomkostningsbudgetterne baserer sig på de eksisterende årsværk for hhv. VIP og 
TAP. Den samlede stigning for VIP-løn og DVIP-løn er 15,4 mio. kr. fra 2010 til 2011. Der 
budgetteres med en samlet merudgift til VIP på ca. 7 mio. kr. ift. 2010 som følge af de 
aftalte og planlagte forøgelser af VIP-staben. Stigningen i lønnen til DVIP (de resterende 
8,4 mio. kr.) er fremskrevet proportionalt med udviklingen i STÅ efter prognosen. 
 
TAP-lønnen for 2010 baserer sig på budgetopfølgningen efter oktober-2010, som er 
kvalificeret med en revideret central prognose for hele årets TAP-løn. Der budgetteres 

Mio. kr. - 2011 prisniveau R-2008 R-2009
B-2010

Okt.
B-2011

FFL-11
B-2012
FFL-11 BO1

B-2013
FFL-11 BO2

B-2013
FFL-11 BO2
(opretholdt

takst 1 + 
basismidler)

Statstilskud direkte til CBS efter besparelser 766,9 832,1 876,0 883,2 863,3 760,0 847,6
Statstilskud søgt i konkurrence 62,7 62,7
Tilskud fra private og andre ikke-statslige enheder 49,5 50,9
Studerendes deltagerbetaling 115,9 126,4 130,0 129,1 134,8 136,2 136,2
Øvrige indtægter 73,4 83,3 75,4 72,1 72,1 72,1 72,1

Driftsindtægter i alt 1.068,4 1.155,4 1.184,5 1.196,1 1.181,9 1.079,9 1.167,5

Løn til VIP 374,7 393,9 416,4 431,8 433,1 433,6 433,6
Løn til TAP 272,8 312,7 317,6 317,6 317,6 317,6 317,6
Forventede lønbesparelser 2012 og 2013 -6,0 -21,0 -21,0 -21,0
Husleje og ejendomsskatter 84,4 96,7 92,9 78,5 81,4 82,2 82,2
Bygningsdrift og -vedligeholdelse 45,4 48,6 49,5 50,4 50,6 51,2 51,2
Andre driftsomkostninger 215,3 211,1 225,1 217,6 216,4 213,5 213,5
Forventede besparelser ved optimering af indkøbsaftaler -5,0 -10,0 -10,0 -10,0
Strategiske initiativer 10,1 40,8 44,8 44,8 44,8
Nyt studieadministrativt system 3,0 5,0 5,0

Driftsomkostninger i alt 992,6 1.062,9 1.114,6 1.130,8 1.117,8 1.111,8 1.111,8

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 75,8 92,6 69,9 65,2 64,1 -31,9 55,7

Af- og nedskrivninger på bygninger 15,6 15,7 17,6 17,8 22,9 23,3 23,3
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver ekskl. Bygninger 2,0 5,4 9,0 11,6 14,1 15,8 15,8

Resultat før finansielle poster 58,2 71,5 43,3 35,9 27,1 -71,0 16,6

Finansielle indtægter 9,5 2,7 1,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Finansielle omkostninger 39,2 37,5 39,5 38,9 37,1 36,4 36,4

ÅRETS RESULTAT 28,6 36,7 5,0 0,0 -7,0 -104,5 -16,9

103,1 111,6111,6 111,6 111,6
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med en reduktion af TAP-udgifterne i 2011 på ca. 6 mio.kr. ift. 2010 og akkummuleret 21 
mio. i 2012 og fremover.  
 
Der er budgetteret konservativt med besparelser som følge af optimering af 
indkøbsaftaler og -processer på 5 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. de øvrige år.  
 
Omkostningerne til husleje mv., bygningsdrift, prioritetsrenter og bygningsafskrivninger 
følger prognoserne, baseret på den eksisterende bygningsmasse. Dog er der afsat 5 mio. 
kr. i ekstra bygningsafskrivning som følge af de igangværende høringer om ændring af 
Universitetslov, Budgetvejledning, som vil fjerne mange af universiteternes særlige regler. 
Det forventes blandt meget andet at fordyre CBS' bygningsafskrivninger med 5-10 mio. 
kr. årligt. Byggeomkostninger for den videre Campus-udvikling skal finansieres med 
eksterne midler, ligesom det vil kræve yderligere rationaliseringer at skaffe plads til øgede 
driftsudgifter. I fald bygninger doneres fuldt afskrevet, kan de pga, mulighed for mere 
rationel drift repræsentere en økonomisk nettogevinst. 
 
Under de ovenfor beskrevne forudsætninger vil CBS i de kommende år have balance på 
driftsbudgettet i 2011 og et underskud på ca. 7 mio. kr. i 2012. I 2013 vil underskuddet - 
hvis taxametertilskuddet reduceres til niveauet før stigningen ved FL-2010, med den fulde 
effekt af besparelsesinitiativerne i genopretningsplanen og uden nye udmøntninger af 
basismidler fra globaliseringspuljen - stige til over 100 mio. kr. 
 
Sidstnævnte antager vi dog som helt usandsynligt, da det vil bringe andre universiteter 
end CBS i en alvorlig krise, og da der henstår betydelige reserver i globaliseringspuljen, 
som må forventes udmøntet, bl.a. til finansiering af en (helt eller delvis) fortsættelse af 
taxameterløftet. 
 
Hvis taxameterløftet og det hidtidige niveau for basismidler fra globaliseringspuljen 
fastholdes, vil CBS alligevel under 3-års budgettets forudsætninger have underskud på 
ca. 17 mio. kr. i 2013. 
 
CBS vil under alle omstændigheder fokusere på: 
  

• kontinuerligt at effektivisere administration og indkøb yderligere, 
• forøgelse af den eksterne finansiering, 
• tilpasning af de strategiske initiativer til CBS' finansielle muligheder. 

 
Nedenfor (i tabel 3) er vist det investeringsomfang, Leadership Team foreslår i 2011-2013 
med efterfølgende virkning på afskrivningerne de følgende år. 
 
Tabel 3, Investeringsbudget for årene 2011-2013 

 

Hoved-
område

Anlæg/aktiv 2010 2011 2012 2013

STU-PFL Studieadministrativt system 6,667 6,667 6,667
IT-PFL Udvikling af CBS.dk/Visual Identity 3,000
IT-PFL Alumni-system 1,000
IT-PFL Ramme til IT-Porteføljeledelse 9,185 4,000 5,900 5,900
CS-PFL Ramme til Campus-Porteføljeledelse 6,816 3,000 5,000 5,000
SUM 16,001 17,667 17,567 17,567
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Der er afsat 6,7 mio. kr. i årene 2011-2013 til investeringer i det nye studieadministrative 
system (aktiverbart software). Derudover er der budgetteret med 10 mio. i driftsudgifter til 
dette formål i løbet af de tre år. 
 
Der er endvidere budgetteret med investeringer i  IT-udvikling, herunder udvikling af 
cbs.dk /Visual Identity og Campus-udvikling i 2011-2013. 
 
Samlet forventes et investeringsomfang i perioden på mellem 16 og 19 mio. kr. 

 
 

3. Fordeling af indtægtsrammer på CBS' hovedområder for 2011  
 
CBS' Leadership-team godkendte d. 25/11 nedenstående fordeling af indtægtsrammen i 
2011 på hovedområderne. Til sammenligning er anført primobudgetterne for 2008, 2009 
og 2010, opregnet til P/L-2011: 
 
Tabel 4, Fordeling af indtægtsrammer på hovedområder 

 

FL-2008
B 2008-akt.

FL-2009
B 2009-akt.

FL-2010
B 2010-akt.

FFL-2011
B 2011-akt.

P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011

CBS-hovedområder:
Forskning
- basisforskning 230,049 220,130 241,266 239,673
- særlige forskningsbev. 6,367 7,323 3,556 9,022
- eksternt fin. Forskning 62,676 68,944 83,401 77,340
- overhead 4,200 4,609 5,630 5,225
Uddannelse
- basismidler 207,769 231,743 265,704 271,317
- fripladser og stipendier 4,550 5,969
- elitetaxameter 1,482
Master- og HD-programmer
- drift (netto dvs.  Bruttoindtægter - budgetteret bidrag) 84,324 94,381 99,547 99,107
- særlige bevillinger -1,286
CBS-Bibliotek
- basismidler 38,549 38,420 37,246 35,680
- overhead 0,420 0,461 0,563 0,522
Strategiske initiativer 16,980 16,175 16,176 40,689
Shared Central Services
- basismidler 108,553 121,525 117,334 118,277
- overhead 3,028 3,299 4,146 3,857
Campus Plan
- basismidler 116,568 114,704 115,774 116,097
- overhead 10,455 11,458 14,068 13,061
Campus Services 60,137 60,300 66,612 64,002
Afskrivning og hensættelser 1,234 12,162 8,921
Dækning for træk på opsparing / Budgetteret udestående 8,158 -16,378 3,353
LT-Investmentfund (allokering) 3,485 2,804 2,166 7,000
Medfinansiering af ny VP, ufordelt -4,000
Øvr.Indtægter/tilskud/kommerc.virksomhed 84,068 84,068 84,561 83,746

Total 1.047,021 1.080,344 1.158,084 1.199,051
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Noter: 
1. Tallene for FL-2008 og FL-2009 er primobudgettallene for de pågældende år og stemmer derfor ikke med 

regnskabstallene i tabel 2. 
2. I 2009 blev finansieringen af institutternes undervisningsadministration flyttet fra Forskningsområdet 

 til Uddannelsesområdet. Derfor faldet i Forskning fra 2008 til 2009, og tilsvarende den store stigning for 
Uddannelse. 

 
 
Budgetposten "Strategiske initiativer" udgør summen af tallene i tabel 1 (Finansiering af 
strategiske initiativer). 
 
Som det fremgår af oversigten falder Forskningsområdets andel til basisforskning med 
ca. 1,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 på trods af den føromtalte merudgift på VIP-løn på 7 mio. 
kr. Forskningsområdets basisforskningsmidlers andel af denne finansiering er dog kun 
3,8 mio.kr. Det øvrige betales af Uddannelsesområdet og den eksternt finansierede 
forskning. Resten af forklaringen på reduktionen er bortfaldet af den midlertidige 
allokering til "Bridging money" på 6,6 mio. kr., som blev givet i 2010 og effekterne af de 
interne produktivitets- og indkøbsbesparelser. 
 
Uddannelse får en forøget allokering på knap 6 mio. kr. i basismidler på trods af en 
aktivitetsforøgelse på 18 mio. kr. (hvoraf halvdelen, jvf. budgetmodellen tilføres UDD), 
som skal finansiere den føromtalte tilvækst i DVIP-løn i 2011. Samlet er der allokeret 
112% af provenuet af uddannelsesmidlerne til Uddannelsesdekanen i 2010 og 2011 (dog 
inkl. allokeringen på 8 mio. kr. de to år til køb af forskningsårsværk). 
 
Selv om Shared Central Services stiger med knap 1 mio. kr. fra 2010 til 2011, dækker 
dette over en engangsallokering på 7 mio. kr. i 2011 til dækning af et forventet 
tilbagebetalingskrav fra EU-kommissionen på baggrund af revision af et antal projekter 
tilbage i 2008. Endvidere er der allokeret 4 mio. kr. til dækning af housing-underskud på 
Det Internationale Kontor samt 1 mio. kr. til merudgifter på licenser til de nye 
administrative systemer. 
 
For så vidt angår den videre proces, så er budgetrammerne nu udmeldt til 
hovedområderne, og de udarbejder detailbudgetter på den baggrund i løbet af december. 
Herefter konsolideres disse i et samlet CBS-budget primo januar. 
 
I den nedenstående oversigt har vi forsøgt at vise, hvordan detailbudgetterne i 2010 
fordelte sig på hhv. kerneydelser, dvs. institutter og centre, uddannelser samt HD- og 
masterprogrammerne, og supportydelser som er studieadministration, bibliotek, Shared 
Central Services, Campus Services/Campus Plan mv. 
 
Tabel 5, Fordeling af CBS' primobudget 2010 på kerne- og supportydelser 
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Note: Budgettet for institutter er tilpasset med det på det tidspunkt forventede forbrug på ekstern finansieret 
forskning 

En tilsvarende oversigt kan udarbejdes for 2011, når detailbudgetterne er modtaget og 
konsolideret op i CBS' samlede primobudget. 
 
4. Præcisering af forudsætningerne for CBS' baseline i 2010 
 
For at kunne evaluere strategiens effekt vil det være nødvendigt at præcisere, hvilken 
baseline for omkostninger og årsværk, der skal sammenlignes med. 
 
I tabel 6 er angivet de budgetterede TAP-løn- og driftsomkostninger, som baserer sig på 
oktober-opfølgningen 2010. For at kvalificere dette billede, vil det også være nødvendigt 
at knytte de relevante aktivitetsforudsætninger: STÅ-produktion, antal årsstuderende 
samt antal VIP-årsværk, som det givne niveau af TAP-løn, driftsomkostninger og 
bygningsomkostninger understøtter. 
 
Lønudgifterne for VIP, DVIP og TAP samt ditto årsværk er også en del af denne baseline. 
 
Disse baseline forudsætninger er afbilledet i nedenstående tabel 6. 
 
  

Mio. kr. (P/L-2011) 2010 primo
Kerneydelser

HD/Masterprogrammer
  Diplomuddannelser 84,779
  Masteruddannelser 74,564

Forskning
  Centre 12,596
  Forskeruddannelser/- skoler 10,895
  Forskningsdekanens konti 188,669
  Institutter 127,030

Uddannelse
  Kandidatuddannelser 76,248
  Bacheloruddannelser 87,208
  Uddannelsesdekanens konti 48,112

Kerneydelser i alt 710,102

Supportydelser
Bibliotek 39,787
Campus Services 66,612
Campusplan 115,654
Strategiske initiativer 16,176
Shared Services 158,407
Uddannelse

  Studieadministrationen 21,148
  Studiesekretariater 27,085
  Uddannelsesdekanens sekretariat 3,113

Supportydelser i alt 447,982

CBS - i alt 1.158,084
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Tabel 6, Baseline for STÅ, årsstud. og VIP årsværk ved TAP-lønniveau og omkostninger 
i 2010 
 

 

 
Det er afgørende at vurdere baseline forudsætningerne i en sammenhæng. Baseline vil 
blive opdateret, når resultatet for 2010 er kendt. 
 
 
5. Centrale nøgletal for styringen af CBS 
 
Der vil ifm. detailbudgetteringen og de løbende opfølgninger på budgettet i 2011 blive 
vedligeholdt en række centrale nøgletal for CBS' virksomhed: 
 
 
 
  

Aktivitetsforudsætninger 2010

STÅ (heltidsuddannelse) 9.349
Årsstuderende (master og diplom) 1.501

VIP-årsværk 560
DVIP-årsværk 209
TAP-årsværk 675

Omkostninger - mio. kr. 2010

Løn til VIP 416,4
Løn til TAP 317,6
Husleje og ejendomsskatter 92,9
Bygningsdrift og -vedligeholdelse 49,5
Andre driftsomkostninger 225,1
Strategiproces 10,1
Nyt studieadministrativt system 3,0
Af- og nedskrivninger på bygninger 17,6
Af- og nedskrivninger på andre anlæg 9,0
Finansielle omkostninger 39,5
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Tabel 7, Centrale nøgletal for CBS' aktiviteter 
 

 

 
6. Opsummering 

 
Leadership Team vil: 
 

- tage udgangspunkt i ovenstående for detailbudgetteringen af 2011, 
- anvende den foreslåede baseline og nøgletal som udgangspunkt for evaluering 

af strategiens finansielle effekter. 
 
Leadership Team indstiller, at: 
 

- der for 2011 budgetteres med et nulbudget.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Leadership Team 

2007 2008 2009
Nøgletal 1:
(STÅ+årsstud)/(VIP+DVIP) 15,4 15,0 15,7
Resultatet af undervisningsindsats set i 
forhold til undervisningsressourcer

Nøgletal 2:
STÅ/TAP 16,6 14,8 14,0
STÅ-produktionen sat i forhold til det 
samlede TAP-forbrug

Nøgletal 3:
TAP/(DVIP+VIP) 0,6 0,6 0,7
TAP-årsværk sat i forhold til VIP og DVIP 
årsværk

Nøgletal 4:
BFI-point/ VIP forskningsårsværk - 3,7 4,1
CBS' effektivitet i forhold til at udarbejde 
publikationer i forhold til 
forskningsressourcer.

Nøgletal 5:
Ph.d. grader/ VIP årsværk 0,062 0,069 0,049
Udtrykker CBS' effektivitet i at få ph.d. grader 
ud af forskningsressourcerne

Nøgletal 6: 
Generelt ledelse og adm./Omsætning 0,080 0,081 0,089
Udtrykker CBS' generelle 
administrationsprocent



N O T A T  

 

 
 
 
 
 
 

Notat om statstilskud til CBS  
 
Universiteternes bevillinger fra staten, deles op i direkte statstilskud og 
konkurrenceudsatte midler. Det sidste er midler fra forskningsråd og andre offentlige 
kilder, hvor CBS-forskere søger i konkurrence med andre. Det sådan set en misvisende 
beskrivelse da en væsentlig del af de direkte statstilskud ligeledes afhænger af 
performance. 
 
De direkte statstilskud er fordelt på formål, dvs der gives til hovedaktiviteterne, 
forskning, uddannelse og øvrige formål. Bygninger, udstyr og administration mv. 
forudsættes afholdt af bevillingerne til hovedformålene. Iflg universitetsloven 
disponerer universitetet sine midler frit – også mellem formål. Der gives i visse tilfælde 
bevilling til øremærkede formål, dette skete fx ifm globaliseringsmidlerne til ekstra 
vejledning og vedligeholdelsesmidler til laboratorier. For CBS er dette samlet set dog 
relativt begrænset. 
 
Basisforskning 
Basisforskningsmidlerne bevilliges hovedsageligt som historiske bevillinger, det vil sige 
sidste års bevilling evt fratrukket en produktivitetsbesparelse. Nye bevillinger fx fra 
Globaliseringsforliget eller eventuelle tilbageførte omstillingsmidler fordeles efter en 
produktivitetsmodel. Denne model er baseret på STÅ, forskningspublikationer, phd. og 
eksterne forskningsbevillinger i forholdet 45:35:10:10) 
 
I forbindelse med en taxameterreform for 5 år siden, blev CBS forskningsbevilling 
reduceret fordi ”pengene skulle gå op”. Dette er en væsentlig del af årsagen til CBS lave 
forskningsbevilling.  
 
Øvrige formål 
Bevillinger til øvrige formål er dels til formål som ikke direkte er forskning eller 
uddannelse, dvs museer, samlinger og biblioteker. Øvrige formål bruges dog også som 
”diverse” det vil sige et sted hvor særbevilinger, historiske korrektioner mv. placeres. 
 
Uddannelsesmidler 
Langt hovedparten af uddannelsesmidlerne bevilliges i form af et taxameter pr. 
studenterårsværk, STÅ. For samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser er 
taxametertilskuddet ca. 45.000 kroner pr. gennemført studieår (60 ECTS). Taxameteret 
udløses når de studerende består eksamen, og hver eksamen udløser midler svarende til 
dens ECTS vægt.  
 
Der tildeles desuden en såkaldt ”færdiggørelses bonus” som er et beløb på 26.000 
kroner som udøses for hver bachelorstuderende, der fuldfører uddannelsen inden fire år 
efter deres studiestart, og 18.000 kroner for hver kandidat der fuldfører godt to år efter 
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studiestart (dvs normeret tid). Især kandidatstuderende fuldfører relativt sjældent inden 
for fristen. Samlet set er CBS’ gennemførsel til tiden på CBS dog bedre end 
landsgennemsnittet. Færdiggørelsesbonus udgør godt 10 % af vores 
uddannelsesbevilling. 
 
Uddannelsestaxametrene varierer efter hovedområder: 
 Taxameter/år Bonus 

Hum og samf 45.000 kr 18.000 kr 
Tørre nat fag 67.000 kr 29.500 kr 
Tek, sund og våde nat fag 99.000 kr 43.000 kr 
 
Der er altså meget stor forskel på taxameteret, hvilket dels er begrundet i udgifter til 
laboratorier mv, men også giver mulighed for mere undervisning til studerende på våde 
fag. Færdiggørelsesbonus er ligeledes gradueret med en tilsvarende forskel. 
 
Alle CBS studerende er på det lave taxameter, bortset fra HA-IT, BA-IM (information 
management) og CM-IT der er på mellemtaxameter. 
 
Eliteuddannelser 
For de uddannelser der godkendes af ministeriet under eliteuddannelsesordningen (pt 
godt 10 på landsplan, heraf 1,5 på CBS) ydes et særligt elitetaxameter på 30.000 kroner 
pr STÅ oven i det almindelige taxameter. Elitetaxameter varierer ikke efter fagområde! 
 
Internationale full-degree 
Europæiske studerende, der studerer på en fuldtidsuddannelse ved CBS udløser 
fuldstændig det samme tilskud som danske. På kandidatuddannelserne udgør de 
udenlandske studerende op imod 20 % af de studerende, hvilket er langt det højeste tal 
i Danmark. Udenlandske studerende fra tredjelande skal selv betale. Reglerne siger blot, 
at de skal betale minimum det samme som det danske taxametertilskud. CBS har fastsat 
prisen noget højere, nemlig ca. 95.000 kroner pr år. Denne gruppe er forholdsvis 
begrænset på CBS (under 100) og en del heraf modtager stipendier fra staten til deres 
studier i DK. 
 
Udvekslingsstuderende 
Udvekslingsstuderende dvs. studerende der er her på kortere studieophold som del af 
deres egen uddannelse, udløser taxametertilskud svarende til det antal ECTS de optjener 
ligesom danske. Dette gælder uanset hvor de kommer fra. CBS har ca 1000 
udvekslingsstuderende om året. De studerende kan kun studere gratis ved CBS hvis de 
er omfattet af en udvekslingsaftale mellem deres hjemuniversitet og CBS. CBS 
studerende, der er på studieophold ved et udenlandsk universitet udløser ikke 
taxameter tilskud til CBS. Der udsendes også godt 1000 studerende fra CBS. Der er ikke 
krav om balance i de enkelte aftaler, men der skal være balance på sektorniveau. CBS 
har som det fremgår balance i sine udvekslinger. CBS har meget gode samarbejdsaftaler 
med andre universiteter, og kan derfor sende relativt mange studerende ud. Udveksling 
”belønnes” med et internationaliseringstaxameter på 5000 kroner både pr. indgående 
og pr. udgående student. Dette dækker dog næppe ekstraomkostningerne 
(internationalt kontor, vejledning mv). 
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Studerende der af en eller anden grund ikke tager på ophold gennem CBS, kan selv 
arrangere udlandsophold og få statsstipendier til dette. CBS skal deltage i vurdering af 
niveau, men er ellers ikke berørt. 
 
Deltidsuddannelser 
Deltidsuddannelser (master, HD og tompladser) udløser et deltidstaxameter, som er op 
til halvdelen af et fuldtidstaxameter. De studerende skal selv betale resten af udgiften. 
CBS fastsætter denne deltagerafgift, men skal kunne dokumentere, at den dækker de 
langsigtede gennemsnitsomkostninger, principielt hverken mere eller mindre, men det 
kan dog opgøres rimelig fleksibelt.  
 
 

Wilbert van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag: Statstilskud 2009-2013 



Statstilskud 2009-2013 baseret på FL 2009 - FFL-2011 og CBS´ uddannelsesaktivitet.

Aktivitetsgrundlag Taxametersats
(Finanslovens P/L)

FL-2009
B 2009-akt.

FL-2010 
B 2010-akt.

FL+TB-2010 
R 2010-akt.

FFL-2011
B 2011-akt.

FFL-11  BO1
B 2012-akt.

FFL-11  BO2
B 2013-akt.

B 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 FL 2009 FL 2010 R 2010 FFL 2011 BO 1 BO 2 P/L 2009 P/L 2010 P/L 2010 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011

Uddannelsesindtægter: 452,905        515,494        536,611        552,958        548,518        495,783        
Ordinær uddannelse

Takst 1 8.535 8.966 9.176 9.360 9.535 9.609 41.600 45.880 45.880 46.200 45.544 39.679 355,040        411,354        420,987        432,411        434,264        381,285        
Takst 2 386 383 411 398 400 396 67.700 67.800 67.800 67.100 65.794 64.478 26,131          25,952          27,867          26,684          26,308          25,526          
Elitetakst (tillæg) 0 15 24 49 36 39 30.000 30.000 30.000 30.300 30.300 0                  0,459            0,734            1,482            1,104                             
Indtægt fra E-business 100 80 80 80 80 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 5,452            4,362                             4,362            4,362            4,362            

Færdiggørelsesbonus
Gl. ordning / indfasning af ny 1.578 22.400 35,347          14,894          15,900          
Bachelorbonus, takst 1 1.467 1.455 1.653 1.570 1.423 1.499 15.200 16.087 25.969 25.954 25.555 22,116          26,596          40,771          36,933          38,307          
Bachelorbonus, takst 2 65 70 126 131 87 99 24.700 23.773 42.168 42.144 41.497 1,729            2,996            5,524            3,667            4,108            
Kandidatbonus, takst 1 404 403 557 571 620 660 8.400 9.300 18.174 18.207 17.574 3,385            5,178            10,378          11,288          11,599          
Kandidatbonus, takst 2 8 7 11 10 12 10 13.600 13.743 29.512 29.565 28.537 0,095            0,155            0,295            0,355            0,285            

Udvekslingsstuderende 1.883 1.883 2.143 2.088 2.088 2.088 5.000 5.000 5.000 4.900 4.845 4.748 9,415            9,415            10,715          10,231          10,116          9,914            
Åben udd. - UBST

Tompladser o.l. (Dag) 70 70 127 70 70 70 21.500 21.500 21.500 21.300 17.094 16.752 1,505            1,505            2,729            1,491            1,197            1,173            
Takst 1 (Master) 278 300 288 250 265 276 21.500 21.500 21.500 21.300 17.094 16.752 5,273            6,055            6,188            5,324            4,533            4,631            
Takst 2 (Master) 0 0 41.000 41.100 41.100 40.700 32.695 32.041                                                                                                       
Takst 3 (Master) 23 57.000                                   1,283                                                               

Åben udd. - UVM
HD (incl. budg. Byg.takst) 1.260 1.201 1.303 1.177 1.209 1.226 11.700 11.800 10.000 11.900 11.900 11.900 14,742          14,174          13,035          14,005          14,392          14,593          
ED (incl. budg. Byg.takst) 0 0 1 20.300 20.600 18.800                                   0,017                                                               
Byg.takst 1.240 1.800 2,233            

Forskning: 227,852        232,813        238,113        242,749        236,662        217,247        
Basisforskning 211,631        214,431        214,131        215,694 210,811        195,959        
Særlige forskn.bevillinger 7,130            3,518            7,918            9,022            6,637            2,074            
Post.doc-stillinger 3,344            4,565            4,565            3,542            2,361            2,361            
Øget Ph.d.-optag 5,748            10,299          10,299          14,491          16,852          16,852          
Præmieringsordning 1,200            
Kapitalformål (aftrappes) 1,532            0,865            0,865            
Øvrige formål 70,506          69,923          70,071          69,662          69,224          67,893          
Nye uddannelsesformer 7,000                                                                                
Fripladser og stipendier 4,500            7,198            5,969            6,070            4,651            
Forventet Globalisering på ÆF 16,200 10,000          
Forventet besparelse på ÆF -6,000 -8,454 -26,880

Total 759,796        823,594        852,858        881,539        862,020        758,693        
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This document contains an overview of all implementation initiatives within the 
Transformational initiatives and Must Do initiatives that were presented to the CBS 
Board on August 30th

 
 2010. 

The following page contains an overall time line. 
 
For each implementation initiative we have indicated with “x” if the supporting one-page 
document, Update, is included as an appendix. 
 
For the board meeting on December 13th

 
 2010 the appendix includes: 

2.1 Bachelor programmes that qualify graduates for first jobs – BSc IB EngAGE 
Societal needs in education 

 

3.2 Strategic alliance with Sauder, UBC 
Strategic Alliances 

 

7.1 Leading indicators and performance measurements 
Process 
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Strategy Implementation Overview Preparation
Launch/Implementation

2010 2011 2012 2013
Transformational Initiatives Update Implementation initiatives LT sponsor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
BiS Platforms 1.1 Organisation of BiS platforms JR

1.2 BiS Platform - Creative Enterprise Design JR
1.3 BiS Platform - Making sustainability an engine for growth JR
1.4 Bis Platform - Promoting innovation through public-private collaboration JR

Societal needs in education x 2.1 Bachelor programmes that qualify graduates for first jobs - BSc IB EngAGE JM
2.2 Revise master portfolio (clustering) JM
2.3 Strengthen PhD programmes AI
2.4 Strengthen executive education - HD + Master JM
2.5 Strengthen executive education - CBS-SIMI Executive JR

Strategic Alliances 3.1 Joint SMU-CBS Executive Doctorate JR
x 3.2 Strategic alliance with Sauder, UBC JR

Academic organisation 4.1 Reduce number of study boards JM
4.2 Bring centres into the line structure AI
4.3 Grant departmental status to Centres as appropriate AI
4.4 Encourage clustering of Departments AI
4.5 Appoint new Vice President and Professor of Management JR/AK

Excellent Business Support 5.1 Process and mandates according to SPO HI
Must Do Initiatives 6.1 Prioritise student needs in campus development HI

6.2 Develop one-point entry for students JM
6.3 International relations (student exchange) HI/JM
6.4 Negotiate norm system AI/JM
6.5 Develop new integrated assessment for academic contribution and impact AI/JM
6.6 Invest in ICT/virtual learning capabilities JM
6.7 VIP recruitment AI
6.8 Launch competence mapping and traning programmes HI
6.9 Revise the financial model HI

Process x 7.1 Leading indicators and performance measurements LT
7.2 Internal and external communication LT



U P D A T E  
 

 

Strategy 
Implementation  
Group 
 
 
 
 

2.1 Integrated Bachelor, BSc IB EngAGE 
 
Background:  

• Today approximately 90 percent of bachelor students continue directly on a 
Masters programme 

• This degree programme comes as a response to the barrier within the Danish 
labour market, specifically that Danish students are encouraged/assumed to 
earn a Masters degree (five year degree) before entering the 
professional/knowledge labour market 

• The programme provides a fast-track, intensive and resource demanding 
educational experience combining academic teaching and organisational 
practice: problem-based and action learning, engaged scholarship, vocational 
and research trips, semester abroad and internship in final year 

• The curriculum will encourage progression of ideas through the courses  
beginning with the fundamentals of business, moving towards learning 
specialized knowledge and skills that are relevant for future business leaders, 
and concluding with activities that will provide students with the competencies 
necessary to add value in contemporary organisations 

• Business model: Consortium of 6-8 companies commit to each 3-5 students for 
three starts of the 3 year programme starting September 2011 for an estimated 
cost of 3-5 m.kr. for 5 years 

Purpose: 
• To enable BSc IB EngAGE graduates to qualify for full-time management 

positions after three years of university 
Action plan 

• Letters to potential corporate partners - December 2010 
• Information meeting – January 2011 
• Corporate partners’ meeting – March 2011 
• Students begin International Business Bachelor degree program – August 2011 
• Applications for EngAGE due – October 2011 (interview process in November) 
• EngAGE curriculum begins – January 2012 

Status: 
• Informal dialogue and meetings with potential partners 

Success criteria: • Quality of student body 
• Corporate partner satisfaction 
• Employment rate of EngAGE graduates 

 
Who will be involved: 
Champion:  Martin Iversen and Robyn Remke 
Team: Interim study board 
LT sponsor: Jan Molin 
 

December 6th 2010  
 
Jan Molin/wm,bt 
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3.2 Strategic alliance with Sauder School of Business, UBC 
 
Background: 

• Motivated by close historical ties, shared values and a similar academic culture, 
guided by common interests and building on an active 16-year exchange 
partnership, CBS and the Sauder School of Business (SSB) are embarking on 
the development of a broader strategic collaboration in a bid to deepen, expand 
and reinforce bilateral partnership across a broad range of programme, faculty, 
research and academic initiatives 

• The partnership will be built on concrete projects and linked to the Strategy Map 
o New BSc IB EngAGE 
o Joint executive programmes  
o BiS Platforms (e.g., on design and sustainability) 
o Visiting Professorships 
o Substantive increase in student exchange at bachelor, master and PhD 

levels 
o ICT/virtual learning 
o Best practice sharing across administrative/support functions 

Purpose: 
• To actively contribute to our education and research initiatives, enhance the 

global mindset and mobility of CBS students, faculty and administrative staff 
while developing our global brand 

Actions: 
• Continuously pursue opportunities for joint projects on all levels of organization 

(education, research, administration) 
Status: 

• Very successful visit to SSB on November 1-2 2010 
• An action plan has been developed and the ideas for concrete projects are 

currently being discussed at CBS at SSB and connections are made between 
members of faculty and staff. The list is continuously shared with Academic 
Council,  Heads of departments and Study leaders 

Success criteria: TBD for each initiative 
 
Who will be involved: 
Champion:  Dorte Salskov-Iversen 
Team: Birthe Thomsen 
LT sponsor: Johan Roos 
 

December 6th 2010 
 
Johan Roos/bt 
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7.1 Leading indicators and performance measurements 
 
Background: 

• CBS has historically monitored performance by means of different formats (e.g., 
financial reports, “Ledelsesinformation”, “Udviklingskontrakt”) 

• In order to be able to measure performance related to the implementation of the 
new strategy the Leadership Team has decided to develop a new and coherent 
performance measurement system 

Purpose: 
• To increase transparency of the strategic direction of CBS, to strengthen 

commitment to delivery of the strategy and to be able to reward performance in 
accordance with the strategy 

Actions: 
• The Leadership Team will develop a long list of performance indicators  
• An administrative working group will on the basis of this long list develop the 

new system to be approved by the Leadership Team. Members of the working 
group are heads of departments, heads of secretatiates, study leaders and 
administrative leaders 

• LT will discuss the indicators with Academic Council, HSU and other relevant 
stakeholders 

• The performance measurement system (including baseline and targets) will be 
presented to the board in April 2011 

Status: 
• Best practice sharing with Robert Kaplan, Harvard Business School and 

Univeristy of Leeds  
• Long list of draft indicators and measurements has been developed 
• The organisation is being briefed about the process and the working group will 

meet before Christmas to discuss the mandate 
Success criteria: • Performance measurement system developed by April 

2011, including baseline and targets 
 
Who will be involved: 
Champion:  TBD 
Team: Working group 
LT sponsor: Johan Roos 
 
 

December 6th 2010 
 
Johan Roos/bt 
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Grundmodel for reorganisering af CBS’ administration 

Supportprojektorganisationen (SPO) har med udgangspunkt i en bred dialog med ledere 
og medarbejdere på CBS og på baggrund af konklusionerne fra arbejdsgruppe 7.2 
udarbejdet et overordnet grundlag for en ny administrativ struktur for 
fællesadministrative og forskningsadministrative funktioner, herunder generisk support i 
den centrale studie- og undervisningsadministration. 

SPO’s analyse viser, at CBS i dag står overfor fire overordnede udfordringer: 

• CBS har, ift. andre danske universiteter, en af de højeste andele af omkostninger 
til generel ledelse og administration (centralt og decentralt) ift. omsætning, og 
CBS’ udgifter til ledelse og administration som andel af den samlede omsætning 
er vokset over de seneste år. Der bliver altså relativt set færre penge til 
kerneaktiviteterne år for år. Denne udvikling bør vendes. 

• CBS’ organisation er ikke i tilstrækkeligt omfang understøttet med 
dokumenterede standardprocedure, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at CBS 
opleves at være vanskelig tilgængelig for nye medarbejdere, at administrationen 
er afhængig af enkeltindivider og lokale systemer, og at der leveres et uensartet 
serviceniveau. Revisionen har eksplicit påpeget dette inden for 
økonomiområdet. Når CBS alligevel leverer en acceptabel administration, er det 
på grund af enkeltindividers ekstraordinære indsats på tværs af CBS og ikke på 
grund af den administrative organisering.   

• Der er stigende eksterne krav til formalia ifm. forskningsansøgninger og flere og 
mere komplekse regler ifm. økonomistyringen, hvilket øger behovet for fag-
specialiserede medarbejdere.  

• Der må forventes et fortsat eksternt, politisk pres for at sænke udgifterne til 
basisadministrationen fremover, uanset at der kommer flere bevillinger til 
forskning og uddannelse. 

SPO’s analyse viser endvidere, at det er muligt at omstille CBS’ administration til at 
levere på et højere kvalitetsniveau ift. i dag inden for et faldende bevillingsniveau. Dette 
forudsætter, at der sættes ind på tre områder:  

1. Processer skal dokumenteres, omsættes til let tilgængelige vejledninger og 
systemunderstøttes (både i form af it-løsninger og udarbejdelse af 
standardskabeloner).  

2. Der er en manglende sammenhæng mellem de forskellige administrative 
enheder (fællesadministrationen, institutter og den centrale studie- og 
undervisningsadministration) på CBS. Dette manifesterer sig i mindre 
hensigtsmæssige muligheder for at samarbejde mellem de administrative 
enheder til alles ulempe. Der er således behov for at forbedre mulighederne for 
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samarbejdsrelationerne på CBS, hvilket fordrer en indsats fra alle enheder. Det 
er nødvendigt, at fællesadministrationen i højere grad sætter supporten til 
institutter samt studie- og undervisningsadministration i centrum. 

3. Der er behov for specialisering af medarbejdere i faglige miljøer, hvilket 
forudsætter, at den enkelte medarbejder har tilstrækkelig volumen i sine 
arbejdsopgaver til at understøtte denne specialisering. 

SPO’s dialog med medarbejdere og ledere viser samtidig, at det bredt blandt VIP’erne 
fremhæves, at TAP’erne på institutterne spiller en central rolle ift. at skabe et godt 
undervisnings- og forskningsmiljø. Det er således vigtigt, at hensynet til administrativ 
specialisering og robusthed afvejes ift. TAP’ernes rolle i driften af centrale processer på 
institutterne. Endvidere fremhæves institutternes autonomi i form af budget- og 
ledelsesansvar som et centralt element i at skabe og understøtte kulturen på et institut 
gennem lokale prioriteringer. Denne autonomi er samtidig en forudsætning for, at 
institutlederen har et incitament til at optimere processerne og bemanding lokalt, idet 
der bliver mulighed for at omprioritere midler til andre formål. Der er således en 
sammenhæng mellem gode forskningsmiljøer, administrativ autonomi og lokale 
optimeringsmuligheder.   

På den baggrund foreslår SPO følgende hovedlinjer for en ny organisering: 

• Forskningssupporten vil fortsat være centreret omkring institutterne, men med 
specialiseret støtte fra dekansekretariatet for forskning. 

• Generisk administration (økonomi, HR, IT, kommunikation) skal varetages i 
specialiserede enheder. Dette forudsætter, at medarbejdere fra institutter, 
fællesadministrationen samt enkelte medarbejdere fra den fælles studie- og 
undervisningsadministration overføres til tværgående enheder, der betjener 
hele CBS.   

• Det forventes, at i gennemsnit ca. 40 pct. af de administrative medarbejdere på 
institutterne overflyttes til tværgående enheder på baggrund af 
kompetencevurdering (ikke ved udfyldning af skema) og interesser. Der vil blive 
satset på kompetenceudvikling af administrative medarbejdere på CBS. 

• Hvert institut/enhed på CBS har en fast supportmedarbejder i hver af de 
fællesadministrative funktioner, der fysisk skal være til stede på institutterne/i 
enhederne efter behov, så der sikres en klar indgang for og kontinuitet i 
servicen til institutterne/enhederne. Dette skal ligeledes sikre, at supporteren 
får et indgående kendskab til instituttets/enhedens behov. Der etableres en 
klar back-up-struktur ift. supporten til det enkelte institut/enhed.  

• Der fastsættes klare servicemål for fællesadministrative enheder, og der følges 
op via KPI’er og brugerundersøgelser. Universitetsdirektøren vil være ansvarlig 
for at føre en løbende dialog med de administrative ledere om 
fællesadministrationens serviceniveau, herunder give en status for tiltag til 
forbedring af serviceniveauet og komme med nye forslag til forbedring heraf. 
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Endvidere vil der blive dedikeret en person, med stor erfaring i arbejdet på et 
institut, til at fungere som ”ombudsmand” i forbindelse med den administrative 
omstilling. 

• Hovedprocesser skal optimeres og dokumenteres, og den igangværende 
implementering af bedre systemunderstøttelse af centrale processer (især 
budget- og indkøbsprocessen) skal succesfuldt i mål.  

• For at sikre en bedre styring af udviklingen i de administrative lønudgifter, uden 
at muligheden for at træffe lokale beslutninger fjernes, foreslås der indført et 
specifikt TAP-budget for alle institutter og enheder på CBS. Ud over TAP-
budgettet kan eksterne forskningsbevillinger anvendes til at ansætte 
studenterhjælp. Anden forskningsstøtte skal ansættes som videnskabelige 
assistenter.  

• Derudover vil der være en generel indsats fra Leadership Team (direktionen, LT) 
i forhold til at øge bevillingerne til VIP-rekruttering, hvilket vil påvirke TAP/VIP 
ratioen. 

• IT-support og Campus Services organiseres på campusniveau. 

• Der er igangsat et arbejde med bedre it-understøttelse af studie-og 
undervisningsadministrationen, der på sigt forventes at føre til effektiviseringer. 
SPO vil i foråret 2011 gennemgå studie- og undervisningsadministrationen ift. at 
identificere optimeringsmuligheder.  

Derudover arbejder dekansekretariatet for forskning på at lave en ny og for institutterne 
mere fri allokeringsmodel ifm. VIP-budgettet, for derved at give institutterne en bedre 
mulighed for autonomi og langtidsplanlægning.  

Den videre proces 

På baggrund af bestyrelsens behandling af nærværende notat, forbereder SPO et 
seminar for LT i første uge af januar 2011. Produktet fra dette seminar vil være et oplæg 
fra LT til reorganisering af den administrative organisation. Derefter vil oplægget blive 
forelagt institutlederne i uge 2 og HSU i uge 3. På baggrund af denne høring vil LT ultimo 
uge 3/primo uge fire kunne melde den endelige beslutning om omorganiseringen ud.  

Direktionen indstiller, at bestyrelsen:  

• tiltræder ovenstående hovedlinjer for en ny organisering.  

• tager ovenstående tidsplan til efterretning.  

Når LT har truffet en endelig beslutning om organisationsmodellen, vil SPO, med bred 
inddragelse af CBS’s administration, gennemgå samtlige hovedprocesser ift. 
procesoptimering og fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem 
institutter og den reorganiserede fællesadministration samt opstille KPI’er og model for 
brugerundersøgelser for opfølgning på performance for den nye administrative 
organisering.  



N O T A T  
Business Intelligence 

 

 

Øget fastlærerdækning på daguddannelserne 
 
Nedenstående er et forsøg på at besvare Bestyrelsens spørgsmål mht., hvor mange 
ekstra videnskabelige medarbejdere, der skal tilføres CBS, hvis vi skal op på en fornuftig 
fastlærerdækning. 
 
Forudsætningerne: 
Beregningerne skal betragtes som et groft skøn, idet de baseres på en forudsætning om 
uændret aktivitetsniveau og ens forberedelsesnormer for VIP og DVIP i forhold til 
konfrontationstimer. I beregningerne indgår alene timer til daguddannelserne. Hele HD og 
master-området indgår således ikke. 
 
Målet for fastlærerdækning: 
I forbindelse med de nationale akkrediteringer af CBS’ daguddannelser opereres der med 
et nøgletal for fastlærerdækningen (VIP/DVIP rationen), hvor der stilles krav om, at hver 
uddannelse skal have en VIP/DVIP ratio, der højst ligger 25 pct. under 
landsgennemsnittet. I fastlæggelsen af hvad en fornuftig fastlærerdækning er, må svaret 
være, at CBS som minimum skal opfylde de krav, der stilles i forhold til de nationale 
akkrediteringer.   
 
I 2009 lå landsgennemsnittet for VIP/DVIP ratioen for det samfundsvidenskabelige 
område på 1,54. CBS’ VIP/DVIP ratio lå for alle daguddannelser (både bachelor og 
kandidat) på 0,99 – hvilket svarer til 35 pct. lavere end landsgennemsnittet. Målet må 
således være, at CBS skal have en samlet VIP/DVIP ratio, der som minimum ligger på 
1,14 svarende til 25 pct. under landsgennemsnittet på 1,54. 
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I ovenstående figur sammenlignes landsgennemsnittet for VIP/DVIP ratioerne for alle 
hovedområder. Gennemsnittet for alle hovedområder ligger på 3,01.  
 
Hvad skal der til få et nå målet? 
I 2010 forventer CBS at bruge 560 VIP årsværk, hvilket er en pæn stigning sammenlignet 
med 2009 (507 årsværk). En del af disse årsværk vil blive anvendt på 
undervisningsaktiviteter og dermed forbedre CBS VIP/DVIP ratio i 2010. 
 
Under forudsætning af 

• at hver ny videnskabelig medarbejder ansættes med en forskningsprocent på 34, 
• at undervisningsforpligtelsen svarer til 886 timer om året, 
• at mængden af undervisningsaktiviteter i 2010 på daguddannelserne ligger på 

samme niveau som i 2009, 
 
skal der tilføres 28 ekstra videnskabelige årsværk for at nå en VIP/DVIP ratio på 1,54 
svarende til landsgennemsnittet for SAMF (se nedenstående tabel). 
 
Er ambitionerne i stedet at nå en VIP/DVIP ratio, der svarer til gennemsnittet for alle 
hovedområder, kræver det, at CBS tilføres 98 videnskabelige årsværk. 
 

Mål 

Årsværk 
2010, VIP 

Undervisningsårsværk, 
daguddannelser 

VIP/DVIP ratio Manglende VIP 
undervisnings-

årsværk 

Manglende 
VIP årsværk 

VIP DVIP I alt 

  
      

  

Nuværende antal årsværk 2010 560 140 115 256 1,22 
 

  

Landsgennemsnittet SAMF 2009   155 101 256 1,54 15 28 

Landsgennemsnittet for alle 
områder 2009 

 
192 64 256 3,02 52 98 

                

 
Noter: 
Antallet af undervisningsårsværk på daguddannelserne er beregnet med udgangspunkt i 2009 
opgørelsen: I 2009 blev der anvendt 127 VIP undervisningsårsværk ud af 507 hele VIP-årsværk. 
Dette svarer til, at 25 pct. af VIP årsværkene blev anvendt på undervisning på daguddannelserne. 
Overføres disse andele til 2010 må vi forvente, at 25 pct. af 560 VIP årsværk, svarende til 140 VIP 
undervisningsårsværk. Under forudsætning af at der samlet anvendes 256 undervisningsårsværk 
betyder dette at CBS i 2010 kan forvente at anvende 116 DVIP årsværk. Dette giver en VIP/DVIP 
ratio på 1,22. 
 
Manglende VIP årsværk beregnes som ”manglende VIP undervisningsårsværk” x 1680 timer / 886 
timer. 

- 1680 timer svarer til et årsværk 
- 886 timer svarer til den årlige undervisningsforpligtelse for en videnskabelig medarbejder. 

 
 
 
 
Camilla Schreiner Andersen 



 

 

Rektor 
 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
Fax: +45 · 3815 2015 
www.cbs.dk 
 

Notat: Høring over udkast til forslag om ændring af universitetsloven 
 
Universiteterne har d. 12. november modtaget forslag til ændring af 
universitetsloven i høring. Ændringsforslaget er en opfølgning på 
universitetsevalueringen af 2009, og de fleste ændringsforslag har sit udspring i 
evalueringspanelets rapport. Bemærk dog, at forhandlingerne om opfølgning på 
universitetsevalueringen endnu ikke er afsluttet – der kan komme flere 
ændringsforslag (og det formodes at der stadig forhandles om et nyt koncept for 
universiteternes udviklingskontrakter). 
 
Emnemæssigt kan indholdet i lovforslaget grupperes således: 

1. Ny procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Der 
skal fremover oprettes et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. 

2. Friere ledelsesstruktur (bl.a. afskaffelse af krav om fakultetsdekaner og 
institutledere. Lempelse af regler for nedsættelse af akademisk råd. Ph.d.-
udvalg og studienævn) 

3. Medindflydelse (præciseringer i vedtægten) 
4. Økonomibestemmelser (som konsekvens af statens selvejereform gives 

finansministeriet større indsigt i, og kontrol med universiteternes økonomi) 
5. Forskningsfrihed (lempelse af instruktionsbeføjelsen) 
6. Digital kommunikation 
7. Friplads & stipendieordning 

 
Punkterne 1-3 vil have betydning for CBS’ fremtidige styrelsesbestemmelser, og 
vil medføre en omfattende revision af CBS’ vedtægter. Det vedlagte udkast til 
CBS’ høringssvar koncentrerer sig derfor om disse områder, da disse falder 
indenfor bestyrelsens kompetence- og interesseområde.  
 
Punkt 4 har stor betydning for universiteternes fremtidige råderum og 
regnskabsmæssige praksis. Bestyrelsen er blevet orienteret om dette i mail af 
25. november, men siden er nye oplysninger kommet til. Det forventes således, 
på oplysning fra UBST, at der kan være mulighed for at berørte universiteter vil 
få dispensation ift. nye afskrivningsregler på bygninger (nuværende 
afskrivningsprofil kan fastholdes til aktivet er afskrevet) og ift. brug af 
Økonomistyrelsens økonomisystemer (dvs. vi kan skifte til statsligt 
økonomistyringssystem, når tiden er moden for os).  
 

6. december 2010 
 
AJP 
 
Johan Roos 
Rektor 
Fax: 3815 2015 
president@cbs.dk 
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Punkterne 5-7 er relativt ukomplicerede. Akademisk Råd har haft mulighed for 
at kommentere på høringen og havde ingen kommentarer vedrørende 
instruktionsbeføjelsen/forskningsfrihed. Punkt 6 og 7 er en harmonisering 
mellem reglerne på undervisningsministeriets og videnskabsministeriets 
område og vurderes ukontroversiel. CBS vil derfor ikke beskæftige sig med 
dette i sit høringssvar. 
 
Som nævnt har akademisk råd haft mulighed for at kommentere på høringen. 
Akademisk Råds eneste kommentar var denne: 
 
”Vi foreslår den tilføjelse vedr. eksterne medlemmer til bestyrelsen, at mindst en 
af disse skal være en anerkendt forsker med indsigt og erfaringer i ledelse af 
universitær forskning og undervisning”. 
 
Til dette må det bemærkes, at dette i henhold til det foreliggende udkast til 
ændring af universitetsloven er noget der kan reguleres i universiteternes 
vedtægter, og derfor ikke vil blive medtaget i CBS’ høringssvar, men kan tages 
op i forbindelse med vedtægtsændringer i det kommende år.  
 
CBS’ høringssvar vil i øvrigt henvise til høringssvaret fra Danske Universiteter, 
der vedlægges i udkast – kun der, hvor det vurderes at CBS har særstand-
punkter vil CBS’ høringssvar afvige fra Danske Universiteters. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvaret er under stadig udarbejdelse, og en 
endelig version vil blive eftersendt eller omdelt på mødet. 
 
Fremtidig proces: 
 
15. dec. Indsendelse af høringssvar til UBST 
Juni 2011 Ny lov (ændringsforslag) vedtages i Folketinget og træder i 

kraft 1. juli (med undtagelser). 
Efterår 2011 Udarbejdelse af reviderede vedtægter for CBS (AR og andre 

relevante fora inddrages) med henblik på vedtagelse senest 
på bestyrelsens decembermøde 2011 (hvorefter vedtægter 
skal godkendes i VTU). 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Johan Roos 
Rektor 
 
 
 
Vedlagt: 

- Høringsbrev 
- Udkast til høringssvar fra CBS 
- Udkast til høringssvar fra Danske Universiteter 
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CBS’ bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring af 
universitetsloven 
 
CBS har modtaget udkast til lov om ændring af universitetsloven af 10. 
november 2010 i høring, og skal nedenfor afgive sine bemærkninger til 
ændringsforslaget. 
 
CBS skal henvise til Danske Universiteters høringssvar som CBS finder 
dækkende for langt de fleste af ændringsforslagets bestemmelser. 
 
CBS har dog en række særskilte bemærkninger som vi vil give udtryk for i 
nedenstående. 
 

Forslaget indfører en ny procedure for udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, hvor universitetet nedsætter et hele to organer (et 
indstillingsorgan og et udpegningsorgan) til at forestå udpegningen. 

Ny procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen 

 
Udover, at dette er en unødig og omstændig procedure, der kan trække 
udpegelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i langdrag, finder CBS’ det 
stærkt betænkeligt at forslaget fjerner bestyrelsens kompetence til at foretage 
selvsupplering blandt de eksterne medlemmer. 
 
CBS finder, at bestyrelsens kompetence i forhold til at foretage selvsupplering 
af de eksterne medlemmer (for CBS’ vedkommende i dialog med Foreningen til 
Unge Handelsmænds Uddannelse’s 

 

bestyrelse, der er sammensat af ledende 
erhvervsfolk fra en bred vifte af erhverv) fortsat skal være et bærende princip for 
sammensætningen af de eksterne medlemmer af bestyrelsen, idet at dette 
princip understøtter, at bestyrelsens medlemmer ikke er repræsentanter for 
specifikke interesser, men derimod sidder i bestyrelsen i kraft af deres 
personlige egenskaber og kompetencer. Det er bestyrelsens holdning, at dette 
giver de bedste muligheder for at sikre, at bestyrelsens medlemmer besidder 
komplementære kompetencer, og således sikrer den bedst muligt fungerende 
bestyrelse. 

CBS forslår derfor, at bestemmelsen udgår af lovforslaget, og at det i stedet 
overlades til det enkelte universitet at opstille præcise regler og procedurer for 
udpegningen af eksterne medlemmer i universiteternes vedtægter. Således har 

6. december 2010 
 
AJP 
 

Universitets- og bygningsstyrelsen 
Via email: ubst@ubst.dk 
 
Sagsnr. 10-088435 - att. Helga Øregaard Dam 
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CBS for eksempel i dag en bestemmelse i vedtægterne om, at udpegning skal 
ske efter forudgående drøftelse med 

 

Foreningen til Unge Handelsmænds 
Uddannelse. Andre universiteter har tilsvarende indført bestemmelser om 
udpegningsprocedure i deres vedtægter. 

CBS tager til efterretning, at universiteterne med forslaget bliver omfattet af 
Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.  

Økonomibestemmelser 

 
Overgangen til de fælles statslige regelsæt for regnskab og revision vil 
umiddelbart have negative økonomiske konsekvenser for CBS. Det er særligt 
de ændrede afskrivningsregler for bygninger og retten til selv at vælge 
økonomisystem, der vil påvirke CBS negativt.  
 
CBS skal derfor pege på nødvendigheden af, at der skabes passende 
overgangs- og dispensationsordninger, således at CBS’ samlede økonomi ikke 
påvirkes negativt – til skade for kerneområderne uddannelse, forskning og 
formidling – af overgangen til de nye regnskabsregler.  
 
CBS finder den foreslåede bestemmelse i § 28, stk. 4, der giver ministeren 
adgang til at afskedige institutionsrevisor stærkt problematisk. Forslaget 
indebærer en indskrænkning af bestyrelsens kompetence og vil kunne have 
den konsekvens, at relationen mellem bestyrelse og institutionsrevisor 
kompromitteres, i og med, at institutionsrevisor sættes i en situation, hvor denne 
kan få opfattelsen af at skulle ”tjene to herrer” – bestyrelsen og ministeriet. 
 
CBS foreslår i lighed med Danske Universiteter, at bestemmelsen udgår af 
lovforslaget. CBS henviser i øvrigt til Danske Universiteters høringssvar.    
 
Generelt bekymrer det, at ovenstående ændringsforslag om udpegning af 
eksterne bestyrelsesmedlemmer og økonomibestemmelser – i CBS’ optik – 
repræsenterer en bevægelse, der overlader mindre ansvar og råderum til 
universiteternes bestyrelser, og overlader mere ansvar og kontrol til ministeren 
og finansministeriet. Dette bryder med intentionerne fra universitetsreformen af 
2003, der netop sigtede på at overlade større ansvar og frihedsgrader til 
universiteterne for at disse kunne styrke sig ledelsesmæssigt og strategisk til at 
indtage en central position i ”videnssamfundet”. Det fremgår således af 
følgende citater fra bemærkningerne til universitetsloven af 2003, at: 
 
”Det er tilsvarende et mål og en forudsætning for forandring at styrke 
universiteternes ledelse og øge universiteternes beslutnings-, handle- og 
udviklingskraft. Styrket ledelse skal kombineres med øget frihed fra central 
statslig styring” 
 
”Forslaget om etablering af institutionelt selveje med bestyrelser og ledere, der 
er ansvarlige over for bestyrelsen, er en afgørende forudsætning for at øge 
universiteternes frihedsgrader i forhold til ministeren og den øvrige statslige 
forvaltning” 
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”Det foreslås, at universiteterne får en række frihedsgrader, ligesom der er søgt 
etableret en fleksibilitet, der giver mulighed for at øge frihedsgraderne i takt 
med, at forudsætningerne for regelforenkling, afbureaukratisering m.v. 
realiseres. Det vil betyde, at der på sigt tilføres universiteterne yderligere 
kompetencer og dermed frihedsgrader i forhold til ministeren og den øvrige 
statslige forvaltning.” 
 
 

CBS ser positivt på at universiteterne med forslaget gives større fleksibilitet i 
forhold til at fastsætte sin egen organisation indenfor rammerne af den 
enstrengede ledelsesstruktur. 

Friere ledelsesstruktur 

 

Vi vil gerne pointere, hvor værdifuldt det er for bestyrelsen, den daglige ledelse, 
og CBS i øvrigt, at have engagerede medarbejdere og studerende, der 
involverer sig i, tager ansvar for og søger indflydelse på ledelsen af 
universitetet. 

Medinddragelse 

 
CBS’ finder det positivt at forslaget overlader det til universiteternes bestyrelse, 
at fastsatte de nærmere regler for medinddragelse i universiteternes vedtægter, 
og at medinddragelsen skal ske med respekt for den enstrengede 
ledelsesstruktur.  
 
CBS er dog, som Danske Universiteter, betænkelig ved brugen af ordet 
medbestemmelse i denne sammenhæng, da det kan efterlade det indtryk, at 
forslaget gør op med den enstrengede ledelse. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anders Knutsen Johan Roos 
Formand Rektor 
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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven  
 
Danske Universiteter takker for udkast til forslag til lov om ændring af 
universitetsloven, der er modtaget i høring fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 
d 10. november 2010. 
 
Overordnet set finder Danske Universiteter, at udkastet til revision af 
universitetsloven indeholder en række gode elementer. Eksempelvis er det godt, at 
der sker en udvidelse af universiteternes muligheder for friere at kunne organisere 
sig internt, ligesom Danske Universiteter med tilfredshed bemærker, at der i 
bemærkningerne til universitetsloven holdes fast i den enstrengede ledelse. 
 
Danske Universiteters mere detaljerede kommentarer – herunder en række 
problematiseringer – er i nedenstående tekst samlet i fire overskrifter. 
 
Regnskab og revision 
Det er umiddelbart vanskeligt at gennemskue de fulde konsekvenser af de 
regnskabsændringer, der er indføjet i universitetsloven med begrebet 
”statsfinansieret selvejende institution”, jf. § 1, stk. 2, og den overflytning af 
regnskabsbestemmelserne til Finansministeriet, der ligger heri.  
 
Universitetslovsændringerne skal læses sammen med Finansministeriets nye 
budgetvejledning for 2011 og Økonomistyrelsens reviderede 
regnskabsbekendtgørelse. Udgangspunktet er den såkaldte ”selvejereform”, der er 
iværksat med henblik på, at de selvejende institutioner underlægges det statslige 
regelsæt på bevillings- og regnskabsområdet.  
 
Ideen er angiveligt, at regelsættet på regnskabsområdet ”harmoniseres” på tværs 
af ministerområder. Dermed skal regnskabsreglerne for en lang række 
institutioner – fra små gymnasier til universiteter med omsætninger i 
milliardklassen – standardiseres. Det kan kun føre til snærende bånd for 
universiteterne og en meget kompleks forhandlingssituation med 

UDKAST 
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Finansministeriet i centrum, når universiteterne ønsker en tilpasning af de 
generelle regler til deres særlige forhold.  
 
Universiteterne har påpeget disse problemer i detaljer i høringssvarene om 
regnskabsbekendtgørelsen og til dels i den hastigt indkaldte høring om 
budgetvejledningen (der kom med alt for kort frist til at varetage en egentlig 
høring).  
 
Det forekommer problematisk, at formålet med ”selvejereformen” er så uklart, 
som tilfældet er. Ændringerne har ikke til hensigt at øge selvejet eller skabe gode 
rammer for de sektorer, der skal styres af regelsættet, hvilket ellers har været et 
stort ønske i universitetssektoren – og et ønske, som vi også vurderer, der har 
været bred politisk opbakning til. Det er således vores vurdering, at ændringerne i 
selvejeformen for universiteterne ikke har afsæt i de politiske intentioner i 
universitetsloven om at styrke universitetsledelserne og øge autonomien. Ej heller 
synes universitetsevalueringen fra 2009 og dens anbefalinger om diversitet i 
sektoren og skabelse af en højtillidsstrategi at være taget i betragtning. Der er 
snarere tale om ændringer, der er ønsket af de ministerielle embedsmænd. De skal 
fremover overskue færre regelsæt og får flere håndtag til at styre institutionerne 
med.  
 
Danske Universiteter bemærker, at der i § 28 stk. 4 er indføjet en bestemmelse 
om, at ministeren kan afskedige institutionsrevisor, hvis denne ikke på 
tilfredsstillende måde opfylder kravene til god offentlig revisionsskik. Det kan 
lyde som en teknikalitet, men i praksis påtager ministeren sig dermed et ansvar og 
en nøgleopgave, der rettelig bør ligge hos bestyrelsen.  
 
Ændringen kan læses således, at det pålægges Videnskabsministeren at føre aktivt 
tilsyn med institutionsrevisorens virke både overfor universitets økonomi og 
øvrige drift. Fejl og mangler ved institutionsrevisors revision vil således med 
forslaget blive et ministeransvar i modsætning til i dag, hvor ansvaret er pålagt 
bestyrelsen, hvilket, vi mener, er i uoverensstemmelse med ånden i 
Universitetsloven..  
 
Danske Universiteter understreger i denne sammenhæng, at ministeren fortsat har 
mulighed for at afskedige bestyrelsen. Derfor bør bestemmelsen om afskedigelse 
af institutionsrevisor udgå. 
 
Forskningsfrihed 
Danske Universiteter konstaterer, at der med lovændringen indføres en 
bestemmelse om den enkelte forskers forskningsfrihed (§ 2, stk. 2) og en 
præcisering af, at den enkelte forsker har forskningsfrihed og forsker frit inden for 
universitetets strategiske rammer i den tid, forskeren ikke er pålagt andre opgaver 
– samt at den enkelte forsker ikke i længere tid må pålægges opgaver i hele sin 
arbejdstid (§ 14, stk. 6). 
 
Danske Universiteter finder, at man med denne formulering rammer den 
dagligdag, langt hovedparten af de ansatte forskere kender. Det må dog samtidig 
påpeges, at f.s.v. angår sektorforskere og i nogen udstrækning andre typer ansatte 
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forskere med specifikke aftaler om opgaver, vil bestemmelsen ikke være 
tilstrækkelig. Således kan der i disse sammenhænge være tale om medarbejdere, 
der kontinuerligt varetager bestemte opgaver i hele deres arbejdstid. Dette bør 
loven tage højde for, eksempelvis i bemærkningerne. 
 
Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer 
Danske Universiteter tager til efterretning, at der fremover skal indføres et system 
for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvor det 
indstillende og udpegende organ adskilles. Således vil bestyrelsen fremover ikke 
kunne være selvsupplerende.  
 
Medarbejderinddragelse 
Danske Universiteter finder det af største vigtighed for universiteterne og deres 
udvikling, at der finder en aktiv og positiv inddragelse af medarbejdere og 
studerende sted. Det sker eksempelvis gennem repræsentation i bestyrelsen og 
gennem systemet med SamarbejdsUdvalg. 
 
Danske Universiteter er i dette lys glade for, at udkastet til ny universitetslov 
præciserer, at det påhviler bestyrelserne at sikre en sådan inddragelse. Det er også 
meget positivt, at der flere steder påpeges, at medarbejderinddragelsen skal finde 
sted uden at kompromittere den enstrengede ledelse, eksempelvis i 
bemærkningerne om den organisatoriske opkobling af Akademisk Råd, jf. 
bemærkningerne til § 15, stk. 1. 
 
Til gengæld er det meget uheldigt, at der i såvel lovudkastet som bemærkningerne 
anvendes formuleringen ”medbestemmelse og medinddragelse”. Denne 
formulering antyder, at der er et skel mellem medbestemmelse og medinddragelse 
– og at begge fænomener skal sikres. I universiteternes dagligdag er der under alle 
omstændigheder forskel på medbestemmelse og medinddragelse. 
 
Anvendelsen af begrebet ”medbestemmelse” kan således – til trods for 
bemærkningerne til loven – meget vel foranledige medarbejdere til at tro, at man 
gør op med den enstrengede ledelse. Resultatet er i praksis forvirring om den 
lovmæssige relation mellem ledere og medarbejdere, og entydighed i 
lovgivningen vil enkelt kunne indføres ved alene at anvende betegnelsen 
medarbejderinddragelse. 
 
 
Danske Universiteter har ikke yderligere bemærkninger, men henviser i øvrigt til 
de vedlagte høringssvar fra universiteterne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Oddershede 

 
 



Side 4 af 4 

 
 

 
Bilag: … høringssvar 



 

 

J. nr.: COR10225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udviklingskontrakt 
for 

Handelshøjskolen i København 
Copenhagen Business School 

 
 

2011 
 

 

 

  

 
B5-2010 
Pkt. 8 
Bilag 8.1 



 

 1 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

0. INDLEDNING   ............................................................................................................................................. 2

1. FORSKNING .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Forskningsproduktion   ........................................................................................................................... 3

1.2 Internationalisering af forskning   ............................................................................................................ 3

1.3    Tiltrækning af eksterne midler   ............................................................................................................... 4

1.4 Ph.d.-aktivitet   ........................................................................................................................................ 4

2. UDDANNELSE   ........................................................................................................................................... 5

2.1 Ansøgninger og optag   .......................................................................................................................... 5

2.2 Frafald   ................................................................................................................................................... 5

2.3 Gennemførselstid   ................................................................................................................................. 6

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov  ............................................................................................. 6

2.5 Iværksætteri   .......................................................................................................................................... 6

2.6 Internationalisering af uddannelserne   .................................................................................................. 6

2.7 Kvalitet i uddannelserne   ....................................................................................................................... 7

2.8 Efter- og videreuddannelse   .................................................................................................................. 7

3. VIDENSSPREDNING   ................................................................................................................................ 9

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne   ............................................................................................ 9

3.2 Deltagelse i den offentlige debat   .......................................................................................................... 9

3.3 Samarbejde med erhvervslivet   ............................................................................................................. 9

4. FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING   ...................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

5. STYRKELSE AF FINANSIERINGSGRUNDLAGET   ........................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6. DEFINITIONER   ........................................................................................................................................ 10



 

 2 

 0. INDLEDNING 

CBS er et internationalt orienteret universitet, der bidrager til erhvervslivets og det øvrige samfunds udvikling 
gennem forskning, uddannelse, formidling og videndeling. CBS skaber original og relevant viden og udbyder 
forskningsbaserede uddannelser på bachelor-, diplom-, kandidat-, master- og ph.d.-niveau. CBS er en 
anerkendt formidler af viden gennem publicering, deltagelse i den offentlige debat, rådgivning og efter- og 
videreuddannelse. CBS udvikler og deler viden i partnerskab med universiteter, virksomheder og 
organisationer.  
 
 
Den 30. august 2010 vedtog CBS’ bestyrelse en ny strategi – ”Business in Soceity”. Med den nye strategi 
ønsker vi blandt andet: 
 

• At sætte fokus på uddannelse: Uddannelse skal prioriteres lige så højt som forskning og 
erhvervsrettes 

• At bidrage til vækst: Vores forskning skal i endnu højere grad hjælpe med at løse de store problemer, 
som samfundet står over for  

• At styrke regionen og engagere os globalt: Vi skal satse på Copenhagen Metropolitan Region – og 
udnytte de traditioner, regionen har 

 
Strategien indebærer, at vi vil styrke vores position som et bredt, tværfagligt erhvervsuniversitet, der vægter 
uddannelse og forskning lige højt. Vi placerer uddannelse og læring centralt i vores nye strategi, da vi mener, 
at uddannelse er afgørende for vækst og innovation i Copenhagen Metropolitan Region. Vi vil bidrage til 
samfundet ved at løse relevante samfundsmæssige problemer gennem problemorienteret forskning på tværs 
af alle CBS' fagområder.  
 
Den samlede strategi kan findes på www.cbs.dk. 
 
. 

http://www.cbs.dk/�
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1. FORSKNING 
 
CBS ønsker at bidrage til udviklingen af danske virksomheder og organisationer og derigennem til Danmarks 
fremgang og velfærd i en globaliseret verden. Dette sker gennem skabelse af samfundsvidenskabelige og 
erhvervs-humanistiske forskningsresultater på internationalt niveau. CBS prioriterer forskningskommunikation 
højt og lægger vægt på at formidle viden og resultater til det omgivende samfund og på at kunne omsætte 
tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige landvindinger til forretning. Samtidig ønsker CBS at 
styrke sin internationale position gennem publicering af forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. 
 

1.1 Forskningsproduktion1 

Indikator  Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 
2010 

Mål 
2011 

1.1.1 Forskningspublikationer2  932 1.080 1.019 1.090 

1.1.2 Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter  290 417 350 420 

1.1.3 Artikler i videnskabelige tidsskrifter, som ikke er peer-

reviewed  

108 117 108 110 

1.1.4 Videnskabelige bøger, monografier  161 151 161 160 

1.1.5 Bidrag til videnskabelige bøger/antologier  373 395 400 400 

1.2 Internationalisering af forskning 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 

2010 

Mål 

2011 

1.2.1 Antal udenlandske gæsteforskerophold på CBS i mere 

end 1 måned 

44 69 46 70 

1.2.2 Antal CBS-forskere på ophold i udlandet i mere end 1 

måned3  

45 65 47 65 

 

                                                      
1 Der er ændret optællingmåde for publikationer fra 2007 og frem, således at man ikke umiddelbart kan sammenligne med 2006.  
2 Det samlede tal for forskningspublikationer er sum af 1.1.2 til 1.1.5, men rummer ikke den samlede produktion på CBS. Således er fx 
konferencebidrag, working papers m.v. ikke indeholdt.  
3 Antallet af CBS-forskere på ophold i udlandet omfatter i 2006 og 2007 ophold på mere end 2 måneders varighed. I 2008 er perioden jf. 
definitionen ændret til mere end 1 måneds varighed. 



 

 4 

1.3 Tiltrækning af eksterne midler 
Indikator  Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

1.3.1 Forskningsbevillinger fra 

private/ikke-offentlige kilder, 

nationale og internationale 

Beløb 

 

24.043.000 

 

26.780.000 

 

27.649.450 

 

30.000.000 

 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra 

danske offentlige kilder 

Beløb 

 

32.656.000  

 

61.486.000 

 

37.554.400 

 

65.000.000 

 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra 

EU  

Beløb 

 
4.533.000 

 

5.872.000 

 

5.212.950 

 

7.000.000 

 

1.4 Ph.d.-aktivitet 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

1.4.1 Ph.d.-optag  

 

HUM/SAMF 

IT 

41 

8 

52 

6 

43 

84 

50 

8 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger  28 25  32 32 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-studerende  44 44 51 51 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler  6 3 3 3 

 
 

                                                      
4 Mindst 51 for de to områder i alt jævnfør ”Tillægsaftale om forøgelse af ph.d.-optag på Handelshøjskolen i København” indgået med VTU 
marts 2007. 
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2. UDDANNELSE 

CBS er Danmarks største leverandør af dimittender med en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk eller 
erhvervshumanistisk uddannelse til erhvervslivet og den offentlige sektor. CBS’ dimittender er efterspurgte, 
hvilket reflekteres i en generelt høj beskæftigelsesgrad og et højt lønniveau.  
 
CBS ser det som sin opgave at medvirke til at uddanne en større andel af de danske unge gennem udbud af 
uddannelser, der imødekommer samfundets og erhvervslivets behov. CBS vil derfor starte en ny uddannelse 
der sigter mod at kvalificere bachelorer til direkte ansættelse i erhvervslivet, gennem en intensiv og 
praksisrettet uddannelse. CBS vil endvidere udvikle uddannelsesinitiativer inden for innovation, rettet mod 
personer med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund. 
 
En særlig udfordring i realiseringen af CBS’ uddannelsesmål er, at de økonomiske rammer for 
daguddannelserne er meget begrænsede sammenlignet med de udenlandske universiteter, CBS ønsker at 
konkurrere med.  
 
CBS har arbejdet målrettet på at nedbringe frafald, herunder er indført forbedret introforløb og mentorordning.  
 
CBS mener at have ramt ”glasloftet” hvad angår yderligere nedbringelse af frafald. Der vil altid være en del af 
de studerende, der i løbet af deres studier ombestemmer sig og søger andre uddannelser eller anden 
beskæftigelse. Det er helt naturligt, og denne andel vil i et gratis uddannelsessystem være mærkbart højere 
end i et privatfinansieret system. Det er i den forbindelse værd at bemærke at ingen af de øvrige danske 
universiteter har formået at nedbringe frafaldet på SAMF og HUM mærkbart de seneste år. 
 
Næste skridt bliver at tydeliggøre udgange til forskellige typer jobs og professioner ved klyngedannelse på 
kandidatniveau. CBS forventer ikke at dette vil slå igennem i 2011.  
 
I 2011 forventer CBS, at den økonomiske krise, og deraf følgende øget ledighed, som særligt rammer 
dimittender, vil påvirke særligt optaget på CBS’ betalingsuddannelser, beskæftigelsesgraden for CBS’ 
dimittender, samt de studerendes gennemførselstider.  
 

2.1 Ansøgninger og optag 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.1.1 Antal optagne  

 

Bacheloruddannelserne  

Kandidatuddannelserne  

Executive Master5

Diplom 

 

2.484 

2.100 

200 

1.510 

2.347 

2.526 

436 

1.584 

2.484 

2.415 

230 

1.570 

2.613 

2.759 

400 

1.584 

2.2 Frafald 

Indikator Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.2.1 Frafaldsprocent  Bachelor, SAMF 30% 30% 25% 27% 

                                                      
5 Fra 2008 til 2009 steg optaget på Masteruddannelser med ca 200 optagne. Dette skyldes primært udbuddet af den flexible Master of 
Public Governance, der som følge af regeringens kvalitetsreform kan læses med offentligt tilskud. Muligheden for tilskud udløber i 2012, 
hvorefter det forventes at søgningen til uddannelsen vil falde mærkbart. 
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 Bachelor, HUM 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

43% 

23% 

27% 

41% 

21% 

28% 

38% 

20% 

24% 

40% 

20% 

25% 

2.3 Gennemførselstid 

Indikator Status 
1.10.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.3.1 Gennemførsel 

på normeret 

tid 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

15% 

1% 

19% 

2% 

40% 

12% 

23% 

3% 

2.3.2 Gennemførsel 

på normeret tid + 1 år 

Bachelor, SAMF 

Bachelor, HUM 

 

68% 

52% 

 

68% 

57% 

 

70% 

54% 

 

70% 

58% 

 

2.3.3 Gennemførsels-

tid (år) 

Bachelor, SAMF 

Bachelor, HUM 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

2,9 

3,4 

3,2 

3,6 

2,9 

3,1 

2,9 

2,9 

2,9 

3,4 

3,0 

3,5 

2,9 

3,1 

2,9 

2,9 

 

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.4.1 Beskæftigelsesgrad for 

færdiguddannede  

Kandidat, HUM 

Kandidat, SAMF 

74% 

88% 

86% 

82% 

75% 

88% 

80% 

88% 

2.5 Iværksætteri 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.5.1 Antal udbudte kurser i Entrepreneurship – opgjort i 

ECTS6 

 

177 

 

289 

 

210 

 

300 

 

2.6 Internationalisering af uddannelserne 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.6.1 Antal CBS studerende på udlandsophold  771 1.000 1.100 1.100 

                                                      
6 Tallet for 2009 er baseret på en opgørelse udarbejdet af Øresundsuniversitetet. Samme opgørelse anvendes ligeledes i 
Øresundsuniversitetets rapportering af universiteternes aktiviteter inden for entrepreneurship. I 2006 opgjorde CBS selv tallet. Den nye 
opgørelse forventes at være væsentlig mere valid og veldokumenteret. 
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2.6.2 Antal udenlandske 

studerende på CBS 

Full-programme  

Udveksling 

1.336 

876 

1.902 

1.029 

1.386 

1.300 

2.000 

1.100 

 

2.7 Kvalitet i uddannelserne 

Alle bachelor- og kandidatuddannelser evalueres årligt i forhold til det generelle læringsmiljø på uddannelsen 
og de enkelte studieår. Evalueringsformen skal sikre sammenlignelighed mellem resultaterne på tværs af 
uddannelserne. Resultaterne offentliggøres på CBS' hjemmeside. 
 
Undervisningen evalueres løbende på de enkelte studier. Centralt følges op med årlig beretning fra 
studielederne og opfølgende samtaler mellem uddannelses-dekan og studieledelse.  
 
Begge evalueringstyper følges løbende op af de respektive studienævn og studieledere. 
 
 
Indikator Status 

31.12.06 
Status 

31.12.200

9 

Mål 2010 Mål 2011 

2.7.1 Andel oprettede fag, hvor 

undervisningsevalueringerne offentliggøres på nettet  

0% 100% 100% 100% 

2.7.2 Strategi for nye 

undervisningsformer/efteruddannelse af undervisere  

Ja Ja Ja Ja 

2.7.3 Antal kursustimer inden for pædagogisk 

efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere 

6.064 6.787 7.200 7.200 

2.7.4 Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af 

vejledere med vejlederuddannelse (årsværk) 

100% 100% 100% 100% 

2.7.5 Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til 

studie- og karrierevejledning  

12,25 13,92 15 15 

 

2.8 Efter- og videreuddannelse  

Virksomheders, organisationers og individers voksende behov for livslang læring og kontinuerlig udvikling af 
kompetencer stiller krav til CBS om en attraktiv portefølje af uddannelsestilbud.  
 
CBS foretog i efteråret 2009 et strategisk eftersyn af Efter-og videreuddannelsesområdet på CBS, der dengang 
var samlet i enheden CBS Executive.  
 
For at sikre bedre integration med CBS’ daguddannelser er masteruddannelser og HD-uddannelserne  lagt ind 
under uddannelsesdekanens portefølje, og CBS Executive er nedlagt som enhed. 
 
Perspektiverne for CBS’ HD-uddannelser, som er på bachelorniveau, er en udvikling mod at kunne fungere 
som indgang til masteruddannelserne. Herved skabes en ny sammenhæng mellem uddannelserne.  
 
I 2011 forventer CBS, at den økonomiske krise vil påvirke optaget på CBS’ betalingsuddannelser negativt,  
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Indikator 

 

Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.8.1 Antal kursister 

(Master og Diplom) 

Antal årselever 

Antal betalende 

personer 

1.417 

6.582 

1.557 

6.937 

1.400 

6.500 

1.557 

6.937 

2.8.2 Deltagerbetaling7 

(kr.)  

Executive Master 

Diplom 

40.064.875 

42.635.625 

50.833 

63.237 

59.200.000 

47.800.000 

50.833.000 

70.100.000 

 

  

                                                      
7 Mål 2010 er angivet i 2008-prisniveau. Mål 2011 er angivet i i 2011 P/L. 
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3. VIDENSSPREDNING 

En væsentlig forudsætning for, at CBS kan levere forskningsresultater og viden til virksomheder og 
organisationer, er et tæt samspil med erhvervslivet og det øvrige samfund. Derved skabes den viden- og 
erfaringsudveksling, der sikrer relevansen af CBS’ forskning og uddannelse. 
 
CBS vil styrke partnerskabet med erhvervslivet og det øvrige samfund. 

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.20

09 

Mål 2010 Mål 2011 

3.1.1 Aktiviteter gennemført i samarbejde med 

professionshøjskolerne  

… 2 Samarbejdsafta

le med de 3 

københavnske 

CVU’er 

Samarbejde 

med 

professions-

højskolerne i 

regionen8 

3.2 Deltagelse i den offentlige debat 

Indikator Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

3.2.1 Antal presseklip, der citerer CBS-forskere, 

ledere og studerende som eksperter 

5.271 8.575 6.600 8.575 

3.2.2 Antal artikler i kategorien 

”Andet/formidlingsartikler” i CBS Research  

995 2.221 1.200 2.500 

3.3 Samarbejde med erhvervslivet 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

3.3.1 Erhvervsfinansierede 

Ph.d. og DBA9 

Antal indskrevne  

Antal tildelte grader 

60 

6 

59 

6 

69 

7 

69 

7 

3.3.2 Antal studerende på internship i virksomheder 

og organisationer  

234 352 468 468 

 
Frederiksberg, den        København, den 

 

 

__________________________  __________________________ 
Anders Knutsen   Charlotte Sahl-Madsen 
Bestyrelsesformand   Minister for videnskab, teknologi og udvikling 
                                                      
9 Doctor of Business Administration er en deltidsforskeruddannelse målrettet personer med længere erhvervserfaring. DBA udbydes under 
ph.d.-bekendtgørelsen. 
9 Doctor of Business Administration er en deltidsforskeruddannelse målrettet personer med længere erhvervserfaring. DBA udbydes under 
ph.d.-bekendtgørelsen. 
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6. DEFINITIONER 
 
Definitioner for indikatorer i CBS’ Udviklingskontrakt 2011: 
 
 
INDIKATOR 
 

 
DEFINITION 

1.1.1 Forskningspublikationer Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1  
1.1.2 Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1A  
1.1.3 Artikler i videnskabelige tidsskrifter som ikke er 
peer-reviewed 

Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1B  

1.1.4 Videnskabelige bøger, monografier Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1C  
1.1.5 Bidrag til videnskabelige bøger/antologier Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1D  
1.2.1 Antal udenlandske gæsteforskerophold på CBS i 
mere end 1 måned 

Antallet af udenlandske gæsteforskere med 
andet statsborgerskab end dansk og som har 
opholdt sig på CBS i mere end 1 måned i løbet 
af året. I opgørelse indgår både ansatte og ikke 
ansatte forskere herunder også udenlandske 
ph.d. studerende. . 
Data vedrørende ikke ansatte gæsteforskere 
indhentes af Dekansekretariatet for forskning i 
forbindelse med årsberetning. Data vedrørende 
ansatte forskere trækkes fra Lessor af BI. 

1.2.2 Antal CBS-forskere på ophold i udlandet i mere end 
1 måned 

Antallet af CBS forskere inklusiv ph.d.-
studerende på ophold i udlandet af min. 1 
måneds varighed. Alle, hvis ophold lå helt eller 
delvist i opgørelsesåret. 
  
. 
Opgøres pr. 31.12. 
 
Data indhentes af Dekansekretariatet for 
forskning i forbindelse med årsberetningen. 
 

1.3.1 Forskningsbevillinger fra private/ikke-offentlige 
kilder, nationale og internationale   
 
Beløb.  

Danske Universiteters nøgletal, Tabel A 3.1B+D 
(”Danske private kilder + Øvrige udenlandske 
kilder”) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter der er 
registreret på projekterne i løbet af året. 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via TARGIT 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra danske offentlige kilder 
 
Beløb.  

Danske Universiteters  nøgletal, Tabel A 3.1A 
(Danske offentlige kilder) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter de er 
registreret på projekterne i løbet af året 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via TARGIT 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra EU  
 
Beløb.  

Danske Universiteters nøgletal, Tabel A 3.1C 
(EU) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter de er 
registreret på projekterne i løbet af året. 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via Targit 

1.4.1 Ph.d.-optag Ph.d.-optag fordelt på følgende to kategorier: 
- HUM/SAMF  
- TEK/NAT/IT/SUND (Informatik, 

Statistik, Matematik) 
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Opgøres per 31. december. 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger Afhandlingen betragtes som godkendt, når 
Akademisk Råd har godkendt tildeling af ph.d.-
graden. 
 
Opgøres per 31. december. 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-studerende 
 

Antal indskrevne studieaktive ph.d.-studerende 
med et statsborgerskab, der ikke er dansk.  
 
Opgørelsesperioden er 1.1 til 31.12. 
 
Indskrevne ph.d.-studerende omfatter de 
studieaktive studerende, der endnu ikke har 
afleveret afhandling – herunder også privatister 
og erhvervs-ph.d. 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler  Antal ph.d-skoler 
 

2.1.2 Antal optagne – fordelt på Bachelor, Kandidat, 
Executive Master og Diplom 

Bachelor: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
F1.1 
Kandidat: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
F1.3 
Executive: SPARC 1. oktobertal Diplom: 
SPARC 1. oktobertal 

2.2.1 Frafaldsprocent, fordelt på HUM/SAMF Frafaldet måles efter normeret tid + 1 år 
 
Bachelor: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
G1.4 
 
Kandidat: Danske Universiteters  nøgletal, 
Tabel G2.4 
 
Data hentes fra SPARC. Der er tale om et 
beregnet frafald jf. Danske Universiteters 
Nøgletal 
 

2.3.1 Gennemførsel på normeret tid, fordelt på Bachelor 
og Kandidat samt HUM og SAMF 

Nøgletallet beregnes som i Danske 
Universiteters nøgletal. I Udviklingskontrakten 
vises de seneste tal – i Danske Universiteters 
nøgletal anvendes ét år gamle tal. 
 
Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige uddannelser. 
 
 
 
 
Data hentes fra SPARC.  
 

2.3.2 Gennemførsel på normeret tid + 1 år, fordelt på 
Bachelor og Kandidat samt HUM og SAMF 

Bachelor: Danske Universiteters  nøgletal, tabel 
G1.1.2 
 
 
Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige uddannelser. 
 
Bachelorer: Hvor mange er dimitterede 1/10 4 
kalenderår efter indskrivning, målt i % af optaget 
4 år tidligere. 
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Data hentes fra SPARC 

2.3.3 Gennemførselstid, fordelt på Bachelor og Kandidat 
samt HUM og SAMF 

Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige  uddannelser. 
 
Gennemsnitlig gennemførselstid pr. uddannelse 
(dvs. bachelor samf, bachelor hum, kandidat 
samf, kandidat hum), beregnes ud fra 1/10-tal. 
 
 
 
Data hentes fra SPARC 

2.4.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede Beregnes ud fra UBST nøgletal/statistikker på 
UBSTs hjemmeside: 
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-
forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller 
 
Der beregnes et gennemsnit for de viste 
kandidatuddannelser for henholdsvis HUM og 
SAM 

2.5.1 Antal udbudte kurser i Entrepreneurship Antal kurser udbudt i Entrepreneurship opgjort i 
ECTS.  
 
Data hentes fra Øresund Entrepreneurship 
Academy. 
  

2.6.1 Antal CBS-studerende på udlandsophold Danske Universiteters  nøgletal H1.1 
 
Data opgøres af Det internationale Kontor på 
baggrund af ISA. 
 

2.6.2 Antal udenlandske studerende på CBS, fordelt på 
Full-programme og Udveksling. 

Danske Universiteters  nøgletal H3.1 
(daguddannelser) og H2.1   
 
Data vedrørende udveksling indsamles af Det 
Internationale Kontor. Udenlandske studerende 
på full-programme opgøres af BI via data fra 
SPARC. 
 

2.7.1 Andel oprettede fag hvor 
undervisningsevalueringerne offentliggøres på nettet 

Antal af oprettede fag (bachelor, kandidat, 
Master og HD), hvor undervisningsevalueringen 
offentliggøres på nettet. 

2.7.2 Strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse.  

Findes en strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse. 

2.7.3 Antal kursustimer inden for pædagogisk 
efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere (gælder 
deltagelse i CBS’ interne kurser) 

Opgørelsen gælder deltagelse i interne CBS-
kurser. 
 

2.7.4 Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af 
vejledere med vejlederuddannelse  

Andel af studievejledere med en 
vejlederuddannelse 
 
Opgørelsen baserer sig på studievejledningen 
egne opgørelser. 
 

2.7.5 Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til 
studie- og karrierevejledning (for daguddannelserne) 

Antal årsværk i Career Center til 
karrierevejledning + antal årsværk i 
studievejledningen 
 
Opgørelsen baserer sig i videst mulige omfang 
på de faktisk forbrugte årsværk jf. lønsystemet. 

http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller�
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller�
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2.8.1 Efter- og videreuddannelse: Antal kursister. 
- Antal årselever for Diplom og Executive 
- Antal betalende personer 

Antal ressourceudløsende årselever for Diplom 
og Executive (ekskl. tompladsstuderende) 
 
Opgjort ud fra afrapporteringerne til UVM 
(Diplom) og VTU (Master). (Antal deltagere i 
forårsindberetning og antal deltagere i 
efterårsindberetning lagt sammen) 
 
Data hentes via ÅU-systemet 
 

2.8.2 Efter- og videreuddannelse: Deltagerbetaling 
- Executive Master 
- Diplom  

 
 
Opgøres per. 31.12 
 

3.1.1 Aktiviteter gennemført i samarbejde med 
professionshøjskolerne 

Det opgøres, hvorvidt der eksisterer 
samarbejdsaftaler med de to 
professionshøjskoler i regionen. 

3.2.1 Antal presseklip, der citerer CBS forskere, ledere 
og studerende som eksperter. 

Antal presseklip for kalenderåret, hvor CBS’ 
forskere, ledere og studerende udtaler sig som 
eksperter i forhold til en given faglig eller 
forskningsmæssig problemstilling eller politisk 
situation. Optælles efter konkret vurdering. 
 
Opgørelsesperiode: kalenderåret 

3.2.2 Antal artikler i kategorien ”andet/formidlingsartikler” 
i CBS research 
 

Antallet af publikationer registreret i bibliotekets 
publikationsstatistik under kategorien 
”Andet/forskningsformidling”. 
 
Opgørelsen bygger på data registreret for 
perioden 1.12 til 30.11. 

3.3.1 Erhvervsfinansierede ph.d. studerende inkl. DBA 
 

- Antal indskrevne 
- Antal grader 

Ph.d.’er ansat i virksomheder og finansieret af 
VTUs erhvervsforskerordning eller fuldt ud af 
virksomhederne samt samfinansierede ph.d. 
ansat på CBS (min. 1/3 
virksomhedsfinansiering).  
 
Doctor of Business Administration (DBA) 
 
Der opgøres to tal: 
1. Antal tildelte grader i  året, opgjort pr. 31.12. 
2. Antal indskrevne (bestand), opgjort pr. 31.12. 

3.3.2 Antal studerende på internship i virksomheder og 
organisationer 
 

Antallet af studerende der i løbet af finansåret 
har gennemført og fået godkendt et internship.  
 
Tallene modtages direkte fra 
studiesekretariaterne og baserer sig på 
manuelle lister. 

 
 
 
 
 



 

 

Leadership Support 
Team 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
Fax: +45 · 3815 2015 
www.cbs.dk 
 

Ændringer i CBS’ udviklingskontrakt 2011  
 
Mål udviklingskontrakt 2008-2010 Kommentar udviklingskontrakt 2011 
1.1 Forskningsproduktion 
1.1.1 Forskningspublikationer Målet opjusteres pba justeringer i 

måltal 1.1.2-1.1.5. Se nedenfor. 
1.1.2 Artikler i peer-reviewed 
videnskabelige tidsskrifter 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i kvaliteten af CBS’ forskning, 
snarere end en kvantitativ vækst. 
Også inden for kategorien ønskes en 
vækst i publiceringen i de bedste 
tidsskrifter. Den faktiske stigning fra 
2006 til 2009 har været på ca. 44%, 
men med variationer over årene 
 
Det foreslås at målet opjusteres, 
således at måltallet for 2011 
indebærer en stigning på 45% fra 
2006, svarende til et måltal på 420. 

1.1.3 Artikler i videnskabelige 
tidsskrifter, som ikke er peer-reviewed 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker at 
væksten i forskningsproduktionen skal 
ske i kategorien peer-reviewed 
artikler. Den faktiske udvikling viser 
en stigning fra 2006 til 2009 på 
ca.8%, men med en faldende tendens 
 
Det foreslås at målet fastholdes, da 
CBS ikke ønsker vækst i denne 
kategori, svarende til et måltal på 110 
(rundet op).  

1.1.4 Videnskabelige bøger, 
monografier 

Måltallet afspejler en udvikling over 
imod publicering i tidsskrifter og 
bidrag til bøger. Den faktiske udvikling 
viser et fald fra 2006 til 2009 på 
ca.6%, men med en stigende 
tendens. 
 
Det foreslås at målet fastholdes, 

5.december 2010 
 
AJP 
 

 

B5-2010 
Pkt. 4 
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således at måltallet for 2011 er 
uændret i forhold til 2006, svarende til 
et måltal på 160 (rundet ned). 

1.1.5 Bidrag til videnskabelige 
bøger/antologier 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i kvaliteten af CBS’ forskning, 
snarere end en kvantitativ vækst. 
Også inden for kategorien ønskes en 
vækst i publiceringen i de bedste 
bøger/antlogier. Den faktiske stigning 
fra 2006 til 2009 har været på ca. 6%, 
men med variationer over årene. 
 
Det foreslås at målet fastholdes, 
således at måltallet for 2011 er 
uændret i forhold til 2006, svarende til 
et måltal på 400. 

1.1.6 Antal CBS-forskeres 
medlemskaber af internationale 
Editorial Boards 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.2 Internationalisering af forskning 
1.2.1 Antal internationale konferencer 
og workshops med CBS-
ledelse/værtskab 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.2.2 Antal udenlandske 
gæsteforskerophold på CBS i mere 
end 1 måned 

Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 57%. 
 
Det foreslås at målet justeres, således 
at måltallet for 2011 indebærer en 
stigning på ca. 59% fra 2006, 
svarende til et måltal på 70. 

1.2.3 Antal CBS-forskere på ophold i 
udlandet i mere end 1 måned 

Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 44%, men med store 
variationer over årene. 
 
Det foreslås at målet justeres, således 
at måltallet for 2011 indebærer en 
stigningstakten fastholdes på ca. 44% 
fra 2006, svarende til et måltal på 65. 

1.3 Tiltrækning af eksterne midler 
1.3.1 Forskningsbevillinger fra 
private/ikke-offentlige kilder, nationale 
og internationale 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra private kilder, der 
afspejler en vækst i CBS-forskernes 
samarbejde med private 
virksomheder. Den faktiske stigning 
fra 2006 til 2009 har været på ca.11% 
med en stigende tendens. Derimod er 
der sket et fald i antallet af bevillinger 
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svarende til ca. 22%, hvilket afspejler 
at de enkelte bevillinger fra private 
kilder er blevet større. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 
for 2011 lyder på 30.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
omfanget af bevillingerne. 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra danske 
offentlige kilder 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra danske offentlige kilder, 
der afspejler en vækst i de 
konkurrenceudsatte midler. Den 
faktiske stigning fra 2006 til 2009 har 
været på ca. 88% med en stigende 
tendens. Der er også sket en vækst i 
antallet af bevillinger, om end den er 
knap så markant (29%), hvilket 
afspejler at de enkelte bevillinger fra 
danske offentlige kilder er blevet 
større. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 
for 2011 repræsenterer en stigning i 
forhold til resultatet for 2009. Det nye 
måltal sættes til 65.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
bevillingernes størrelse. 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra EU Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra EU, der afspejler 
styrken af CBS’ forskning i Europa. 
Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 30% med store 
variationer over årene. Der er også 
sket en vækst i antallet af bevillinger, 
svarende til ca. 50%. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 



4 

for 2011 repræsenterer en stigning i 
forhold til resultatet for 2009. Det nye 
måltal sættes til 7.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
bevillingernes størrelse. 

1.4  Ph.d.-aktivitet 
1.4.1 Ph.d.-optag CBS ønsker at uddanne flere 

forskere. 
 
Status for HUM/SAMF 2010 forventes 
at blive 37. 
  
Målet for HUM/SAMF opjusteres til 50 
for at fastholde og afspejle 
ambitionen. 
 
2010-målet for IT fastholdes, da det 
har vist sig svært at tiltrække 
tilstrækkelige kandidater med den 
nuværende organisering af IT-
forskningen på CBS. Planlagt 
omorganiseringen af IT-forskningen i 
2011 forventes ikke at vise effekt på 
dette område allerede i 2011. 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger 2010-mållet fastholdes for at afspejle 
CBS fortsatte ambitioner om at 
uddanne flere ph.d’ere. 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-
studerende 

2010-mållet fastholdes for at afspejle 
CBS fortsatte ambitioner om at 
tiltrække flere udenlandske ph.d’ere. 

1.4.4 Andel CBS ph.d.-studerende på 
udlandsophold undervejs i forløbet 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler CBS har i dag 3 ph.d.-skoler og har 
ingen planer om at ændre dette i 2011 
(indikatoren er obligatorisk).  

2.1 Ansøgninger og optag 
2.1.1 Antal 1. prioritetsansøgere til 
CBS’ bacheloruddannelser 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.1.2 Antal optagne BACHELOR: 
Staus 2010 (forventet): 2.533 
CBS vil gerne optage flere 
studerende, men CBS har nået en 
kapacitetsgrænse og kan ikke optage 
flere studerende uden flere 
forskningsressourcer – dvs mulighed 
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for at ansætte lektorer og professorer. 
Da CBS ikke forventer en væsentlig 
ændring i forskningsgrundlaget for 
uddannelserne vil det kun være muligt 
med en meget begrænset stigning i 
optaget i 2011. CBS forventer i 2011 
at udbyde en erhvervsintegreret 
bachelor som en variant af HA studiet. 
Dette vil udvide optaget med 30. 
Vi vil i lyset af det store behov for 
ekstra pladser undersøge 
mulighederne for at øge optaget 
marginalt på en række andre studier. 
Vi håber at dette kan betyde et øget 
optag på yderligere 50, spredt over de 
af CBS’ uddannelser med mest 
søgning. 
 
Målet for optag på bachelor 
opjusteres til 2.613. 
 
KANDIDAT: 
Forventet status 2010: 2.759 
 
Status for 2010 sættes som mål for 
2011 for ikke at presse 
forskningsressourcer yderligere. 
 
MASTER: 
Forventet status 2010: 428 
 
Målet for 2011 sættes ned til 400 som 
følge af forventning om en mindre 
søgning til betalingsuddannelser 
grundet den økonomiske krise. 
 
DIPLOM: 
Forventet status 2010: 1.684 
Målet for 2011 opjusteres til 1.584. 
Målet sættes lavere end status 2010 
som følge af forventning om en 
mindre søgning til 
betalingsuddannelser grundet den 
økonomiske krise. 

2.1.3 Antal programmer Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.2 Frafald 
2.2.1 Frafaldsprocent CBS har arbejdet målrettet på at 
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nedbringe frafald, herunder er indført 
forbedret introforløb og 
mentorordning.  
 
Næste skridt bliver at tydeliggøre 
udgange til forskellige typer jobs og 
professioner ved klyngedannelse på 
kandidatniveau. CBS forventer ikke at 
dette vil slå igennem i 2011. 
 
CBS opjusterer måltallet for frafald (i 
forhold til 2009 resultat) for at 
fastholde og afspejle ambitionen om 
at mindske frafald. De nye måltal 
repræsenterer en marginal forbedring 
i forhold til 2009 resultatet. 

2.3 Gennemførselstid 
2.3.1 Gennemførsel på normeret tid Måltal for gennemførsel på normeret 

tid for bachelorer udgår på forslag fra 
UBST. 
 
Målet gennemførsel for kandidater på 
normeret tid minder tilnærmelsesvis 
om det mål der ligger til grund for 
udregning af gennemførselsbonus. 
Gennemførselsbonus udregnes som 
antal dimmiteret efter 27 mdr.’s 
kandidatstudier. Her regnes blot med 
24 mdr. 
 
Målet for gennemførsel kandidat 
SAMF opjusteres fra 19% (resultat 
2009) til 23%. 
 
Målet for gennemførsel kandidat HUM 
opjusteres fra 2% (resultat 2009) til 
3%. 

2.3.2 Gennemførsel på normeret tid + 
1 år 

Måltal for gennemførsel på normeret 
tid +1 ÅR for kandidater udgår på 
forslag fra UBST. 
 
Målet for gennemførsel for bachelorer 
er dermed identisk med det mål der 
ligger til grund for udregning af 
gennemførselsbonus. 
 
Målet for bachelorer SAMF justeres til 
70% pba af resultat 2009. 
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Målet for bachelorer HUM justeres til 
58% pba af resultat 2009. 

2.3.3 Gennemførsels-tid (år) Det fremgår at CBS har nedbragt 
gennemførelsestiderne siden 2006. 
 
På trods af fortsat arbejde med at 
forenkle CBS’ uddannelsesstruktur 
forventes kun marginale forbedringer i 
gennemførselstiderne i 2011, da et 
dårligt arbejdsmarked for dimittender 
erfaringsmæssigt betyder at nogle 
studerende sætter studietempoet ned. 
 
Måltallet opjusteres derfor ift. 2010 
målet i UK 2008-2010, således at 
måltallet afspejler 2009-resultatet. 

2.3.4 Gennemførsel i alt Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov 
2.4.1 Beskæftigelsesgrad for 
færdiguddannede 

CBS dimittender havde i årene 2006 
og 2007 en særligt høj 
beskæftigelsesgrad pga. af de gode 
år på arbejdsmarkedet (opgjort i 
målets resultater 2008 og 2009). 
 
Særligt har udviklingen i 
beskæftigelsesgrad for HUM-
kandidater været positiv siden 2006. 
 
Det må forventes at den økonomiske 
krise slår igennem i målets resultater 
for 2010 (2008 data) og 2011 (2009 
data).  
 
Måltallet for 2010 fastholdes derfor for 
SAMF-kandidater, men opjusteres til 
80% for HUM-kandidater.  

2.5 Iværksætteri 
2.5.1 Antal udbudte kurser i 
Entrepreneurship – opgjort i ECTS 

CBS har gradvist udbudt flere og flere 
kurser i 
iværksætteri/entrepreneurship. 
 
CBS forventer at denne tendes vil 
fortsætte. Målet opjusteres derfor til 
300 ECTS. 

2.6 Internationalisering af uddannelserne 
2.6.1 Antal CBS studerende på CBS ønsker at flere studerende 
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udlandsophold integrerer et udlandsophold i deres 
uddannelse – og giver gode 
muligheder for dette i form af et 
omfattende netværk af 
partneruniversiteter med 
udvekslingsaftaler. 
 
For at afspejle ambitionen fastholdes 
2010-målet på 1.100, da dette fortsat 
ligger over 2009 resultatet. 

2.6.2 Antal udenlandske studerende 
på CBS 

FULL-PROGRAMME: 
Målet opjusteres til 2000 for at 
afspejle CBS ambition om at tiltrække 
flere udenlandske full-programme 
studerende, der udgør et væsentligt 
bidrag til kulturen og diversiteten i 
CBS’ studiemiljø. 
 
UDVEKSLING: 
Målet nedjusteres til 1.100 for at 
afspejle at CBS ønsker balance 
mellem indkomne og udgående 
udvekslingsstuderende.  

2.6.3 Strategiske alliancer: 
Uddannelser i fællesskab med 
strategiske partnere 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.6.4 Kurser på engelsk Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten. 

2.6.5 Uddannelser på engelsk Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten. 

2.7 Kvalitet i uddannelserne 
2.7.1 Andel oprettede fag, hvor 
undervisningsevalueringerne 
offentliggøres på nettet 

CBS har altid haft stærk fokus på 
kvalitets- og evalueringsarbejde, 
hvilket bla. afspejledes i CBS’ tidligere 
strategie, hvor ”Det lærende 
universitet” var et pejlemærke. 
 
CBS er tilfreds med mål og 
resultaterne i indikatorerne under 
afsnit 2.7 og vil derfor videreføre 2010 
målene i 2011.  

2.7.2 Strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse 
af undervisere 

Se ovenfor. 

2.7.3 Antal kursustimer inden for 
pædagogisk efteruddannelse 
modtaget af CBS-undervisere 

Se 2.7.1. 

2.7.4 Antal afsatte årsværk til at Udgår på baggrund af et ønske om at 
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styrke pædagogik og fagdidaktik simplificere kontrakten. 
2.7.5 Studievejledningsaktivitet: 
procentvis andel af vejledere med 
vejlederuddannelse (årsværk) 

Se 2.7.1. 

2.7.6 Studievejledningsaktivitet: antal 
årsværk afsat til studie- og 
karrierevejledning 

Se 2.7.1. 

2.7.7 Strategi for studiemiljø Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.7.8 Studiemiljø på 
bacheloruddannelserne 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.7.9 Kvalitetssikring af 
uddannelserne 

Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten, samt et ønske 
om udelukkende at have 
kvantificerbare mål i kontrakten. 

2.8 Efter- og videreuddannelse 
2.8.1 Antal kursister (Master og 
Diplom) 

CBS har de seneste år formået at 
tiltrække flere studerende til vores 
efter- og videreuddannelse. CBS 
ønsker at fortsætte denne udvikling, 
men forventer i 2011 en mindre 
nedgang i studerende på 
betalingsuddannelser pga den 
økonomiske krise. 
 
Måltallet opjusteres derfor ift. 2010 
målet i UK 2008-2010, således at 
måltallet afspejler 2009-resultatet. 

2.8.2 Deltagerbetaling Se ovenfor. 
 
Prognose for deltagerbetalingerne i 
2011 for HD er : 70,8 mio kr. (i 2011 
P/L). 
 
Forudsætninger:  
- at optag på HD 1. del (1.sem.) 2011 
bliver som optag på HD 1 del 2010, 
og at optag på HD 2. del (5.sem.) i 
2011 bliver 10% mindre end optag i 
2010 (som var stort pga meget stort 
optag på HD 1. del i sommeren 2008). 
- frafald mellem semestrene på 1. del 
og på 2. del svarende til 
gennemsnittet over de sidste 2-3 år. 
- deltagerpriserne i efteråret 2011 alle 
hæves med 1,1% svarende til den 
forudsatte generelle prisstigning på 
universitetsområdet fra 2010 til 2011. 
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Målet for master uddannelserne 
nedjusteres til 2009 resultat, da disse 
uddannelser vurderes at være ekstra 
følsomme overfor konjukturudsving. 
 
Målet for diplom uddannelserne 
opjusteres til 70,8 mio pba af 
ovenstående prognose. 

2.8.3 Sommerskole og øvrige korte 
åbne kurser 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne 
3.1.1 Aktiviteter gennemført i 
samarbejde med 
professionshøjskolerne 

CVU er ændret til prof.højskoler. 
UBST ønsker målet bibeholdt, da det 
står i lovbemærkningerne. 

3.2 Deltagelse i den offentlige debat 
3.2.1 Antal besøg på Experts@CBS Udgår på forslag fra UBST. CBS har 

ingen problemer med dette. 
3.2.2 Antal presseklip, der citerer 
CBS-forskere, ledere og studerende 
som eksperter 

Da vi de seneste år løbende har fået 
mulighed for at øge udvalget af 
medier, som vi får overvåget, bør 
målet justeres. 
 
Det bør bemærkes, at antallet af 
medier løbende justeres, og derfor er 
tallene ikke nødvendigvis 
sammenlignelige fra år til år. Det vil 
dog blive bemærket i en note, hvis 
opgørelsesgrundlaget har ændret sig 
mærkbart. 
 
Målet opjusteres til 8.575. 

3.2.3 Antal artikler i kategorien 
”Andet/formidlingsartikler” i CBS 
Research 

Målet for indeværende år på 1.200 
artikler er langt under den faktiske 
udvikling i antal registrerede artikler 
igennem den seneste årrække. I 
forhold til 2009-tallet foreslår vi derfor, 
at der ligeledes opereres med en ca. 
15% stigning i denne kategori, dvs. et 
mål for 2011 på 2.500 artikler. 

3.2.4 Antal formidlingsarrangementer 
på CBS 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.3 Samarbejde med erhvervslivet 
3.3.1 Erhvervsfinansierede Ph.d. og 
DBA 

CBS ønsker, at uddanne flere ph.d.-er 
i samarbejde med erhvervslivet.  
 
ANTAL INDSKREVNE: 
Forventet status 2010: 56 
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Målet for 2010 på 69 fastholdes for at 
afspejle CBS’ fortsatte ambitioner, og 
fordi 2010 resultatet er påvirket af et 
ekstraordinært højt antal tildelte 
grader. 
 
ANTAL TILDELTE GRADER: 
Forventet status 2010: 14 
Målet for 2010 på 7 fastholdes i 
forventning om færre tildelte grader i 
2011 efter et ekstraordinært højt antal 
tildelte grader i 2010. 
  

3.3.2 Antal studerende på internship i 
virksomheder og organisationer 

CBS ønsker at kunne tilbyde/formidle 
flere internship til studerende – i 
samarbejde med erhvervslivet. 
 
På trods af at CBS ligger noget under 
2009-målet i 2009 resultatet, 
fastholdes 2010 målet på 468 i 2011 
at fastholde og afspejle ambitionen. 

3.3.3 Alumni Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.3.4 Bestyrelsesposter, som 
indehaves af faste forskere ved CBS 
(i virksomheder) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

4.1 Forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 

Udgår, da CBS ikke udfører 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening  

5.1 Deltagerbetaling fra ”ikke-
EU/EØS-studerende” - andel af CBS’ 
samlede uddannelsesindtægt 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

5.2 Indtægter fra skræddersyede 
kurser og ydelser (mio. kr.) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

5.3 Indtægter fra Corporate Partners, 
sponsorer og lign. (til CBS-generelle 
formål) (mio. kr.) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

 



 

 

 

Forsikring af bestyrelses- og direktionsansvar  
– tilbud indhentet af Danske Universiteter 
 
Danske Universiteter har undersøgt mulighederne for en bestyrelses - og 
direktionsansvarsforsikring. 
 
 
Baggrund  
CBS har pt. ingen direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Der foreligger 
derfor ikke noget sammenligningsgrundlag mellem tilbuddet og en eksisterende 
forsikring. 
 
Danske Universiteter har benyttet sig af Forsikringsmægler Willis I/S, der har 
indhentet tilbud fra 5 forskellige forsikringsselskaber. Willis I/S har vurderet de 
indkomne tilbud og konkluderer, at tilbuddet fra Riskpoint er mest 
konkurrencedygtigt og i øvrigt lever op til de krav man bør stille til en forsikring. 
På dette grundlag har Danske Universiteter fremsendt beslutningsoplæg. 
 
 
Tilbud 
Forsikringsbetingelserne fra Riskpoint omfatter i hovedtræk: 
 
Hvem dækkes? 
Sikrede Enhver tidligere, nuværende eller kommende medlem af 

bestyrelsen/direktionen. 
 
Koncernen Forsikringstageren. 
 
Krav Ethvert søgsmål eller retsskridt med påstand om erstatning, 

enhver skriftlig meddelelse om at nogen vil holde ansvarlig for 
formuetab, strafferetlig sigtelse, administrativ eller offentlig 
procedure og formel undersøgelse. 

 
Tab Formuetab og forsvarsomkostninger. 
 
 
 
 

26. september 2008 
 
td.oefu@cbs.dk  
 
Tina Birgitte Dencker 
AC-Fuldmægtig 
OEFU  

Bestyrelsen 

B5-2010 
Pkt. 9 
Bilag 9.1 
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Sagsomk I Norden dækkes alle omkostninger udenfor summen, dog  
ifm. retssager forholdsmæssigt hvis underforsikret. I resten af verden dækkes 

sagsomkostninger med 25% i tillæg til summen. Kautionsomk. 
dækkes ikke som standard.  

 
Hvor og hvordan dækker forsikringen? 
Dækn.  Hele verden excl. USA og Canada 
område  
 
Forsikrings- Claims made 
princip 
 
Fornyelse af Ingen automatisk fornyelse af forsikringen 
forsikr. 
 
Forsikrings- Forsikringsdækningen ændres til handlinger/undtagelser forud  
tagers insol- for endelig konkurs/likvidation.  
vens 
 
Forsikrings- Forsikringsdækningen ændres til handlinger/undladelser forud for 
tagers over- endeli g konkurs. 
tagelse   
 
Hvornår dækker forsikringen? 
Forsikrings- 12 mdr. 
periode 
 
Anmeldelses- Snarest muligt og inden for 12 mdr. af udløb af  
periode forsikringsperioden  
 
Udvidet op- 12 mdr. til 25 %. Gratis afløbsdækning i 72 mdr. for fratrådte 
dagelses- sikred e. 
periode 
 
Udvidelser 
ODL  Ikke tilbudt (ODL:”Formuetab ifm. bestyrelsespost i eksternt 

relateret enhed hvor forsikringstager har positiv ejerandel dog 
<50%) 

 
Formuetab Forsikringen dækker krav om erstatning for formuetab (tort) der 
ifm ansættel- rejses af tidligere, nuværende, kommende eller potentielle 
sesrelaterede ansatte mod sikrede i disses egenskab af sikret, herunder krav 
krav for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade. Dækningen 
 omfatter krav som følge af chikane, diskrimination, forskelsbe-
 handli ng mv. 
  
Repr. ved Tilbudt med undersum på 10%. Krav om skriftlig anmodning. 
undersøgel- 
ser 
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Personlig Ik ke tilbudt 
skattehæftel-  
se 
 
Genetablering Tilbudt, med undersum på 10 %. 
 af renomme  
 
Forhånds- Tilbudt, med undersum på 10 %. 
godkendelse 
af forsvars- 
omkostninger 
 
Forsikrings- Tilbudt, med undersum på 10 %. 
bare bøder  
 
Dækningsundtagelser 
Retroaktiv  Ingen undtagelse.  
dækning 
 
Krav anmeldt Undtaget 
til tidl. fors.  
selskab og 
dækket under 
denne 
 
Tidligere/ Undtaget, dog kun fsva.  retssager. 
verserende 
krav  
 
Sikredes Undtaget hvis endelig afgørelse eller tilståelse - indtil da betales 
forsætlige forsvarsomkostninger. Kun de(n) involverede personer 
handlinger undtag es. 
og undlade- 
ser 
 
Professionelt Ikke undtaget. 
ansvar 
 
Uberettiget Undtaget. 
personlig 
vinding 
 
Bøder Ikke undtaget. 
 
Skatter Ikke undtaget. 
 
Sikrede mod Ikke undtaget. 
sikrede 
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Forurening Ikke undtaget. 
 
Person og Undtaget. Dog ikke fsva. følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk 
tingskade skade i relation til ansættelsesretlige (EPL) krav.  
 
Pensions- Ikke undtaget. 
lovgivning  
 
Videreg.  Ikke undtaget.  
ansvar 
 
Majoritets- Undtaget. 
aktionær 
 
Værdipapir Undtaget. Men kun off. udbud efter ikrafttræden af policen, 
emissioner medmindre specifikt undtaget. 
 
Krav i USA Blank 
 
Asbest Ikke undtaget.  
 
Værneting/lovvalg 
Behandles Ja. 
iht. DK lov 
 
Summer og selvrisiko 
Forsvarsomk 25 % af summen i DKK 
i tillæg til for- 
sikringssum 
 
Selvrisiko 0 DKK 
 
 
Årspræmie og dækningsomfang 
 
Forsikringens dækningsomfang, CBS DKK10 MIO  
Forsikringens årspræmie, CBS DKK 26.000 
Willis vederlag Indeholdt i forsikringspræmien 
Væsentlige undtagelser  Mangler dækning for ODL  
  
Dækningsomfanget er baseret på en minimum sats. 
I beregningen af forsikringens årspræmie er der ikke taget højde samlerabat på 
10%. 
Den manglende dækning for ODL (eksterne bestyrelsesposter) skyldes, at 
tilbudsgiver ikke er blevet oplyst om omfanget af disse.   
 
For en uddybning af betingelser i tilbuddet henvises til den fremsendte 
Betingelsessammenligning fra Danske Universiteter. 
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Indstilling 
Økonomfunktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til Danske 
Universiteters anbefaling af Riskpoint A/S som forsikringsleverandør.  
 
Det er Økonomifunktionens opfattelse, at sammenhængen mellem pris og 
dækning er rimelig. Økonomifunktionen indstiller, på baggrund af materialet fra 
Danske Universiteter, at Bestyrelsen tilslutter sig tilbuddet. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Birgitte Dencker 



D&O sammenligning SME 2008

Forsikringstager Universiteterne

Forsikringsselskab

Bemærkninger

Produktnavn 
Bestyrelses- og direktionsansvar

Direktions- og bestyrelseansvar Direktions- og bestyrelseansvar
Ledelsesansvarsforsikring

Ledelsesansvar 

Betingelser 11/2002 OBS det er deres Major betingelserDO-03-02 470-82-03 OBS opdateret DK 10.2007 BusinessGuard D&O MM 10.06
Hvem dækkes
Sikrede 

Enhver fysisk person der har været, er 
eller bliver bestyrelsesmedlem eller 
direktionsmedlem eller tilsvarende 
stilling, og disses ægtefælle eller 
registret partner eller bo eller arvinger; 
samt ansatte der handler i egenskab af 
leder eller tilsynsførende eller sagsøges 
sammen med bestyrelses eller 
direktionsmedlemmer.

Dækket er ethvert tidligere, 
nuværende og fremtidigt medlem af 
bestyrelse og direktion samt 
personer der faktisk fungerer som 
direktører og kan ifalde et personligt 
ledelsesansvar samt enhver der kan 
indtræde i sikredes 
rettigheder/pligter.

Dækket er tidligere, nuværende og 
kommende direktører, 
bestyrelsesmedlemmer og ledende 
medarbejdere der kan ifalde et 
personligt ledelsesansvar i 
forsikringstager og dets 
datterselskaber, og disses 
ægtefælle, samlever, arvinger eller 
bo. 

Enhver tidligere, nuværende, 
eller kommende medlem af be- 
styrelsen/direktionen samt 
enhver der kan pådrage sig 
selvstændigt ledelsesansvar, 
inklusive ægtefæller, arvinger og 
lignende.

Dækket er ethvert tidligere, 
nuværende og kommende medlem 
af bestyrelse og direktion samt 
medarbejdere der kan ifalde et 
personligt ledelsesansvar disses 
ægtefælle eller registret partner eller 
bo eller arvinger 

definition af sikrede skal tilpasses 
universitetsverdnen, hvilket alle 
forsikringsselskaber kan tilbyde jf 
tidligere fremsendte 
organisationsdiagram. Universiteterne 
skal "godkende" ordlyd.

Koncernen Forsikringstageren og ethvert selskab, 
hvor forsikringstageren har direkte eller 
indirekte kontrol via
-aktier med stemmemajoritet,
-ret til at udpege flertal af 
bestyrelsesmedlemmer,
-kontrol over stemmemajoritet ved aftale 
med aktionærer.

Forsikringstageren og samtlige 
datterselskaber hvori ejerskabet er 
mere end 50% af aktiemajoriteten

Forsikringstageren og 
datterselskaber der på 
ikrafttrædelsestidspunktet ejer mere 
end 50 % af stemmeberettigede 
kapital eller er berettiget til at udpege 
og afsætte flertallet af 
bestyrelsesmedlemmer

Forsikringstageren og selskaber 
hvor forsikringstager pr. 
ikrafttrædelse:
-ejer mere end halvdelen af 
aktiekapitalen, eller
-besidder flertallet af stemmerne, 
eller 
-har ret at udpege flertallet af 
bestyrelsesmedlemmerne eller
-har kontrol over selskabet ved 
aftale eller vedtægter og 
selskabet i øvrigt er 100% 
konsolideret
-har flertallet af stemmerne ved 
aktionæroverenskomst, og 
selskabet i øvrigt er 100% 
konsolideret, samt
-øvrige selskaber, der er listet i 
policen.

Tillige anses alle selskaber, hvori 

Forsikringstageren og selskaber hvor 
forsikringstager pr. ikrafttrædelse:
-ejer mere end 50 % af 
aktiekapitalen, eller
-besidder flertallet af stemmerne, 
eller 
-har ret at udpege flertallet af 
bestyrelsesmedlemmerne eller
-har kontrol over selskabet ved aftale 
eller vedtægter og selskabet i øvrigt 
er 100% konsolideret
-har flertallet af stemmerne ved 
aktionæroverenskomst, og selskabet 
i øvrigt er 100% konsolideret, samt
-øvrige selskaber, der er listet i 
policen.

Tillige anses alle selskaber, hvori 
forsikringstager tidligere har haft 
indflydelse som ovenstående for 
omfattet.Nye datterselskaber

Automatisk meddækket hvis 
forsikringstagers samlede aktiver ikke 
bliver forøget med mere end 25 % og 
hvis ikke børsnoteret i USA. OBS 
tidligere datterselskaber dækkes ikke 
udover den policeperiode hvor 
datterselskabet solgtes! Separat run-
off police skal tilkøbes

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber: hvis formål ligger udenfor 
koncernens virke, har hjemsted 
udenfor Europa eller aktiver er >25% 
af koncern. 

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber: >15% af koncernes 
aktiver, domicileret i USA, 
børsnoteret i USA, eller finansiel inst. 

Automatisk meddækket dog ikke 
hvis registert eller stiftet i USA, er 
finansiel inst. og er er 
børsnoteret. 

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber registeret eller stiftet i 
USA, finansiel inst. eller børsnoteret. 

Bedste dækning afhænger af konkrete 
omstændigheder

Hvad dækkes
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Krav Forsikringen betaler på vegne af sikrede 
personer beløb som følge af 
erstatningsansvar, som følge af krav, 
defineret som
-skriftligt krav rejst af person, som ikke 
er sikret eller virksomheden,
-Civilt sagsanlæg ved tilsigelse, 
stævning el. lign. processkrift,
-anklageskrift,
-formel administrativ eller lovbestemt 
proces
samt
-formel undersøgelse (men kun udgifter 
hertil).

Forsikringen betaler rimelige 
omkostninger, gebyrer, honorarer og 
udgifter, der er afholdt til forsvar eller 
undersøgelse af et krav.

Ikke defineret Ikke defineret Ethvert søgsmål eller retsskridt 
med påstand om erstatning, 
enhver skriftlig meddelelse om at 
nogen vil holde ansvarlig for 
formuetab, strafferetlig sigtelse, 
administrativ eller offentlig 
procedure og formel 
undersøgelse

Forsikringen dækker på vegne af 
sikrede personer erstatning for 
formuetab som følge af personligt 
ledelsesansvar (ansvarspådragende 
handling eller undladelse, eller som 
sikrede ifalder som følge af sin 
ledelsesposition), herunder ansvar 
for selskabets gæld, som er en følge 
af krav, forstået som  
-ethvert krav eller retsskridt med 
påstand om erstatning, 
-enhver skriftlig meddelse at til 
hensigt at holde sikrede ansvarlig, 
-en strafferetlig sigtelse, 
-adm. eller offentlig procedure samt
-civil eller strafferetlig, adm. eller 
offentlig et administrativt retskrit, 
udredning eller efterforskning af en 
sikret;
 - skriftligt identificeret
 - modtaget stævning v. SEC
 - Finanstilsynet 
inklusive rimelige 
forsvarsomkostninger 

Tab Samlede beløb Sikrede personer er 
personligt erstatningsansvarlige for som 
følge af Krav og forsvarsomkostninger. 
Tab omfatter ikke: ikke forsikringsbare 
forhold, bøder og lign.straf, beløb som 
Sikrede personer fritages for på anden 
måde end skadesløsholdelse

Formuetab og forsvarsomkostninger Formuetab og forsvarsomkostninger Formuetab og 
forsvarsomkostninger

Formuetab og forsvarsomkostninger

Sagsomkostninger ifm retsager 

Sagsomkostninger dækkes udenfor 
summen i tillæg med 1.000.000. 
Kautionsomkostninger dækkes.

Sagsomkostninger dækkes løbende 
inden for summen

Sagsomkostninger dækkes løbende 
indenfor summen

I Norden dækkes alle 
omkostninger udenfor summen 
dog forholdsmæssigt hvis 
underforsikret, og i resten af 
verden dækkes sagsomkostning 
med 25% i tillæg til summen. 
Kautionsomkostninger dækkes 
ikke som standard.

I Norden dækkes alle omkostninger 
udenfor summen (skal bekræftes af 
AIG) odg forholdsmæssigt hvis 
underforsikret og i resten af verden 
dækkes sagsomkostning med 25% i 
tillæg til summen. 
Kautionsomkostninger dækkes ikke 
som standard, men kan tilbydes.

Hvor og hvordan dækker forsikringen 
Geografisk dækningsområde 

Hele verden excl Canada og USA

Hele verden 

Hele verden Hele verden excl USA og Canada Hele verden
I praksis kun betydning hvis 
datterselskaber i USA eller Canada

Forsikringsprincip (krav rejst i forsikringstiden  = clams made princip) 

Claims made 

Claims made Claims made

Claims made

Claims made

Automatisk fornyelse af forsikringen Nej Ja Nej Nej Ja, kan dog fravælges

Forsikringstagers insolvens

Forsikringsselskabet kan opsige 
forsikringen

Hvis virksomheden er mindre end to 
år så dækkes krav der følger af 
konkurs og betalingsstandsning ikke!

Ikke defineret Forsikringensdækningen ændres 
til handlinger/undladelser forud 
for endelig konkurs/likvidation 
(afløb indtil forsikringsperioden 
udløber)

Forsikringensdækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
endelig konkurs/likvidation (afløb 
indtil forsikringsperioden udløber)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Forsikringstagers overtagelse (fusion eller andre overtager >50 % af 
ejerskab/stemmeret)

Forsikringstager skal give meddelelse 
snarest muligt og dækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
overtagelsen

Forsikringstaqer skal give 
forsikringsselskabet meddelelse 
herom (ingenting om konsekvenser?)

Hvis ikke forsikringstageren er 
fortsættende selskab ændres 
dækningen således at alene 
ansvarspådragende handlinger eller 
undladelser før overtagelsen eller 
fusionen er dækket medmindre CNA 
acceptere at fortsætte forsikringen

Forsikringensdækningen ændres 
til handlinger/undladelser forud 
for endelig konkurs (afløb indtil 
forsikringsperioden udløber)

Forsikringensdækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
endelig konkurs (afløb indtil 
forsikringsperioden udløber)

Hvornår dækker forsikringen 
Forsikringsperiode 

12 mdr

12 mdr 12 mdr 12 mdr 12 mdr

Anmeldelsesperiode

Snarest muligt i forsikringsperioden

Snarest muligt og inden for 12 mdr 
efter udløb af forsikringsperioden

Så snart den pågældende er blevet 
bekendt med eller må formode  at 
der vil blive rejst erstatningskrav

Snarest muligt og inden for 12 
mdr efter udløb af 
forsikringsperioden

Snarest muligt og inden for 12 mdr 
efter udløb af forsikringsperioden

Udvidet opdagelsesperiode (afløb)

1 år til 100 % af udløbende helårlige 
præmie 

Ikke tilbudt 12 mdr til 50 %, 24 mdr til 75 % og 
36 mdr til 100 %

12 mdr. til 25 %.  Automatisk 
generelt. Gratis afløbsdækning i 
72 mdr for fratrådte sikrede

12 mdr til 25 %. Automatisk generelt. 
Gratis afløbsdækning i 72 mdr for 
fratrådte sikrede

Udvidelser
Formuetab i forbindelse med bestyrelsespost i eksterne relaterede 
enheder hvor forsikringstager har positiv ejerandel dog <50 % (ODL 
dækning)

Tilbudt dog ikke eksterne 
bestyrelsesposter i USA og sikrede mod 
sikrede undtagelse 

Ikke tilbudt Tilbudt                                               
Krav rejst mod sikrede i relation til 
bestyrelseshverv sikrede har påtaget 
sig efter særskilt skriftlig anmodning 
fra forsikringstageren, dog kun hvis 
hvervet udøves i et ikke-børsnoteret 
selskab hvori forsikringstageren ejer 
0,1 % til 50 % eller udøves i en ikke-
erhvervsdrivende fond eller foening 
eller brancheorganisation eller lign.

Ikke tilbudt.                                              
Krav rejst mod sikrede, som på 
skriftlig anmodning fra 
forsikringstager har været, er 
eller bliver direktions- eller 
bestyrelsesmedlem i en relateret 
enhed. 
Med relateret enhed forstås et 
selskab: 
-hvori forsikringstager på 
tidspunktet for forsikringens 
ikrafttræden og gennem hele 
forsikringsperioden ejer max. 
50%
-ikke erhvervsdrivende fond og 
forening, non-profit selskab mv.
men ikke:
-selskaber registreret, 
børsnoteret eller har værdipapirer 
handlet i USA
-finansiel institution
-datterselskaber, jfr ovenfor
og kun handlinger begået mens 
forsikringstager kontrollerede 
ejede en positiv andel af 
enheden
Dækningen omfatter ikke krav 
rejst før den dato hvor sikrede 
første gang blev ledelsesmedlem 
i den eksterne enhed.
Dækningen er subsidiær i forhold 
til anden forsikring og 
skadesløsholdelse.

Tilbudt.                                              
Krav rejst mod sikrede, som på 
specifik anmodning fra 
forsikringstager har været, er eller 
bliver direktions- eller 
bestyrelsesmedlem i en relateret 
enhed. 
Med relateret enhed forstås et 
selskab: 
-hvori forsikringstager på tidspunktet 
for forsikringens ikrafttræden og 
gennem hele forsikringsperioden ejer 
max. 50%
-ikke erhvervsdrivende fond og 
forening, non-profit selskab mv.
-selskaber anført på bilag/liste til 
forsikringen.
men ikke:
-selskaber registreret, børsnoteret 
eller har værdipapirer handlet i USA
-finansielle institution
-datterselskaber, jfr ovenfor
og kun handlinger begået mens 
forsikringstager kontrollerede ejede 
en positiv andel af enheden. Sikrede 
mod sikrede undtagelse inklusiv 
majoritetsaktionærundtagelse (bør 
bortforhandles)
Dækningen omfatter ikke krav rejst 
før den dato hvor sikrede første gang 
blev ledelsesmedlem i den eksterne 
enhed.

Dækningen er subsidiær i forhold til 
anden forsikring og 
skadesløsholdelse.

ODL dækning er relevant - hvis 
Riskpoint vælges skal ODL dækning 
tilbydes (uden merpræmie)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Formuetab i forbindelse med ansættelsesrelaterede krav  (EPL dækning) Forsikringen dækker krav fremsat eller 
opretholdt af en sikret person eller 
tidligere, nuværende eller mulig ansat i 
sikrede organisation eller anden enhed 
eller fremsat af en offentlig myndighed 
der regulerer ansættelsespraksis 
baseret på retsstridig eller uberettiget 
afskedigelse, diskrimination, chikane 
osv.

Ikke tilbudt Tilbudt.                                              
Forsikringen dækker sikredes ansvar 
for race; social; politisk; religiøs; 
alders; køn; nationalitet eller 
handikap diskrimination, chikane 
eller krænkelse af 
arbejdstagerrettigheder samt 
følelsesmæssig forstyrrelse mod 
tidligere, nuværende eller potentiel 
arbejdstager, begået af sikrede eller 
andre arbejdstagere i koncernen

Forsikringen dækker krav om 
erstatning for formuetab (tort) der 
rejses af tidligere, nuværende 
eller kommende eller potentielle 
ansatte mod sikrede i disses 
egenskab af sikret, herunder krav 
for følelsesmæssig forstyrrelse 
eller psykisk skade. Dækningen 
omfatter krav, som følge af 
chikane, diskrimination, 
forskelsbehandling mv.

Forsikringen dækker krav om 
erstatning for formuetab (tort) der 
rejses af tidligere, nuværende eller 
kommende eller potentielle ansatte 
mod sikrede i disses egenskab af 
sikret, herunder krav for 
følelsesmæssig forstyrrelse eller 
psykisk skade. Dækningen omfatter 
krav, som følge af chikane, 
diskrimination, forskelsbehandling 
mv.

Repræsentation ved undersøgelser Ja, under definition af Krav uden 
undersum  

Ikke tilbudt Tilbudt, undersum på 50 % af 
summen og maks. DKK 5.000.000

Tilbudt med undersum på 10 %. 
Krav om skriftlig anmodning.

Tilbudt, med undersum på 10 %

Personlig skattehæftelse

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Kan tilbydes hvis relevant (altså hvis 
datterselskaber i Sverige, eller Polen 
hvor der er lignende hæftelse for 
ledelsen)

Ikke tilbudt Kan tilbydes hvis relevant (altså hvis 
datterselskaber i Sverige, eller Polen 
hvor der er lignende hæftelse for 
ledelsen)

Genetablering af renomme (omkostningsdækning)

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Tilbudt med undersum på DKK 
500.000

Tilbudt, med undersum på 10 % Tilbudt, med undersum på DKK 
200.000

Forhåndsgodkendelse af forsvarsomkostninger (Nødsituation)

Ikke tilbudt Ikke tilbudt 

Tilbudt, men undersum på DKK 
5.000.000

Tilbudt, men undersum på 10 % Tilbudt, men undersum på 10 %

Forsikringsbare bøder

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Ikke tilbudt Tilbudt, men undersum på 10 % Tilbudt

Dækningsundtagelser 
Retroaktiv dækning(handlinger/undladelser begået før  forsikringens 
ikrafttrædelse. 

Ingen undtagelse Ingen undtagelse Ingen undtagelse

Ingen undtagelse

Ingen undtagelse

Krav anmeldt til tidligere forsikringsselskab og dækket under denne 
forsikring (eller ville være det hvis ikke summen har udtømt)

Undtaget Ikke undtaget Undtaget 

Undtaget

Undtaget

Tidligere / verserende krav Undtaget Undtaget Undtaget Undtaget, dog kun fsva retssager Undtaget, dog kun fsva retssager

Sikredes forsætlige handlinger og undladelser Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget hvis endelig afgørelse 
eller tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Professionelt ansvar Undtaget, se særlige vilkår Undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Uberettiget personlig vinding Undtaget Undtaget Ikke undtaget? Undtaget Undtaget

Bøder Undtaget (i definition af Tab) Undtaget Undtaget
Ikke undtaget og nævnt under 
udvidelser

Ikke undtaget og nævnt under 
udvidelser

Skatter
Ikke undtaget men "ikke-forsikringsbare" 
risici er undtaget Ikke undtaget Undtaget ikke undtaget Ikke undtaget
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Sikrede mod sikrede (I v. I) 

Undtaget i hele verden både fra sikrede 
og fra koncernen, dog dækkes:
-afledte aktionærkrav,
-ansættelseskrav,
-regreskrav fra sikret person,
-krav fra tidligere sikret person,
-krav rejst af likvidator, bobestyrer eller 
administrator,
 og sagsomkostninger. Undtaget i USA Undtaget i USA Ikke undtaget Ikke undtaget

Mindre betydning idet dækning 
begrænset således at USA/Canada ikke 
er dækkket!

Forurening

Udenfor USA: Undtaget dog dækning af 
afledte aktionærkrav.                        I 
USA: Undtaget dog undersum DKK 
1.000.000 til dækning af 
sagsomkostninger og afledte 
aktionærkrav dækkes Undtaget

Undtaget i Common law lande DOG 
dækkes afledte aktionærkrav og 
sagsomkostninger udenfor Common 
law lande fuldt, se Udvidelser Ikke undtaget Ikke undtaget

Person og tingskade Undtaget, se særlige vilkår Undtaget Undtaget 

Undtaget dog ikke fsva 
følelsesmæssig forstyrrelse og 
psykisk skade i relation til 
ansættelsesretlige (EPL) krav

Undtaget dog ikke psykisk lidelse i 
forb. med EPL krav og heller ikke for 
aktionærkrav

Pensionslovgivning Undtaget Ikke undtaget Undtaget i USA (ERISA) Ikke undtaget Ikke undtaget
Videregående ansvar Ikke undtaget Undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Majoritetsaktionær Ikke undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget Undtaget (kan fjernes) Undtaget men kan forhandles

Værdipapir emissioner Undtaget, se særlige vilkår
Undtaget, også værdipapirhandel i 
USA Undtaget dog kun offentligt udbud

Undtaget, men kun offentligt 
udbud efter ikrafttræden af 
policen ,medmindre specifikt 
undtaget

Undtaget, men kun offentligt udbud 
efter ikrafttræden af policen 
,medmindre specifikt undtaget

Krav i USA Ikke generelt undtaget Ikke generelt undtaget
Undtaget fsva. insider og Sikrede 
mod sikrede Ikke generelt undtaget

Asbest Ikke undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Værneting / Lovvalg 
Behandles iht dansk lovgivning ja ja ja ja ja 
Summer og selvrisiko  
Forsikringssum DKK pr. skade / pr. forsikringsår 
Forsvarsomkostninger DKK i tillæg til forsikringssum 1.000.000 0 0 25 % af summen 25 % af summen 

Andre undersummer, f.eks. Repræsentation ved undersøgelser, eksterne 
bestyrelsesposter, 

                                 eksterne 
bestyrelsesposter = 10.000.000 0 0

Selvrisiko personligt / selvrisiko virksomhed (kun ved koncernens 
skadesløsholdelse)

0 dog 250.000 ved krav i USA 0 0

0

0

Præmie
Præmie DKK pr. år se præmie ark se præmie ark se præmie ark se præmie ark se præmie ark
Provision forsikringsmægler 15% 15% 15% 0%  

Udestående oplysninger Dato på risikoanalyse/spørgeskema Dato på risikoanalyse/spørgeskema
Dato på risikoanalyse/spørgeskema 
og årsrapport 2007

Dato på 
risikoanalyse/spørgeskema og 
årsrapport 2007

Dato på risikoanalyse/spørgeskema, 
dog blot bekræftelse på ingen krav 
eller kendskab til omstændigheder 
for de 6 universiteter AIG tegner i 
dag, budget år 2008 og 2009 for 
Handelshøjskolen i Kbh, og oversigt 
over eksterne bestyrelsesposter Det udfyldte spørgeskema skal dateres 

Stempelpligt ja ja ja ja ja 

Beløbet afhænger af forsikringssummen 
og udregnes som følger 
(0,29*forsikringssummen:5000)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Farveforklaring
bedste 
acceptabel, men ikke godt
uacceptabel

Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger:

Paraply ingen paraply
paraply vil give 15 % rabat på 
forsikringerne til universiteterne ingen paraply ingen paraply ingen paraply

Reinstatement/ genopfyldning ingen reinstatement
reinstatement koster 100 % 
efterfølgende reinstatement koster 20 % forud reinstatement koster 15 % forud reinstatement koster 15 % forud

Eksterne bestyrelsesposter
indeholder eksterne bestyrelsesposter 
men undersum DKK 10M

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter indenfor 
uddannelsesområdet og non-profit 
foreninger

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter 

ingen eksterne bestyrelsesposter, 
men skal spørges om vil give 
(uden merpræmie)

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter dog ikke DTU 
innovation der har egen D&O police

Tilpasset definition af sikrede personer ja nej, men skal spørges nej, men skal spørges ja
Masterpolice og certifikat til enkelte universitet ja nej, men skal spørges nej, men skal spørges ja

Rabat ved placering i samme forsikringsselskab ingen yderligere rabat

rabat på 10 % på individuelle 
præmier hvis alle universiteter tegner 
hos CNA

rabat på 10 % på individuelle 
præmier hvis alle universiteter 
tegner hos Riskpoint

rabat på 5 % på individuelle præmier 
hvis alle universiteter tegner hos AIG
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Møde i CBS bestyrelsen 13. december 2010 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 

 
 

2. 
a. 
 
b. 
c. 

CBS’ økonomi – beslutning 
Budget 2011-13, inkl. resultatprognose 2010 og 
foreløbigt rammebudget 2011- beslutning 
CBS’ finansieringskilder – orientering 
Referat af halvårligt revisionsmøde (fortroligt) - 
orientering 

Behandles for 
lukkede døre 

3. 
a.  
 
b. 

Strategi: implementering og status – drøftelse 
Generel opdatering og overblik over implementering af 
strategiens initiativer 
Vice President (fortroligt) 

Behandles for 
lukkede døre 

4. 
 
a. 

CBS’ administration – Transformational initiative: 
Create excellent business support – beslutning 
Principoplæg om CBS’ administration - beslutning 

Behandles for 
lukkede døre 

5. 
a. 
b. 

CBS’ uddannelser - orientering 
Oplæg om fastlærerdækning  
Sprogområdet (status på dialog med KU og 
fremtidsperspektiver for sprogområdet) 

 

6. 
a. 

CBS-SIMI – beslutning 
Forandringer i samarbejdsmodel (fortroligt) 

Behandles for 
lukkede døre 

7. 
a. 

Forslag til ændring af universitetsloven - drøftelse 
Høringssvar fra CBS 

 

8. 
a. 

Udviklingskontrakt 2011 – beslutning 
Godkendelse og underskrift af udviklingskontrakt 2011 

 
 

9. Bestyrelsesforsikring – beslutning 
 

 

10. 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Meddelelser fra formand og direktion, samt 
eventuelt  
CBS Ledelsesinformation – december 2010 
Rektors beretning – december 2010 
Mundtlige meddelelser fra rektor  
Mundtlige meddelelser fra formanden  
Status på administrative IT-projekter 
Eventuelt 

 
 

11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger - 
beslutning 

Behandles for 
lukkede døre 
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Møde i CBS bestyrelsen 13. december 2010 

 
Bilagsoversigt   
071210 
 
 
1.1 Forslag til dagsorden   
1.2 Bilagsoversigt 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 25. oktober 
 
2.1 Revideret budgetoversigt 2011-13  
2.2 Notat om statstilskud til CBS 
 
 
3.1 Strategy Implementation Overview  

 
4.1 Grundmodel for reorganisering af CBS’ administration 

 
5.1   Øget fastlærerdækning på dagsuddannelserne 
  
6.1 Ingen bilag  
 
7.1 Notat: Høring over udkast til forslag om ændring af 

universitetsloven  
7.2 Indkaldelsesbrev: Høring over udkast til forslag om ændring af 

universitetsloven 
7.3 CBS’ bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring 

af universitetsloven (Udkast) 
7.4 Danske Universiteter: Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov 

om ændring af universitetsloven (Udkast) 
 
8.1 Udviklingskontrakt for Handelshøjskolen i København -  
 Copenhagen Business School - 2011  
8.2 Ændringer i CBS’ udviklingskontrakt  
 
9.1 Forsikring af bestyrelses- og direktionsansvar 
 
10.1  CBS Ledelsesinformation - december 2010  
10.2 Rektors beretning - december 2010  
10.3 Er der flere besparelser på vej? 
10.4 Hvide kitler kan ikke trække væksten alene 
10.5 Status på administrative IT-projekter 
 
11 Intet bilag 
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Leadership Support 
Team 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
Fax: +45 · 3815 2015 
www.cbs.dk 
 

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 25. oktober 
 
Til stede: Direktør Anders Knutsen, landechef Peter Schütze, vice president 
Klaus Holse Andersen, direktør Eva Berneke, direktør Peter Gorm Hansen, 
dialogchef Patrick Gram, professor Kristian Kreiner, professor Thomas 
Plenborg, studerende Christian Refshauge, og studerende Henrik Thorn. 
 
Rektor Johan Roos, forskningsdekan Alan Irwin, undervisningsdekan Jan Molin, 
universitetsdirektør Hakon Iversen og ac-fuldmægtig Anders Jonas Rønn 
Pedersen (sekretær). 
 
Afbud: Direktør Lisbet Thyge Frandsen (ifølge aftale i forbindelse med 
indtræden i bestyrelsen). 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (beslutning) 
Efter ønske fra formanden blev et nyt punkt 0 tilføjet dagsorden: “Den aktuelle 
politiske situation, herunder basismidler, taxametermidler og administration”.  
 
Med dette blev dagsordenen godkendt. 
 
Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 30. august. 
 
0. Den aktuelle politiske situation, herunder basismidler, taxametermidler 
og administration (drøftelse) 
Formanden indledte punktet med at konstatere, at den nye minister havde 
efterladt et godt indtryk og udvist forståelse for CBS’ særlige position i forhold til 
fordelingen af basismidler ved de lejligheder formanden og direktionen havde 
haft mulighed for at møde hende. Til trods for dette var der ikke meget der 
tydede på, at ministeriet i de aktuelle finanslovsforhandlinger om fordelingen af 
globaliseringsmidler var indstillet på at gøre op med den historisk skæve 
fordeling af basismidler.  
 
Ministeriet anerkender, at CBS har et finansieringsbehov, hvis CBS skal kunne 
ansætte flere forskere og dermed også kunne øge optaget af studerende sådan 
som ministeren ønsker, men ministeriet ønsker ikke øge CBS’ andel af basis-
midler og peger i stedet på at CBS må finde pengene via effektiviseringer i 
administrationen og eksterne donationer. 

9. november 2010 
 
AJP 
 
Anders Jonas Rønn 
Pedersen 
AC-Fuldmægtig 
Dir. tlf.: 3815 2036 
Mobil: 2479 4419 
ajp.ls@cbs.dk 

Bestyrelsen 
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Rektor forklarede, at der hersker en udbredt myte om at CBS er relativt dyrere 
end de øvrige universiteter i administration. CBS’ administrationsomkostnings-
procent ligger på linje med de øvrige universiteter. Derudover er de reelle tal for 
fordelingen af basisforskningsmidler ikke kendt i en bredere offentlighed. 
Ministeriet kender naturligvis både tallene for CBS’ administration og 
fordelingen af basismidler. 
 
Derfor har CBS startet en public-affairs indsats overfor folketingets videnskabs-
politiske ordførere og offentligheden. Indtrykket er, at de politiske ordførere har 
været overrasket over CBS’ forholdsvis lave andel af basisforskningsmidler og 
generelt på lang sigt ønsker et nyt system for tildeling af bevillinger til uni-
versiteterne. Men der sker næppe noget på denne side af et valg og løbet for 
finanslov 2011 er nok kørt. 
 
Bestyrelsen kvitterede for den gode public affairs indsats, men medgav 
samtidig, at det er svært at rykke på historiske fordelinger og opfordrede derfor 
rektor og direktion til at fortsætte indsatsen med henblik på, at indsatsen kunne 
bære frugt på længere sigt. For at forstærke budskaberne bør indsatsen 
inkludere andre aktører, der kan levere de samme budskaber (fx erhvervsledere 
og studerende). Bestyrelsen bad om få at kortfattede fakta-ark, som be-
styrelsesmedlemmerne kunne bruge i deres møder med eksterne aktører.  
 
Samtidig må man erkende, at pengene til den offentlige sektor som helhed vil 
blive relativt mindre de kommende år, og der skal derfor sættes tryk på at 
opdyrke alternative finansieringskilder. 
 
Bestyrelsen pointerede samtidig, at som en business-skole må det være vores 
mål at være de bedste, og ikke blot lige gode, på administration uanset, hvor-
dan man gør tallene op. At kunne påvise, at vi har den mest effektive uni-
versitetsadministration i Danmark vil være centralt i forhold til at legitimere os 
for omverdenen og opnå positive ændringer i CBS’ bevillingsbillede.  
 
2. Strategi: implementering og status (drøftelse) 

 

Rektor indledte med at præsentere de foreløbige reaktioner og status på den 
ene BiS Platform – Creative Enterprise Design, der foreløbigt er etableret. 

 

Det er blevet bemærket og positivt modtaget, at de to Academic Champions for 
BiS Platformen kommer fra to meget forskellige forskningsmiljøer. De to 
champions, Daved Barry og Jan Rose Skaksen, er i gang med at udvikle 
research statement og budget for initiativet. Men allerede nu har der været 
interessante kontakter til mulige eksterne samarbejdspartnere, herunder 
American Chamber of Commerce og Medicon Valley Alliance, samt Dansk 
Design Skole. 

Uddannelsesdekanen orienterede om status på initiativerne på 
uddannelsesområdet, herunder den virksomhedsintegrerede bachelor, 
clustering på kandidatniveau og reduktion af studienævn. Uddannelsesdekanen 
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pointerede, at forskningsbaseret uddannelse og i den forbindelse øget 
fastlærerdækning, stadig er en hjørnesten i CBS’ uddannelsesstrategi. 
 

 

Bestyrelsen udbad sig i den sammenhæng et oplæg på næste bestyrelses-
møde om sammenhængen mellem forskningsbaseret uddannelse og 
fastlærerdækning: er der et kvalitetsbaseret mål for fastlærerdækningen, og 
hvad vil det koste at nå dette mål? 

 

De foreløbige reaktioner fra studieledere har generelt været positive. Uddannel-
sesdekanen pointerede, at clustering af kandidatuddannelser og reduktion af 
studienævn ikke skal ses som en spareøvelse, men tværtimod en indsats for at 
tydeliggøre uddannelses- og karrierevejene for studerende, og for at gøre CBS’ 
organisation mere gennemskuelig og robust.  

 

Bestyrelsen spurgte til om der var en risiko for, at studienævnenes tilknytning til 
studerende, erhvervsliv og institutter, kunne blive svækket hvis studienævnene 
dækkede for store områder. 

   

Hertil svarede uddannelsesdekanen, at studielederen stadig vil have den mest 
centrale rolle i forhold til sikring af det enkelte studies tilknytning og kontakt til 
øvrige aktører. 

 

Hvad angår den integrerede bachelor har reaktionerne fra erhvervsledere 
foreløbigt været positiv, men de har udbedt sig flere detaljer før de vil knytte an 
på deltagelse i programmet. I den forbindelse pointerede direktionen, at man 
ikke vil sætte noget i værk før ekstern finansiering via erhvervspartnere er på 
plads. Det er ikke tanken, at den nye bachelor skal belaste CBS’ uddannelses-
økonomi. Der tages et skridt ad gangen. 

 

Bestyrelsen pointerede, at tanken med den erhvervsintegrerede bachelor var et 
opgør med rekrutteringskulturen i Danmark og opfordrede til at man fik andre 
universiteter med på ideen, samt tydeliggjorde at uddannelsen også er et 
projekt for potentielle virksomheder, som kan drage stor nytte af et sådant 
program i forhold til målrettet talentudvikling. De samfundsmæssige effekter af 
at få studerende tidligere ud på arbejdsmarkedet er et godt ”salgsargument” i 
promoveringen af uddannelsen overfor erhverv og myndigheder. 

 

Rektor redegjorde kort for de aktuelle eksplorative samtaler med de mulige 
partneruniversiteter Sauder ved University of British Columbia og Singapore 
Management University. Samtalerne med Sauder dækker bredere områder end 
samtalerne med SMU. Med Sauder diskuteres blandt andet mulighederne for 
deltagelse i BiS platforme, øget udveksling, deltagelse i den erhvervs-
integrerede bachelor, faculty exchange og udveksling af erfaringer om øget 
brug af ICT i undervisningen. Med SMU planlægges en joint executive ph.d., 
der målrettes post-EMBA-studerende og folk med erhvervsfaring, der mangler 
et doctorate for at nå det næste karrieretrin. 



4 

 

Bestyrelsen udbad sig konkrete aftalegrundlag og begrundelser for disse, når 
samtalerne med de potentielle partneruniversiteter var nået til et stadie, hvor 
dette kunne lade sig gøre. 

 

Forskningsdekanen orienterede om status på ph.d.-initiativet. En ny ph.d.-
strategi skal diskuteres med vice dean for ph.d.-uddannelse i november. 
Dekanen gjorde det klart, at den nuværende struktur med tre ph.d.-skoler 
fungerer godt og at den fremtidige strategi sandsynligvis vil bygge på denne 
struktur. 

 

Afslutningsvis præsenterede rektor eksempler på, hvorledes strategiens 
progression kunne måles gennem et sæt af succesfaktorer, indikatorer og 
målsætninger for hvert enkelt strategisk tema. 

 

Bestyrelsen bifaldt ideen om faste målepunkter på strategien og bad samtidig 
om at koordinere målepunkter med de øvrige universiteter i Danmark, således 
at reel benchmarking kunne opnås. Ligeledes bør målsætninger om muligt 
bygge på best practice, internationalt. 

3. CBS’ organisation – Transformational initiative: Develop a new aca-
demic organization (beslutning) 
Forskningsdekanen præsenterede baggrunden og processen, der er gået forud 
for direktionens indstilling til bestyrelsen om, at: 
 

• Center for Tourism and Culture Management (TCM) placeres under 
Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) fra 1. januar 2011.  

• Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret (CKK) bliver nedlagt pr. 31. 
december 2012.  

• Center for Applied Information and Communication Technology 
(CAICT) og Institut for Informatik (INF) skal sammen være et nyt og 
stærkere it-orienteret institut (CAICT og INF nedlægges).  

• Center for Strategi og Globalisering (SMG) omdannes til et institut fra 
og med 1. januar 2011.  

• Copenhagen Consensus Center (CCC) placeres under SMG fra og 
med 1. januar 2011.  

• International Center for Business and Politics (CBP) omdannes til et 
institut fra og med 1. januar 2011. 

  
Uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren præsenterede baggrunden for 
direktionens indstilling til bestyrelsen om at nedlægge Learning Lab (LL) ved 
årsskiftet. Nedlæggelsen vil betyde, at op til 13 TAP’ere skal opsiges, at VIP’ere 
tilknyttet LL skal omplaceres, at nogle aktiviteter overflyttes til og videreføres 
ved andre enheder på CBS, samt at visse aktiviteter og projekter stoppes. 
 
Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om nedlæggelse og oprettelse af 
centre og institutter som angivet ovenfor. 
 
Formanden og rektor orienterede om status på processen med at ansætte en 
dekan for akademisk udvikling. 
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Desværre lader det til, at CBS er stødt på en mur i ministeriet i forhold til at få 
tilladelse til at oprette en stilling med titlen dekan (i lønramme 38). Der over-
vejes derfor nu alternative muligheder, herunder en anden titel til den nye 
position. I mellemtiden varetager direktionen samlet set de opgaver der er 
tiltænkt den nye position. 
 
Bestyrelsen bad formanden og rektor arbejde videre med konstruktive løsninger 
på den nuværende låste situation i forhold til ministeriet. 
 
4. CBS’ administration – Transformational initiative: Create excellent 
business support (drøftelse) 
Universitetsdirektøren præsenterede status på dette initiativ, herunder fore-
løbige overvejelser om fremtidig organisering af administration og support på 
CBS. Universitetsdirektøren redegjorde også for overvejelserne om indførelse 
af en fast TAP-stillingsstruktur, sikring af bedre regeloverholdelse, og for 
potentialet for indkøbsbesparelser. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav sin fulde støtte til det 
fortsatte arbejde. 
 
5. CBS’ økonomi (orientering) 

 

Universitetsdirektøren præsenterede kort budgetopfølgningen for 3. kvartal 
2010. Budgetopfølgningens resultatprognose peger på at årets resultat lander 
på et mindre overskud. 

 
Med dette tog bestyrelsen budgetopfølgningen til efterretning. 

 

Universitetsdirektøren præsenterede herefter budgetoversigten for 2011-2013, 
herunder de mange forbehold, der må tages ved langtidsprognosticering på 
universitetsområdet. 

 

Der er i budgetoversigten ikke inkluderet indtægtsgevinster i form af fx øget 
forskningsfinansiering og sponsorater, derimod er der indregnet besparelser på 
indkøb og TAP-lønsum. 

 

Den fremlagte budgetoversigt 2011-2013 angiver forventede hovedudgifts-
poster i forbindelse med strategien. Det bemærkes, at der for BiS platformene 
angives et relativt stort budget ift tidligere initiativer som fx World Class 
Research Environments. BiS platformene søges tildelt 10 mio. kr. i 2 år som 
opstarts- og udviklingsmidler, hvorefter de skal være selvfinansierende i resten 
af løbetiden. Finansieringen af BiS platformene kan dog variere fra initiativ til 
initiativ alt efter initiativets skønnede behov, men rammen pr. BiS platform 
søges at udgøre 10 mio. kr. i to år.  

Internt er der kommet en reaktion fra medlemmer af Akademisk Råd, der finder 
at det er meget store beløb der afsættes til BiS platformene, og at dette risikerer 
at ”udsulte” mulighederne for anden forskning i form af manglende muligheder 
for medfinansiering af større projekter, ligesom det forudses at BiS platformene 
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vil kunne få ”afløbsproblemer” ift. at udnytte et så stort budget. Der blev også 
udtrykt bekymring vedr. processen for udpegning af forskningstemaer for BiS 
platformene. 
 

 

Denne bekymring kom også til udtryk i bestyrelsen, der i den forbindelse 
henviste til bestyrelsens tidligere konklusioner vedr. finansiering af strategien, 
og den forskningsmæssige forankring af BiS initiativerne, således som de 
fremgår af referatet fra bestyrelsens møde d. 30. august. Endvidere udtrykte 
bestyrelsen bekymring for, hvilke fravalg den betydelige økonomiske satsning 
på BiS initiativerne medførte. På den anden side fandt bestyrelsen det positivt, 
at det med budgetoversigten var blevet tydeliggjort, hvorledes en del af CBS’ 
midler blev anvendt på specifik forskning, da dette normalt ikke fremgå af 
budgetoversigter og resultatredegørelser. 

Hertil svarede direktionen, at den fremlagte budgetoversigt 2011-2013 ikke er et 
endeligt budgetforslag, men en anskueliggørelse af de budgetmæssige rammer 
givet uændrede (fremskrevne) forudsætninger. For så vidt angår finansieringen 
af BiS platformene er det klart, at den i budgetoversigten angivne finansiering 
kun vil finde sted hvis følgende præmisser er opfyldt; 1. at initiativet kan skaffe 
ekstern finansiering i nødvendigt omfang, og 2. at CBS’ budget i øvrigt giver 
rum til en sådan finansiering. Direktionen pointerede ligeledes, at BiS-plat-
formene ikke påvirker VIP-budgettet, der er i den forstand tale om ”frie 
strategiske midler”.   
 
Bestyrelsen takkede for den fremlagte budgetoversigt, der repræsenterede et 
fremskridt i den langsigtede økonomistyring af CBS, og gav sin opbakning til de 
fremlagte forudsætninger for 2011 og bad samtidig om et detailbudget for 2011 
med henblik på senere vedtagelse. Budgetforslaget for 2011 bør konkretisere 
årets strategiske initiativer. 
 
6. Valg af revisor for 2011 (beslutning) 
Formanden fremlagde begrundelserne for indstillingen til valg af Ernst & Young 
som leverandør af revisionsydelser for regnskabsåret 2011. Valget af Ernst & 
Young er foretaget på baggrund af en analyse af CBS’ konkrete behov for 
revisionsydelser vurderet op i mod leverandørerne på SKIs rammeaftale 
17.01/revisionsydelser. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og valgte Ernst & Young som institutions-
revisor for regnskabsåret 2011. 
 
7. Årsrapport 2010 (beslutning) 
Formanden præsenterede punktet og udbad sig kommentarer vedrørende 
struktur og emner for årsrapporten 2010. 
 
Bestyrelsen godkendte den foreslåede tidsplan for udarbejdelse af rapporten, 
og forslog i øvrigt, at strategien blev gjort til den røde tråd i rapporten, at der 
blev brugt plads på at følge op på taxameterforhøjelsen, samt at der blev plads 
til at levere relevante underbyggede budskaber til ministeriet. Derudover 
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ønskede bestyrelsen på længere sigt et afsnit om risikostyring (ikke kun 
finansiel) og et kvalitativt bedre afsnit om governance. 
 
8. Bestyrelsens forretningsorden (beslutning) 
Formanden redegjorde for ændringerne i udkastet til revideret forretningsorden. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev den reviderede forretningsorden. 
 
9. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Bestyrelsen tog de skriftlige meddelelser til efterretning. 
 
Formanden orienterede om afsluttede og verserende aktindsigtssager og om 
forespørgsel fra rigsrevisionen. Formanden orienterede ligeledes om udkastet til 
udviklingskontrakt 2011. 
 
Rektor orienterede om planer om et fælles samarbejde mellem CBS, KU og 
DTU om et ”entrepreneurielt universitet”. Det Entrepreneurielle Universitet er et 
projekt som er udbudt til de danske universiteter i konkurrence af Erhvervs- og 
Økonomiministeriet. De tre universiteters fælles ansøgning skal i sidste ende 
godkendes og imødekommes af Erhvervs- og Bygningsstyrelsen og afhænger 
af finansiering fra Vækstforum Hovedstaden. 
 
Rektor inviterede desuden bestyrelsen til strategi-middag med resten af de 
CBS’ere der har bidraget til udarbejdelsen af strategien d. 16. november 2010. 
 
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (beslutning) 
Bestyrelsen bad direktionen om, at udarbejde korte og hurtige orienteringer til 
organisationen om hovedkonklusioner fra dagens møde. 
 
 
 

Mandag den 13. december 2010 kl. 13-17: Ordinært møde 
Kommende møder:  

Fredag d. 18. marts kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 15. april kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 17. Juni kl 13-17: Ordinært møde 
Fredag d. 2. september – hele dagen, fra kl 10.00: Strategiseminar 
Fredag d. 4. november kl 13-17: Ordinært møde 
Torsdag d. 15. december kl. 13-17 (21): Ordinært møde (med efterfølgende 
middag) 
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Revideret budgetoversigt 2011-13 
 
Hermed et revideret 3-års budget for CBS på basis af de kendte indtægtsforudsætninger, 
aktivitetsprognoser, herunder de nyligt reviderede prognoser for daguddannelserne og 
ligeledes reviderede fremskrivninger af løn- og driftsomkostninger. 
 
Notatet indeholder: 

1. et overordnet budget for implementeringen af CBS' strategi, 
2. en oversigt over de budgetterede indtægter og udgifter for 2011-2013 

sammenlignet med de foregående års regnskaber og budgetopfølgningen efter 
oktober-2010, 

3. fordeling af indtægtsrammer på CBS' hovedområder for 2011, 
4. en base-line for hhv. løn- og driftsudgifter samt årsværk, som vil udgøre et af 

udgangspunkterne for evaluering af strategien. 
5. centrale nøgletal for styringen af CBS 

 
Der er indgået en række aftaler i Finansloven på Universitetsområdet, men den samlede 
Finanslov forventes først vedtaget d. 8.-9. december. CBS afventer derfor fortsat den 
konkrete udmelding af de institutionsspecifikke tilskud, som vi plejer at modtage medio 
december. I denne version af budgettet er CBS' andele af såvel tilskud som besparelser 
estimeret på baggrund af erfaringstal. 
 
I denne version er 3-års aktivitetsprognosen for daguddannelser revideret med de nyeste 
tal (ca. 18 mio. kr. i brutto-merindtægt i 2011, og fraregnet den direkte allokering til 
Uddannelsesdekanen til køb af undervisning er tallet ca. 9 mio. kr.) og CBS' forventede 
andel af de samlede basismidler i aftalen om udmøntning af globaliseringsmidler i 2011 
er indregnet (ca. 6 mio. kr. i merindtægt). Endvidere er der indregnet en forventning om 
CBS' andel af en besparelse på universitetssektoren i FL2011, som følge af 
merindberetningerne ift. de hidtil gældende prognoser for 2011, på 6 mio. kr. Endelig er 
økonomien for de tre master-uddannelser, der i den første version var forudsat udskilt til 
CBS-SIMI Executive, nu indarbejdet i budgettet, med en merindtægt på 25 mio. kr. til 
følge - og tilsvarende merudgifter. 
 
  
1. Budget for implementering af CBS' strategi 

 
Nedenfor angives de forventede hovedudgiftsposter ifm. strategien. Ud over disse direkte 
udgifter, der finansieres af nye/besparede midler, vil der være en lang række øvrige tiltag, 
der understøtter strategien og CBS' "must-do"-initiativer, der finansieres af 
hovedområdernes basisbudgetter i form af en re-fokusering af eksisterende aktiviteter. 

7. december 2010 
 
 
 
Leadership Team 
 

 
Bestyrelsen 

B5-2010 
Pkt. 2 
Bilag 2.1 
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Tabel 1: Finansiering af CBS' strategi 
 

 

Noter: 

1. Af de 6 mio. kr., der er afsat til New Vice President, løn og drift i 2011-2013, er 4 mio. kr. overført fra TAP-løn og 
Andre driftsomkostninger. 

2. De uallokerede strategimidler tænkes anvendt på eksempelvis flere BiS initiativer, hvis der rejses tilstrækkelig ekstern 
finansiering fra de første BiS initiativer i løbet af 2011. 

 
Implementeringen af strategien kommer til at indgå i alle CBS' aktiviteter i den kommende 
tid og vil i den forstand ikke kun beløbe sig til  de angivne 30-40 mio. kr. om året. Der 
satses endelig på en forøgelse af vores eksterne finansiering som følge af strategien, 
som ikke er indregnet i  tabel 1. Direktionen vil dog kun foreslå at igangsætte/fortsætte 
strategiske tiltag, såfremt der ifm. fastlæggelsen af næste års budget vil være finansiering 
hertil. 
 
Der er afsat 2 mio. kr. til det første Business-in-Society (BiS) initiativ i 2010 (CEDes). 
Derefter er afsat 20 mio. kr. til medfinansiering af de to næste BiS initiativer i 2011 og 30 
mio. kr. i 2012. Efter 10 mio. kr. i 2 år til medfinansiering af hvert af de nævnte BiS 
initiativer, forventes de at være selvfinansierende (ekstern finansiering). Igangsættelse af 
yderligere BiS-initiativer må afvente en vurdering af CBS' økonomiske grundlag, herunder 
omfanget af ekstern finansiering som følge af de første BiS initiativer. Der er 2013 afsat 
20 mio. kr. til strategiske formål, som evt. kunne dække medfinansiering af yderligere 
BiS-platforme.  
 
I 2010 afsættes 0,5 mio. kr. og i hvert af årene 2011-2013 afsættes 1 mio. kr. til udvikling 
af strategiske alliancer i Asien og Nordamerika. Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til en 
særlig kommunikationsindsats vedr. CBS' strategi i alle årene 2011-2013. 
 

Mio. kr. - 2011 prisniveau
B-2010

Rev
B-2011

FFL-11
B-2012
FFL-11 BO1

B-2013
FFL-11 BO2

BiS-initiativ: CEDes 2,0 10,0 10,0
BiS-initiativ: 2 10,0 10,0
BiS-initiativ: 3 10,0 10,0
Uallokeret til stategiformål 20,0
Udvikling af strategiske alliancer 0,5 1,0 1,0 1,0
Kommunikationsindsats 0,5 0,5 0,5 0,5
New Vice President - løn 4,0 4,0 4,0
New Vice President - drift 2,0 2,0 2,0
New Vice President, medfin. fra CBS -4,0 -4,0 -4,0
CIEL-medfinansiering 3,3 3,3 3,3
ICT-initiativer 3,0 4,0 4,0 4,0
Campus-udvikling 3,0
Ny administrativ organisering 4,0 3,0
I alt - strategi formål 10,1 36,8 40,8 40,8
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Derudover er der foreløbigt anslået afsat 6 mio. kr. til New Vice President, heraf er 4 mio. 
kr. overflytninger af opgaver og personale fra andre enheder på CBS i hvert af årene 
2011-2013. 
 
Endvidere forventes der brugt 3 mio. kr. til ICT-initiativer i 2010 (finansieret af 
taxameterløftet), og der er afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013. Der vil yderligere 
blive satset på at opdyrke ekstern finansiering, ligesom evt. flere midler ifm. hurtigere 
færdiggørelse fra studenter mv. kan tænkes anvendt hertil. 
 
Der er afsat 3,3 mio. kr. årligt til medfinansiering af det nye Copenhagen Innovation and 
Entrepreneurship Lab (CIEL) i samarbejde med DTU og KU i 2011-budgettet og i årene 
fremover. 
 
Der budgetteres med 3 mio. kr. i 2011 til projektering/arkitektkonkurrence ifm. udvikling af 
Campus. 
 
Der er afsat 4 mio. kr. til implementering af en ny administrativ organisering samt 
indsatsen på indkøbsområdet i 2010. I 2011 afsættes 3 mio. kr. til dette formål, primært til 
flytte- og ombygningsudgifter som led i eksekveringen af planerne. 
 
 
2. Budget for CBS 2011-2013 

 
Det samlede 3-års budget (tabel 2) baserer sig fortsat ikke på detaljerede budgetter fra 
de enkelte enheder men på en samlet og central vurdering af indtægter baseret på 
forslag til finanslov for 2011 (FFL 2011 inkl. tallene for budgetoverslagsårene BO1 og 
BO2), den nu reviderede prognose for daguddannelserne, den gældende prognose for 
master- og diplomuddannelserne samt konservative fremskrivninger af eksternt 
finansieret forskning og øvrige indtægter. Endvidere er de senest reviderede budgettal for 
oktober-opfølgningen 2010 anført i tabellen, opregnet til 2011 pris- og lønniveau. 
Resultatprognosen er revideret med en reduktion på 3 mio. kr. siden Q3-2010 pga. 
forventninger om lavere overhead-indtægter fra projekter til bygningsområdet (Campus 
Plan). 
 
Til sammenligning er anført regnskabstallene for 2008 og 2009, også opregnet til P/L-
2011.  
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Tabel 2: Budget/resultatprognose for 2011-13 inkl. genopretningsplanens 
besparelser 
 

 

 
I 2013 er der vist to scenarier for udmøntninger fra globaliseringsmidler og 
omstillingsreserven i 2013: ét hvor de taxameterløft, der blev besluttet som led i FL-2010, 
er rullet helt tilbage (inkl. årlige 2 pct. besparelser på taksterne) og et andet, hvor 
taxameterløftet fastholdes (men hvor de årlige 2 pct. besparelser er gennemført), samt 
hvor CBS' andel af de hidtidigt udmøntede basismidler på 40 mio. kr. fra 
globaliseringspuljen er videreført. I 2011 og 2012 udgør de samlede midler herfra lidt 
over 3 mia. kr. for universitetssektoren, og der vil utvivlsomt tilfalde CBS en andel af disse 
midler. 
  
Lønomkostningsbudgetterne baserer sig på de eksisterende årsværk for hhv. VIP og 
TAP. Den samlede stigning for VIP-løn og DVIP-løn er 15,4 mio. kr. fra 2010 til 2011. Der 
budgetteres med en samlet merudgift til VIP på ca. 7 mio. kr. ift. 2010 som følge af de 
aftalte og planlagte forøgelser af VIP-staben. Stigningen i lønnen til DVIP (de resterende 
8,4 mio. kr.) er fremskrevet proportionalt med udviklingen i STÅ efter prognosen. 
 
TAP-lønnen for 2010 baserer sig på budgetopfølgningen efter oktober-2010, som er 
kvalificeret med en revideret central prognose for hele årets TAP-løn. Der budgetteres 

Mio. kr. - 2011 prisniveau R-2008 R-2009
B-2010

Okt.
B-2011

FFL-11
B-2012
FFL-11 BO1

B-2013
FFL-11 BO2

B-2013
FFL-11 BO2
(opretholdt

takst 1 + 
basismidler)

Statstilskud direkte til CBS efter besparelser 766,9 832,1 876,0 883,2 863,3 760,0 847,6
Statstilskud søgt i konkurrence 62,7 62,7
Tilskud fra private og andre ikke-statslige enheder 49,5 50,9
Studerendes deltagerbetaling 115,9 126,4 130,0 129,1 134,8 136,2 136,2
Øvrige indtægter 73,4 83,3 75,4 72,1 72,1 72,1 72,1

Driftsindtægter i alt 1.068,4 1.155,4 1.184,5 1.196,1 1.181,9 1.079,9 1.167,5

Løn til VIP 374,7 393,9 416,4 431,8 433,1 433,6 433,6
Løn til TAP 272,8 312,7 317,6 317,6 317,6 317,6 317,6
Forventede lønbesparelser 2012 og 2013 -6,0 -21,0 -21,0 -21,0
Husleje og ejendomsskatter 84,4 96,7 92,9 78,5 81,4 82,2 82,2
Bygningsdrift og -vedligeholdelse 45,4 48,6 49,5 50,4 50,6 51,2 51,2
Andre driftsomkostninger 215,3 211,1 225,1 217,6 216,4 213,5 213,5
Forventede besparelser ved optimering af indkøbsaftaler -5,0 -10,0 -10,0 -10,0
Strategiske initiativer 10,1 40,8 44,8 44,8 44,8
Nyt studieadministrativt system 3,0 5,0 5,0

Driftsomkostninger i alt 992,6 1.062,9 1.114,6 1.130,8 1.117,8 1.111,8 1.111,8

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 75,8 92,6 69,9 65,2 64,1 -31,9 55,7

Af- og nedskrivninger på bygninger 15,6 15,7 17,6 17,8 22,9 23,3 23,3
Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver ekskl. Bygninger 2,0 5,4 9,0 11,6 14,1 15,8 15,8

Resultat før finansielle poster 58,2 71,5 43,3 35,9 27,1 -71,0 16,6

Finansielle indtægter 9,5 2,7 1,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Finansielle omkostninger 39,2 37,5 39,5 38,9 37,1 36,4 36,4

ÅRETS RESULTAT 28,6 36,7 5,0 0,0 -7,0 -104,5 -16,9

103,1 111,6111,6 111,6 111,6
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med en reduktion af TAP-udgifterne i 2011 på ca. 6 mio.kr. ift. 2010 og akkummuleret 21 
mio. i 2012 og fremover.  
 
Der er budgetteret konservativt med besparelser som følge af optimering af 
indkøbsaftaler og -processer på 5 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. de øvrige år.  
 
Omkostningerne til husleje mv., bygningsdrift, prioritetsrenter og bygningsafskrivninger 
følger prognoserne, baseret på den eksisterende bygningsmasse. Dog er der afsat 5 mio. 
kr. i ekstra bygningsafskrivning som følge af de igangværende høringer om ændring af 
Universitetslov, Budgetvejledning, som vil fjerne mange af universiteternes særlige regler. 
Det forventes blandt meget andet at fordyre CBS' bygningsafskrivninger med 5-10 mio. 
kr. årligt. Byggeomkostninger for den videre Campus-udvikling skal finansieres med 
eksterne midler, ligesom det vil kræve yderligere rationaliseringer at skaffe plads til øgede 
driftsudgifter. I fald bygninger doneres fuldt afskrevet, kan de pga, mulighed for mere 
rationel drift repræsentere en økonomisk nettogevinst. 
 
Under de ovenfor beskrevne forudsætninger vil CBS i de kommende år have balance på 
driftsbudgettet i 2011 og et underskud på ca. 7 mio. kr. i 2012. I 2013 vil underskuddet - 
hvis taxametertilskuddet reduceres til niveauet før stigningen ved FL-2010, med den fulde 
effekt af besparelsesinitiativerne i genopretningsplanen og uden nye udmøntninger af 
basismidler fra globaliseringspuljen - stige til over 100 mio. kr. 
 
Sidstnævnte antager vi dog som helt usandsynligt, da det vil bringe andre universiteter 
end CBS i en alvorlig krise, og da der henstår betydelige reserver i globaliseringspuljen, 
som må forventes udmøntet, bl.a. til finansiering af en (helt eller delvis) fortsættelse af 
taxameterløftet. 
 
Hvis taxameterløftet og det hidtidige niveau for basismidler fra globaliseringspuljen 
fastholdes, vil CBS alligevel under 3-års budgettets forudsætninger have underskud på 
ca. 17 mio. kr. i 2013. 
 
CBS vil under alle omstændigheder fokusere på: 
  

• kontinuerligt at effektivisere administration og indkøb yderligere, 
• forøgelse af den eksterne finansiering, 
• tilpasning af de strategiske initiativer til CBS' finansielle muligheder. 

 
Nedenfor (i tabel 3) er vist det investeringsomfang, Leadership Team foreslår i 2011-2013 
med efterfølgende virkning på afskrivningerne de følgende år. 
 
Tabel 3, Investeringsbudget for årene 2011-2013 

 

Hoved-
område

Anlæg/aktiv 2010 2011 2012 2013

STU-PFL Studieadministrativt system 6,667 6,667 6,667
IT-PFL Udvikling af CBS.dk/Visual Identity 3,000
IT-PFL Alumni-system 1,000
IT-PFL Ramme til IT-Porteføljeledelse 9,185 4,000 5,900 5,900
CS-PFL Ramme til Campus-Porteføljeledelse 6,816 3,000 5,000 5,000
SUM 16,001 17,667 17,567 17,567
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Der er afsat 6,7 mio. kr. i årene 2011-2013 til investeringer i det nye studieadministrative 
system (aktiverbart software). Derudover er der budgetteret med 10 mio. i driftsudgifter til 
dette formål i løbet af de tre år. 
 
Der er endvidere budgetteret med investeringer i  IT-udvikling, herunder udvikling af 
cbs.dk /Visual Identity og Campus-udvikling i 2011-2013. 
 
Samlet forventes et investeringsomfang i perioden på mellem 16 og 19 mio. kr. 

 
 

3. Fordeling af indtægtsrammer på CBS' hovedområder for 2011  
 
CBS' Leadership-team godkendte d. 25/11 nedenstående fordeling af indtægtsrammen i 
2011 på hovedområderne. Til sammenligning er anført primobudgetterne for 2008, 2009 
og 2010, opregnet til P/L-2011: 
 
Tabel 4, Fordeling af indtægtsrammer på hovedområder 

 

FL-2008
B 2008-akt.

FL-2009
B 2009-akt.

FL-2010
B 2010-akt.

FFL-2011
B 2011-akt.

P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011

CBS-hovedområder:
Forskning
- basisforskning 230,049 220,130 241,266 239,673
- særlige forskningsbev. 6,367 7,323 3,556 9,022
- eksternt fin. Forskning 62,676 68,944 83,401 77,340
- overhead 4,200 4,609 5,630 5,225
Uddannelse
- basismidler 207,769 231,743 265,704 271,317
- fripladser og stipendier 4,550 5,969
- elitetaxameter 1,482
Master- og HD-programmer
- drift (netto dvs.  Bruttoindtægter - budgetteret bidrag) 84,324 94,381 99,547 99,107
- særlige bevillinger -1,286
CBS-Bibliotek
- basismidler 38,549 38,420 37,246 35,680
- overhead 0,420 0,461 0,563 0,522
Strategiske initiativer 16,980 16,175 16,176 40,689
Shared Central Services
- basismidler 108,553 121,525 117,334 118,277
- overhead 3,028 3,299 4,146 3,857
Campus Plan
- basismidler 116,568 114,704 115,774 116,097
- overhead 10,455 11,458 14,068 13,061
Campus Services 60,137 60,300 66,612 64,002
Afskrivning og hensættelser 1,234 12,162 8,921
Dækning for træk på opsparing / Budgetteret udestående 8,158 -16,378 3,353
LT-Investmentfund (allokering) 3,485 2,804 2,166 7,000
Medfinansiering af ny VP, ufordelt -4,000
Øvr.Indtægter/tilskud/kommerc.virksomhed 84,068 84,068 84,561 83,746

Total 1.047,021 1.080,344 1.158,084 1.199,051
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Noter: 
1. Tallene for FL-2008 og FL-2009 er primobudgettallene for de pågældende år og stemmer derfor ikke med 

regnskabstallene i tabel 2. 
2. I 2009 blev finansieringen af institutternes undervisningsadministration flyttet fra Forskningsområdet 

 til Uddannelsesområdet. Derfor faldet i Forskning fra 2008 til 2009, og tilsvarende den store stigning for 
Uddannelse. 

 
 
Budgetposten "Strategiske initiativer" udgør summen af tallene i tabel 1 (Finansiering af 
strategiske initiativer). 
 
Som det fremgår af oversigten falder Forskningsområdets andel til basisforskning med 
ca. 1,5 mio. kr. fra 2010 til 2011 på trods af den føromtalte merudgift på VIP-løn på 7 mio. 
kr. Forskningsområdets basisforskningsmidlers andel af denne finansiering er dog kun 
3,8 mio.kr. Det øvrige betales af Uddannelsesområdet og den eksternt finansierede 
forskning. Resten af forklaringen på reduktionen er bortfaldet af den midlertidige 
allokering til "Bridging money" på 6,6 mio. kr., som blev givet i 2010 og effekterne af de 
interne produktivitets- og indkøbsbesparelser. 
 
Uddannelse får en forøget allokering på knap 6 mio. kr. i basismidler på trods af en 
aktivitetsforøgelse på 18 mio. kr. (hvoraf halvdelen, jvf. budgetmodellen tilføres UDD), 
som skal finansiere den føromtalte tilvækst i DVIP-løn i 2011. Samlet er der allokeret 
112% af provenuet af uddannelsesmidlerne til Uddannelsesdekanen i 2010 og 2011 (dog 
inkl. allokeringen på 8 mio. kr. de to år til køb af forskningsårsværk). 
 
Selv om Shared Central Services stiger med knap 1 mio. kr. fra 2010 til 2011, dækker 
dette over en engangsallokering på 7 mio. kr. i 2011 til dækning af et forventet 
tilbagebetalingskrav fra EU-kommissionen på baggrund af revision af et antal projekter 
tilbage i 2008. Endvidere er der allokeret 4 mio. kr. til dækning af housing-underskud på 
Det Internationale Kontor samt 1 mio. kr. til merudgifter på licenser til de nye 
administrative systemer. 
 
For så vidt angår den videre proces, så er budgetrammerne nu udmeldt til 
hovedområderne, og de udarbejder detailbudgetter på den baggrund i løbet af december. 
Herefter konsolideres disse i et samlet CBS-budget primo januar. 
 
I den nedenstående oversigt har vi forsøgt at vise, hvordan detailbudgetterne i 2010 
fordelte sig på hhv. kerneydelser, dvs. institutter og centre, uddannelser samt HD- og 
masterprogrammerne, og supportydelser som er studieadministration, bibliotek, Shared 
Central Services, Campus Services/Campus Plan mv. 
 
Tabel 5, Fordeling af CBS' primobudget 2010 på kerne- og supportydelser 
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Note: Budgettet for institutter er tilpasset med det på det tidspunkt forventede forbrug på ekstern finansieret 
forskning 

En tilsvarende oversigt kan udarbejdes for 2011, når detailbudgetterne er modtaget og 
konsolideret op i CBS' samlede primobudget. 
 
4. Præcisering af forudsætningerne for CBS' baseline i 2010 
 
For at kunne evaluere strategiens effekt vil det være nødvendigt at præcisere, hvilken 
baseline for omkostninger og årsværk, der skal sammenlignes med. 
 
I tabel 6 er angivet de budgetterede TAP-løn- og driftsomkostninger, som baserer sig på 
oktober-opfølgningen 2010. For at kvalificere dette billede, vil det også være nødvendigt 
at knytte de relevante aktivitetsforudsætninger: STÅ-produktion, antal årsstuderende 
samt antal VIP-årsværk, som det givne niveau af TAP-løn, driftsomkostninger og 
bygningsomkostninger understøtter. 
 
Lønudgifterne for VIP, DVIP og TAP samt ditto årsværk er også en del af denne baseline. 
 
Disse baseline forudsætninger er afbilledet i nedenstående tabel 6. 
 
  

Mio. kr. (P/L-2011) 2010 primo
Kerneydelser

HD/Masterprogrammer
  Diplomuddannelser 84,779
  Masteruddannelser 74,564

Forskning
  Centre 12,596
  Forskeruddannelser/- skoler 10,895
  Forskningsdekanens konti 188,669
  Institutter 127,030

Uddannelse
  Kandidatuddannelser 76,248
  Bacheloruddannelser 87,208
  Uddannelsesdekanens konti 48,112

Kerneydelser i alt 710,102

Supportydelser
Bibliotek 39,787
Campus Services 66,612
Campusplan 115,654
Strategiske initiativer 16,176
Shared Services 158,407
Uddannelse

  Studieadministrationen 21,148
  Studiesekretariater 27,085
  Uddannelsesdekanens sekretariat 3,113

Supportydelser i alt 447,982

CBS - i alt 1.158,084
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Tabel 6, Baseline for STÅ, årsstud. og VIP årsværk ved TAP-lønniveau og omkostninger 
i 2010 
 

 

 
Det er afgørende at vurdere baseline forudsætningerne i en sammenhæng. Baseline vil 
blive opdateret, når resultatet for 2010 er kendt. 
 
 
5. Centrale nøgletal for styringen af CBS 
 
Der vil ifm. detailbudgetteringen og de løbende opfølgninger på budgettet i 2011 blive 
vedligeholdt en række centrale nøgletal for CBS' virksomhed: 
 
 
 
  

Aktivitetsforudsætninger 2010

STÅ (heltidsuddannelse) 9.349
Årsstuderende (master og diplom) 1.501

VIP-årsværk 560
DVIP-årsværk 209
TAP-årsværk 675

Omkostninger - mio. kr. 2010

Løn til VIP 416,4
Løn til TAP 317,6
Husleje og ejendomsskatter 92,9
Bygningsdrift og -vedligeholdelse 49,5
Andre driftsomkostninger 225,1
Strategiproces 10,1
Nyt studieadministrativt system 3,0
Af- og nedskrivninger på bygninger 17,6
Af- og nedskrivninger på andre anlæg 9,0
Finansielle omkostninger 39,5
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Tabel 7, Centrale nøgletal for CBS' aktiviteter 
 

 

 
6. Opsummering 

 
Leadership Team vil: 
 

- tage udgangspunkt i ovenstående for detailbudgetteringen af 2011, 
- anvende den foreslåede baseline og nøgletal som udgangspunkt for evaluering 

af strategiens finansielle effekter. 
 
Leadership Team indstiller, at: 
 

- der for 2011 budgetteres med et nulbudget.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Leadership Team 

2007 2008 2009
Nøgletal 1:
(STÅ+årsstud)/(VIP+DVIP) 15,4 15,0 15,7
Resultatet af undervisningsindsats set i 
forhold til undervisningsressourcer

Nøgletal 2:
STÅ/TAP 16,6 14,8 14,0
STÅ-produktionen sat i forhold til det 
samlede TAP-forbrug

Nøgletal 3:
TAP/(DVIP+VIP) 0,6 0,6 0,7
TAP-årsværk sat i forhold til VIP og DVIP 
årsværk

Nøgletal 4:
BFI-point/ VIP forskningsårsværk - 3,7 4,1
CBS' effektivitet i forhold til at udarbejde 
publikationer i forhold til 
forskningsressourcer.

Nøgletal 5:
Ph.d. grader/ VIP årsværk 0,062 0,069 0,049
Udtrykker CBS' effektivitet i at få ph.d. grader 
ud af forskningsressourcerne

Nøgletal 6: 
Generelt ledelse og adm./Omsætning 0,080 0,081 0,089
Udtrykker CBS' generelle 
administrationsprocent



N O T A T  

 

 
 
 
 
 
 

Notat om statstilskud til CBS  
 
Universiteternes bevillinger fra staten, deles op i direkte statstilskud og 
konkurrenceudsatte midler. Det sidste er midler fra forskningsråd og andre offentlige 
kilder, hvor CBS-forskere søger i konkurrence med andre. Det sådan set en misvisende 
beskrivelse da en væsentlig del af de direkte statstilskud ligeledes afhænger af 
performance. 
 
De direkte statstilskud er fordelt på formål, dvs der gives til hovedaktiviteterne, 
forskning, uddannelse og øvrige formål. Bygninger, udstyr og administration mv. 
forudsættes afholdt af bevillingerne til hovedformålene. Iflg universitetsloven 
disponerer universitetet sine midler frit – også mellem formål. Der gives i visse tilfælde 
bevilling til øremærkede formål, dette skete fx ifm globaliseringsmidlerne til ekstra 
vejledning og vedligeholdelsesmidler til laboratorier. For CBS er dette samlet set dog 
relativt begrænset. 
 
Basisforskning 
Basisforskningsmidlerne bevilliges hovedsageligt som historiske bevillinger, det vil sige 
sidste års bevilling evt fratrukket en produktivitetsbesparelse. Nye bevillinger fx fra 
Globaliseringsforliget eller eventuelle tilbageførte omstillingsmidler fordeles efter en 
produktivitetsmodel. Denne model er baseret på STÅ, forskningspublikationer, phd. og 
eksterne forskningsbevillinger i forholdet 45:35:10:10) 
 
I forbindelse med en taxameterreform for 5 år siden, blev CBS forskningsbevilling 
reduceret fordi ”pengene skulle gå op”. Dette er en væsentlig del af årsagen til CBS lave 
forskningsbevilling.  
 
Øvrige formål 
Bevillinger til øvrige formål er dels til formål som ikke direkte er forskning eller 
uddannelse, dvs museer, samlinger og biblioteker. Øvrige formål bruges dog også som 
”diverse” det vil sige et sted hvor særbevilinger, historiske korrektioner mv. placeres. 
 
Uddannelsesmidler 
Langt hovedparten af uddannelsesmidlerne bevilliges i form af et taxameter pr. 
studenterårsværk, STÅ. For samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser er 
taxametertilskuddet ca. 45.000 kroner pr. gennemført studieår (60 ECTS). Taxameteret 
udløses når de studerende består eksamen, og hver eksamen udløser midler svarende til 
dens ECTS vægt.  
 
Der tildeles desuden en såkaldt ”færdiggørelses bonus” som er et beløb på 26.000 
kroner som udøses for hver bachelorstuderende, der fuldfører uddannelsen inden fire år 
efter deres studiestart, og 18.000 kroner for hver kandidat der fuldfører godt to år efter 

B5-2010 
Pkt. 2 
Bilag 2.2 
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studiestart (dvs normeret tid). Især kandidatstuderende fuldfører relativt sjældent inden 
for fristen. Samlet set er CBS’ gennemførsel til tiden på CBS dog bedre end 
landsgennemsnittet. Færdiggørelsesbonus udgør godt 10 % af vores 
uddannelsesbevilling. 
 
Uddannelsestaxametrene varierer efter hovedområder: 
 Taxameter/år Bonus 

Hum og samf 45.000 kr 18.000 kr 
Tørre nat fag 67.000 kr 29.500 kr 
Tek, sund og våde nat fag 99.000 kr 43.000 kr 
 
Der er altså meget stor forskel på taxameteret, hvilket dels er begrundet i udgifter til 
laboratorier mv, men også giver mulighed for mere undervisning til studerende på våde 
fag. Færdiggørelsesbonus er ligeledes gradueret med en tilsvarende forskel. 
 
Alle CBS studerende er på det lave taxameter, bortset fra HA-IT, BA-IM (information 
management) og CM-IT der er på mellemtaxameter. 
 
Eliteuddannelser 
For de uddannelser der godkendes af ministeriet under eliteuddannelsesordningen (pt 
godt 10 på landsplan, heraf 1,5 på CBS) ydes et særligt elitetaxameter på 30.000 kroner 
pr STÅ oven i det almindelige taxameter. Elitetaxameter varierer ikke efter fagområde! 
 
Internationale full-degree 
Europæiske studerende, der studerer på en fuldtidsuddannelse ved CBS udløser 
fuldstændig det samme tilskud som danske. På kandidatuddannelserne udgør de 
udenlandske studerende op imod 20 % af de studerende, hvilket er langt det højeste tal 
i Danmark. Udenlandske studerende fra tredjelande skal selv betale. Reglerne siger blot, 
at de skal betale minimum det samme som det danske taxametertilskud. CBS har fastsat 
prisen noget højere, nemlig ca. 95.000 kroner pr år. Denne gruppe er forholdsvis 
begrænset på CBS (under 100) og en del heraf modtager stipendier fra staten til deres 
studier i DK. 
 
Udvekslingsstuderende 
Udvekslingsstuderende dvs. studerende der er her på kortere studieophold som del af 
deres egen uddannelse, udløser taxametertilskud svarende til det antal ECTS de optjener 
ligesom danske. Dette gælder uanset hvor de kommer fra. CBS har ca 1000 
udvekslingsstuderende om året. De studerende kan kun studere gratis ved CBS hvis de 
er omfattet af en udvekslingsaftale mellem deres hjemuniversitet og CBS. CBS 
studerende, der er på studieophold ved et udenlandsk universitet udløser ikke 
taxameter tilskud til CBS. Der udsendes også godt 1000 studerende fra CBS. Der er ikke 
krav om balance i de enkelte aftaler, men der skal være balance på sektorniveau. CBS 
har som det fremgår balance i sine udvekslinger. CBS har meget gode samarbejdsaftaler 
med andre universiteter, og kan derfor sende relativt mange studerende ud. Udveksling 
”belønnes” med et internationaliseringstaxameter på 5000 kroner både pr. indgående 
og pr. udgående student. Dette dækker dog næppe ekstraomkostningerne 
(internationalt kontor, vejledning mv). 
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Studerende der af en eller anden grund ikke tager på ophold gennem CBS, kan selv 
arrangere udlandsophold og få statsstipendier til dette. CBS skal deltage i vurdering af 
niveau, men er ellers ikke berørt. 
 
Deltidsuddannelser 
Deltidsuddannelser (master, HD og tompladser) udløser et deltidstaxameter, som er op 
til halvdelen af et fuldtidstaxameter. De studerende skal selv betale resten af udgiften. 
CBS fastsætter denne deltagerafgift, men skal kunne dokumentere, at den dækker de 
langsigtede gennemsnitsomkostninger, principielt hverken mere eller mindre, men det 
kan dog opgøres rimelig fleksibelt.  
 
 

Wilbert van der Meer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag: Statstilskud 2009-2013 



Statstilskud 2009-2013 baseret på FL 2009 - FFL-2011 og CBS´ uddannelsesaktivitet.

Aktivitetsgrundlag Taxametersats
(Finanslovens P/L)

FL-2009
B 2009-akt.

FL-2010 
B 2010-akt.

FL+TB-2010 
R 2010-akt.

FFL-2011
B 2011-akt.

FFL-11  BO1
B 2012-akt.

FFL-11  BO2
B 2013-akt.

B 2009 B 2010 R 2010 B 2011 B 2012 B 2013 FL 2009 FL 2010 R 2010 FFL 2011 BO 1 BO 2 P/L 2009 P/L 2010 P/L 2010 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011

Uddannelsesindtægter: 452,905        515,494        536,611        552,958        548,518        495,783        
Ordinær uddannelse

Takst 1 8.535 8.966 9.176 9.360 9.535 9.609 41.600 45.880 45.880 46.200 45.544 39.679 355,040        411,354        420,987        432,411        434,264        381,285        
Takst 2 386 383 411 398 400 396 67.700 67.800 67.800 67.100 65.794 64.478 26,131          25,952          27,867          26,684          26,308          25,526          
Elitetakst (tillæg) 0 15 24 49 36 39 30.000 30.000 30.000 30.300 30.300 0                  0,459            0,734            1,482            1,104                             
Indtægt fra E-business 100 80 80 80 80 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 5,452            4,362                             4,362            4,362            4,362            

Færdiggørelsesbonus
Gl. ordning / indfasning af ny 1.578 22.400 35,347          14,894          15,900          
Bachelorbonus, takst 1 1.467 1.455 1.653 1.570 1.423 1.499 15.200 16.087 25.969 25.954 25.555 22,116          26,596          40,771          36,933          38,307          
Bachelorbonus, takst 2 65 70 126 131 87 99 24.700 23.773 42.168 42.144 41.497 1,729            2,996            5,524            3,667            4,108            
Kandidatbonus, takst 1 404 403 557 571 620 660 8.400 9.300 18.174 18.207 17.574 3,385            5,178            10,378          11,288          11,599          
Kandidatbonus, takst 2 8 7 11 10 12 10 13.600 13.743 29.512 29.565 28.537 0,095            0,155            0,295            0,355            0,285            

Udvekslingsstuderende 1.883 1.883 2.143 2.088 2.088 2.088 5.000 5.000 5.000 4.900 4.845 4.748 9,415            9,415            10,715          10,231          10,116          9,914            
Åben udd. - UBST

Tompladser o.l. (Dag) 70 70 127 70 70 70 21.500 21.500 21.500 21.300 17.094 16.752 1,505            1,505            2,729            1,491            1,197            1,173            
Takst 1 (Master) 278 300 288 250 265 276 21.500 21.500 21.500 21.300 17.094 16.752 5,273            6,055            6,188            5,324            4,533            4,631            
Takst 2 (Master) 0 0 41.000 41.100 41.100 40.700 32.695 32.041                                                                                                       
Takst 3 (Master) 23 57.000                                   1,283                                                               

Åben udd. - UVM
HD (incl. budg. Byg.takst) 1.260 1.201 1.303 1.177 1.209 1.226 11.700 11.800 10.000 11.900 11.900 11.900 14,742          14,174          13,035          14,005          14,392          14,593          
ED (incl. budg. Byg.takst) 0 0 1 20.300 20.600 18.800                                   0,017                                                               
Byg.takst 1.240 1.800 2,233            

Forskning: 227,852        232,813        238,113        242,749        236,662        217,247        
Basisforskning 211,631        214,431        214,131        215,694 210,811        195,959        
Særlige forskn.bevillinger 7,130            3,518            7,918            9,022            6,637            2,074            
Post.doc-stillinger 3,344            4,565            4,565            3,542            2,361            2,361            
Øget Ph.d.-optag 5,748            10,299          10,299          14,491          16,852          16,852          
Præmieringsordning 1,200            
Kapitalformål (aftrappes) 1,532            0,865            0,865            
Øvrige formål 70,506          69,923          70,071          69,662          69,224          67,893          
Nye uddannelsesformer 7,000                                                                                
Fripladser og stipendier 4,500            7,198            5,969            6,070            4,651            
Forventet Globalisering på ÆF 16,200 10,000          
Forventet besparelse på ÆF -6,000 -8,454 -26,880

Total 759,796        823,594        852,858        881,539        862,020        758,693        
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This document contains an overview of all implementation initiatives within the 
Transformational initiatives and Must Do initiatives that were presented to the CBS 
Board on August 30th

 
 2010. 

The following page contains an overall time line. 
 
For each implementation initiative we have indicated with “x” if the supporting one-page 
document, Update, is included as an appendix. 
 
For the board meeting on December 13th

 
 2010 the appendix includes: 

2.1 Bachelor programmes that qualify graduates for first jobs – BSc IB EngAGE 
Societal needs in education 

 

3.2 Strategic alliance with Sauder, UBC 
Strategic Alliances 

 

7.1 Leading indicators and performance measurements 
Process 
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Strategy Implementation Overview Preparation
Launch/Implementation

2010 2011 2012 2013
Transformational Initiatives Update Implementation initiatives LT sponsor Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
BiS Platforms 1.1 Organisation of BiS platforms JR

1.2 BiS Platform - Creative Enterprise Design JR
1.3 BiS Platform - Making sustainability an engine for growth JR
1.4 Bis Platform - Promoting innovation through public-private collaboration JR

Societal needs in education x 2.1 Bachelor programmes that qualify graduates for first jobs - BSc IB EngAGE JM
2.2 Revise master portfolio (clustering) JM
2.3 Strengthen PhD programmes AI
2.4 Strengthen executive education - HD + Master JM
2.5 Strengthen executive education - CBS-SIMI Executive JR

Strategic Alliances 3.1 Joint SMU-CBS Executive Doctorate JR
x 3.2 Strategic alliance with Sauder, UBC JR

Academic organisation 4.1 Reduce number of study boards JM
4.2 Bring centres into the line structure AI
4.3 Grant departmental status to Centres as appropriate AI
4.4 Encourage clustering of Departments AI
4.5 Appoint new Vice President and Professor of Management JR/AK

Excellent Business Support 5.1 Process and mandates according to SPO HI
Must Do Initiatives 6.1 Prioritise student needs in campus development HI

6.2 Develop one-point entry for students JM
6.3 International relations (student exchange) HI/JM
6.4 Negotiate norm system AI/JM
6.5 Develop new integrated assessment for academic contribution and impact AI/JM
6.6 Invest in ICT/virtual learning capabilities JM
6.7 VIP recruitment AI
6.8 Launch competence mapping and traning programmes HI
6.9 Revise the financial model HI

Process x 7.1 Leading indicators and performance measurements LT
7.2 Internal and external communication LT
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2.1 Integrated Bachelor, BSc IB EngAGE 
 
Background:  

• Today approximately 90 percent of bachelor students continue directly on a 
Masters programme 

• This degree programme comes as a response to the barrier within the Danish 
labour market, specifically that Danish students are encouraged/assumed to 
earn a Masters degree (five year degree) before entering the 
professional/knowledge labour market 

• The programme provides a fast-track, intensive and resource demanding 
educational experience combining academic teaching and organisational 
practice: problem-based and action learning, engaged scholarship, vocational 
and research trips, semester abroad and internship in final year 

• The curriculum will encourage progression of ideas through the courses  
beginning with the fundamentals of business, moving towards learning 
specialized knowledge and skills that are relevant for future business leaders, 
and concluding with activities that will provide students with the competencies 
necessary to add value in contemporary organisations 

• Business model: Consortium of 6-8 companies commit to each 3-5 students for 
three starts of the 3 year programme starting September 2011 for an estimated 
cost of 3-5 m.kr. for 5 years 

Purpose: 
• To enable BSc IB EngAGE graduates to qualify for full-time management 

positions after three years of university 
Action plan 

• Letters to potential corporate partners - December 2010 
• Information meeting – January 2011 
• Corporate partners’ meeting – March 2011 
• Students begin International Business Bachelor degree program – August 2011 
• Applications for EngAGE due – October 2011 (interview process in November) 
• EngAGE curriculum begins – January 2012 

Status: 
• Informal dialogue and meetings with potential partners 

Success criteria: • Quality of student body 
• Corporate partner satisfaction 
• Employment rate of EngAGE graduates 

 
Who will be involved: 
Champion:  Martin Iversen and Robyn Remke 
Team: Interim study board 
LT sponsor: Jan Molin 
 

December 6th 2010  
 
Jan Molin/wm,bt 
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3.2 Strategic alliance with Sauder School of Business, UBC 
 
Background: 

• Motivated by close historical ties, shared values and a similar academic culture, 
guided by common interests and building on an active 16-year exchange 
partnership, CBS and the Sauder School of Business (SSB) are embarking on 
the development of a broader strategic collaboration in a bid to deepen, expand 
and reinforce bilateral partnership across a broad range of programme, faculty, 
research and academic initiatives 

• The partnership will be built on concrete projects and linked to the Strategy Map 
o New BSc IB EngAGE 
o Joint executive programmes  
o BiS Platforms (e.g., on design and sustainability) 
o Visiting Professorships 
o Substantive increase in student exchange at bachelor, master and PhD 

levels 
o ICT/virtual learning 
o Best practice sharing across administrative/support functions 

Purpose: 
• To actively contribute to our education and research initiatives, enhance the 

global mindset and mobility of CBS students, faculty and administrative staff 
while developing our global brand 

Actions: 
• Continuously pursue opportunities for joint projects on all levels of organization 

(education, research, administration) 
Status: 

• Very successful visit to SSB on November 1-2 2010 
• An action plan has been developed and the ideas for concrete projects are 

currently being discussed at CBS at SSB and connections are made between 
members of faculty and staff. The list is continuously shared with Academic 
Council,  Heads of departments and Study leaders 

Success criteria: TBD for each initiative 
 
Who will be involved: 
Champion:  Dorte Salskov-Iversen 
Team: Birthe Thomsen 
LT sponsor: Johan Roos 
 

December 6th 2010 
 
Johan Roos/bt 
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7.1 Leading indicators and performance measurements 
 
Background: 

• CBS has historically monitored performance by means of different formats (e.g., 
financial reports, “Ledelsesinformation”, “Udviklingskontrakt”) 

• In order to be able to measure performance related to the implementation of the 
new strategy the Leadership Team has decided to develop a new and coherent 
performance measurement system 

Purpose: 
• To increase transparency of the strategic direction of CBS, to strengthen 

commitment to delivery of the strategy and to be able to reward performance in 
accordance with the strategy 

Actions: 
• The Leadership Team will develop a long list of performance indicators  
• An administrative working group will on the basis of this long list develop the 

new system to be approved by the Leadership Team. Members of the working 
group are heads of departments, heads of secretatiates, study leaders and 
administrative leaders 

• LT will discuss the indicators with Academic Council, HSU and other relevant 
stakeholders 

• The performance measurement system (including baseline and targets) will be 
presented to the board in April 2011 

Status: 
• Best practice sharing with Robert Kaplan, Harvard Business School and 

Univeristy of Leeds  
• Long list of draft indicators and measurements has been developed 
• The organisation is being briefed about the process and the working group will 

meet before Christmas to discuss the mandate 
Success criteria: • Performance measurement system developed by April 

2011, including baseline and targets 
 
Who will be involved: 
Champion:  TBD 
Team: Working group 
LT sponsor: Johan Roos 
 
 

December 6th 2010 
 
Johan Roos/bt 
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Grundmodel for reorganisering af CBS’ administration 

Supportprojektorganisationen (SPO) har med udgangspunkt i en bred dialog med ledere 
og medarbejdere på CBS og på baggrund af konklusionerne fra arbejdsgruppe 7.2 
udarbejdet et overordnet grundlag for en ny administrativ struktur for 
fællesadministrative og forskningsadministrative funktioner, herunder generisk support i 
den centrale studie- og undervisningsadministration. 

SPO’s analyse viser, at CBS i dag står overfor fire overordnede udfordringer: 

• CBS har, ift. andre danske universiteter, en af de højeste andele af omkostninger 
til generel ledelse og administration (centralt og decentralt) ift. omsætning, og 
CBS’ udgifter til ledelse og administration som andel af den samlede omsætning 
er vokset over de seneste år. Der bliver altså relativt set færre penge til 
kerneaktiviteterne år for år. Denne udvikling bør vendes. 

• CBS’ organisation er ikke i tilstrækkeligt omfang understøttet med 
dokumenterede standardprocedure, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at CBS 
opleves at være vanskelig tilgængelig for nye medarbejdere, at administrationen 
er afhængig af enkeltindivider og lokale systemer, og at der leveres et uensartet 
serviceniveau. Revisionen har eksplicit påpeget dette inden for 
økonomiområdet. Når CBS alligevel leverer en acceptabel administration, er det 
på grund af enkeltindividers ekstraordinære indsats på tværs af CBS og ikke på 
grund af den administrative organisering.   

• Der er stigende eksterne krav til formalia ifm. forskningsansøgninger og flere og 
mere komplekse regler ifm. økonomistyringen, hvilket øger behovet for fag-
specialiserede medarbejdere.  

• Der må forventes et fortsat eksternt, politisk pres for at sænke udgifterne til 
basisadministrationen fremover, uanset at der kommer flere bevillinger til 
forskning og uddannelse. 

SPO’s analyse viser endvidere, at det er muligt at omstille CBS’ administration til at 
levere på et højere kvalitetsniveau ift. i dag inden for et faldende bevillingsniveau. Dette 
forudsætter, at der sættes ind på tre områder:  

1. Processer skal dokumenteres, omsættes til let tilgængelige vejledninger og 
systemunderstøttes (både i form af it-løsninger og udarbejdelse af 
standardskabeloner).  

2. Der er en manglende sammenhæng mellem de forskellige administrative 
enheder (fællesadministrationen, institutter og den centrale studie- og 
undervisningsadministration) på CBS. Dette manifesterer sig i mindre 
hensigtsmæssige muligheder for at samarbejde mellem de administrative 
enheder til alles ulempe. Der er således behov for at forbedre mulighederne for 
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samarbejdsrelationerne på CBS, hvilket fordrer en indsats fra alle enheder. Det 
er nødvendigt, at fællesadministrationen i højere grad sætter supporten til 
institutter samt studie- og undervisningsadministration i centrum. 

3. Der er behov for specialisering af medarbejdere i faglige miljøer, hvilket 
forudsætter, at den enkelte medarbejder har tilstrækkelig volumen i sine 
arbejdsopgaver til at understøtte denne specialisering. 

SPO’s dialog med medarbejdere og ledere viser samtidig, at det bredt blandt VIP’erne 
fremhæves, at TAP’erne på institutterne spiller en central rolle ift. at skabe et godt 
undervisnings- og forskningsmiljø. Det er således vigtigt, at hensynet til administrativ 
specialisering og robusthed afvejes ift. TAP’ernes rolle i driften af centrale processer på 
institutterne. Endvidere fremhæves institutternes autonomi i form af budget- og 
ledelsesansvar som et centralt element i at skabe og understøtte kulturen på et institut 
gennem lokale prioriteringer. Denne autonomi er samtidig en forudsætning for, at 
institutlederen har et incitament til at optimere processerne og bemanding lokalt, idet 
der bliver mulighed for at omprioritere midler til andre formål. Der er således en 
sammenhæng mellem gode forskningsmiljøer, administrativ autonomi og lokale 
optimeringsmuligheder.   

På den baggrund foreslår SPO følgende hovedlinjer for en ny organisering: 

• Forskningssupporten vil fortsat være centreret omkring institutterne, men med 
specialiseret støtte fra dekansekretariatet for forskning. 

• Generisk administration (økonomi, HR, IT, kommunikation) skal varetages i 
specialiserede enheder. Dette forudsætter, at medarbejdere fra institutter, 
fællesadministrationen samt enkelte medarbejdere fra den fælles studie- og 
undervisningsadministration overføres til tværgående enheder, der betjener 
hele CBS.   

• Det forventes, at i gennemsnit ca. 40 pct. af de administrative medarbejdere på 
institutterne overflyttes til tværgående enheder på baggrund af 
kompetencevurdering (ikke ved udfyldning af skema) og interesser. Der vil blive 
satset på kompetenceudvikling af administrative medarbejdere på CBS. 

• Hvert institut/enhed på CBS har en fast supportmedarbejder i hver af de 
fællesadministrative funktioner, der fysisk skal være til stede på institutterne/i 
enhederne efter behov, så der sikres en klar indgang for og kontinuitet i 
servicen til institutterne/enhederne. Dette skal ligeledes sikre, at supporteren 
får et indgående kendskab til instituttets/enhedens behov. Der etableres en 
klar back-up-struktur ift. supporten til det enkelte institut/enhed.  

• Der fastsættes klare servicemål for fællesadministrative enheder, og der følges 
op via KPI’er og brugerundersøgelser. Universitetsdirektøren vil være ansvarlig 
for at føre en løbende dialog med de administrative ledere om 
fællesadministrationens serviceniveau, herunder give en status for tiltag til 
forbedring af serviceniveauet og komme med nye forslag til forbedring heraf. 
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Endvidere vil der blive dedikeret en person, med stor erfaring i arbejdet på et 
institut, til at fungere som ”ombudsmand” i forbindelse med den administrative 
omstilling. 

• Hovedprocesser skal optimeres og dokumenteres, og den igangværende 
implementering af bedre systemunderstøttelse af centrale processer (især 
budget- og indkøbsprocessen) skal succesfuldt i mål.  

• For at sikre en bedre styring af udviklingen i de administrative lønudgifter, uden 
at muligheden for at træffe lokale beslutninger fjernes, foreslås der indført et 
specifikt TAP-budget for alle institutter og enheder på CBS. Ud over TAP-
budgettet kan eksterne forskningsbevillinger anvendes til at ansætte 
studenterhjælp. Anden forskningsstøtte skal ansættes som videnskabelige 
assistenter.  

• Derudover vil der være en generel indsats fra Leadership Team (direktionen, LT) 
i forhold til at øge bevillingerne til VIP-rekruttering, hvilket vil påvirke TAP/VIP 
ratioen. 

• IT-support og Campus Services organiseres på campusniveau. 

• Der er igangsat et arbejde med bedre it-understøttelse af studie-og 
undervisningsadministrationen, der på sigt forventes at føre til effektiviseringer. 
SPO vil i foråret 2011 gennemgå studie- og undervisningsadministrationen ift. at 
identificere optimeringsmuligheder.  

Derudover arbejder dekansekretariatet for forskning på at lave en ny og for institutterne 
mere fri allokeringsmodel ifm. VIP-budgettet, for derved at give institutterne en bedre 
mulighed for autonomi og langtidsplanlægning.  

Den videre proces 

På baggrund af bestyrelsens behandling af nærværende notat, forbereder SPO et 
seminar for LT i første uge af januar 2011. Produktet fra dette seminar vil være et oplæg 
fra LT til reorganisering af den administrative organisation. Derefter vil oplægget blive 
forelagt institutlederne i uge 2 og HSU i uge 3. På baggrund af denne høring vil LT ultimo 
uge 3/primo uge fire kunne melde den endelige beslutning om omorganiseringen ud.  

Direktionen indstiller, at bestyrelsen:  

• tiltræder ovenstående hovedlinjer for en ny organisering.  

• tager ovenstående tidsplan til efterretning.  

Når LT har truffet en endelig beslutning om organisationsmodellen, vil SPO, med bred 
inddragelse af CBS’s administration, gennemgå samtlige hovedprocesser ift. 
procesoptimering og fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem 
institutter og den reorganiserede fællesadministration samt opstille KPI’er og model for 
brugerundersøgelser for opfølgning på performance for den nye administrative 
organisering.  



N O T A T  
Business Intelligence 

 

 

Øget fastlærerdækning på daguddannelserne 
 
Nedenstående er et forsøg på at besvare Bestyrelsens spørgsmål mht., hvor mange 
ekstra videnskabelige medarbejdere, der skal tilføres CBS, hvis vi skal op på en fornuftig 
fastlærerdækning. 
 
Forudsætningerne: 
Beregningerne skal betragtes som et groft skøn, idet de baseres på en forudsætning om 
uændret aktivitetsniveau og ens forberedelsesnormer for VIP og DVIP i forhold til 
konfrontationstimer. I beregningerne indgår alene timer til daguddannelserne. Hele HD og 
master-området indgår således ikke. 
 
Målet for fastlærerdækning: 
I forbindelse med de nationale akkrediteringer af CBS’ daguddannelser opereres der med 
et nøgletal for fastlærerdækningen (VIP/DVIP rationen), hvor der stilles krav om, at hver 
uddannelse skal have en VIP/DVIP ratio, der højst ligger 25 pct. under 
landsgennemsnittet. I fastlæggelsen af hvad en fornuftig fastlærerdækning er, må svaret 
være, at CBS som minimum skal opfylde de krav, der stilles i forhold til de nationale 
akkrediteringer.   
 
I 2009 lå landsgennemsnittet for VIP/DVIP ratioen for det samfundsvidenskabelige 
område på 1,54. CBS’ VIP/DVIP ratio lå for alle daguddannelser (både bachelor og 
kandidat) på 0,99 – hvilket svarer til 35 pct. lavere end landsgennemsnittet. Målet må 
således være, at CBS skal have en samlet VIP/DVIP ratio, der som minimum ligger på 
1,14 svarende til 25 pct. under landsgennemsnittet på 1,54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. december 2010 
 
CSA 
 
Camilla Schreiner 
Andersen 

Til bestyrelsen 

2,91

1,54

6,35

2,35

0
1
2
3
4
5
6
7

HUM SAMF TEK/NAT SUND

Landsgennemsnit for VIP/DVIP ratio, opgjort for 2009

Kilde: ACE Denmark, på baggrund af nøgletal for Danske Universiteters statistiske beredskab 
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I ovenstående figur sammenlignes landsgennemsnittet for VIP/DVIP ratioerne for alle 
hovedområder. Gennemsnittet for alle hovedområder ligger på 3,01.  
 
Hvad skal der til få et nå målet? 
I 2010 forventer CBS at bruge 560 VIP årsværk, hvilket er en pæn stigning sammenlignet 
med 2009 (507 årsværk). En del af disse årsværk vil blive anvendt på 
undervisningsaktiviteter og dermed forbedre CBS VIP/DVIP ratio i 2010. 
 
Under forudsætning af 

• at hver ny videnskabelig medarbejder ansættes med en forskningsprocent på 34, 
• at undervisningsforpligtelsen svarer til 886 timer om året, 
• at mængden af undervisningsaktiviteter i 2010 på daguddannelserne ligger på 

samme niveau som i 2009, 
 
skal der tilføres 28 ekstra videnskabelige årsværk for at nå en VIP/DVIP ratio på 1,54 
svarende til landsgennemsnittet for SAMF (se nedenstående tabel). 
 
Er ambitionerne i stedet at nå en VIP/DVIP ratio, der svarer til gennemsnittet for alle 
hovedområder, kræver det, at CBS tilføres 98 videnskabelige årsværk. 
 

Mål 

Årsværk 
2010, VIP 

Undervisningsårsværk, 
daguddannelser 

VIP/DVIP ratio Manglende VIP 
undervisnings-

årsværk 

Manglende 
VIP årsværk 

VIP DVIP I alt 

  
      

  

Nuværende antal årsværk 2010 560 140 115 256 1,22 
 

  

Landsgennemsnittet SAMF 2009   155 101 256 1,54 15 28 

Landsgennemsnittet for alle 
områder 2009 

 
192 64 256 3,02 52 98 

                

 
Noter: 
Antallet af undervisningsårsværk på daguddannelserne er beregnet med udgangspunkt i 2009 
opgørelsen: I 2009 blev der anvendt 127 VIP undervisningsårsværk ud af 507 hele VIP-årsværk. 
Dette svarer til, at 25 pct. af VIP årsværkene blev anvendt på undervisning på daguddannelserne. 
Overføres disse andele til 2010 må vi forvente, at 25 pct. af 560 VIP årsværk, svarende til 140 VIP 
undervisningsårsværk. Under forudsætning af at der samlet anvendes 256 undervisningsårsværk 
betyder dette at CBS i 2010 kan forvente at anvende 116 DVIP årsværk. Dette giver en VIP/DVIP 
ratio på 1,22. 
 
Manglende VIP årsværk beregnes som ”manglende VIP undervisningsårsværk” x 1680 timer / 886 
timer. 

- 1680 timer svarer til et årsværk 
- 886 timer svarer til den årlige undervisningsforpligtelse for en videnskabelig medarbejder. 

 
 
 
 
Camilla Schreiner Andersen 



 

 

Rektor 
 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
Fax: +45 · 3815 2015 
www.cbs.dk 
 

Notat: Høring over udkast til forslag om ændring af universitetsloven 
 
Universiteterne har d. 12. november modtaget forslag til ændring af 
universitetsloven i høring. Ændringsforslaget er en opfølgning på 
universitetsevalueringen af 2009, og de fleste ændringsforslag har sit udspring i 
evalueringspanelets rapport. Bemærk dog, at forhandlingerne om opfølgning på 
universitetsevalueringen endnu ikke er afsluttet – der kan komme flere 
ændringsforslag (og det formodes at der stadig forhandles om et nyt koncept for 
universiteternes udviklingskontrakter). 
 
Emnemæssigt kan indholdet i lovforslaget grupperes således: 

1. Ny procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen. Der 
skal fremover oprettes et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. 

2. Friere ledelsesstruktur (bl.a. afskaffelse af krav om fakultetsdekaner og 
institutledere. Lempelse af regler for nedsættelse af akademisk råd. Ph.d.-
udvalg og studienævn) 

3. Medindflydelse (præciseringer i vedtægten) 
4. Økonomibestemmelser (som konsekvens af statens selvejereform gives 

finansministeriet større indsigt i, og kontrol med universiteternes økonomi) 
5. Forskningsfrihed (lempelse af instruktionsbeføjelsen) 
6. Digital kommunikation 
7. Friplads & stipendieordning 

 
Punkterne 1-3 vil have betydning for CBS’ fremtidige styrelsesbestemmelser, og 
vil medføre en omfattende revision af CBS’ vedtægter. Det vedlagte udkast til 
CBS’ høringssvar koncentrerer sig derfor om disse områder, da disse falder 
indenfor bestyrelsens kompetence- og interesseområde.  
 
Punkt 4 har stor betydning for universiteternes fremtidige råderum og 
regnskabsmæssige praksis. Bestyrelsen er blevet orienteret om dette i mail af 
25. november, men siden er nye oplysninger kommet til. Det forventes således, 
på oplysning fra UBST, at der kan være mulighed for at berørte universiteter vil 
få dispensation ift. nye afskrivningsregler på bygninger (nuværende 
afskrivningsprofil kan fastholdes til aktivet er afskrevet) og ift. brug af 
Økonomistyrelsens økonomisystemer (dvs. vi kan skifte til statsligt 
økonomistyringssystem, når tiden er moden for os).  
 

6. december 2010 
 
AJP 
 
Johan Roos 
Rektor 
Fax: 3815 2015 
president@cbs.dk 

Bestyrelsen 
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Punkterne 5-7 er relativt ukomplicerede. Akademisk Råd har haft mulighed for 
at kommentere på høringen og havde ingen kommentarer vedrørende 
instruktionsbeføjelsen/forskningsfrihed. Punkt 6 og 7 er en harmonisering 
mellem reglerne på undervisningsministeriets og videnskabsministeriets 
område og vurderes ukontroversiel. CBS vil derfor ikke beskæftige sig med 
dette i sit høringssvar. 
 
Som nævnt har akademisk råd haft mulighed for at kommentere på høringen. 
Akademisk Råds eneste kommentar var denne: 
 
”Vi foreslår den tilføjelse vedr. eksterne medlemmer til bestyrelsen, at mindst en 
af disse skal være en anerkendt forsker med indsigt og erfaringer i ledelse af 
universitær forskning og undervisning”. 
 
Til dette må det bemærkes, at dette i henhold til det foreliggende udkast til 
ændring af universitetsloven er noget der kan reguleres i universiteternes 
vedtægter, og derfor ikke vil blive medtaget i CBS’ høringssvar, men kan tages 
op i forbindelse med vedtægtsændringer i det kommende år.  
 
CBS’ høringssvar vil i øvrigt henvise til høringssvaret fra Danske Universiteter, 
der vedlægges i udkast – kun der, hvor det vurderes at CBS har særstand-
punkter vil CBS’ høringssvar afvige fra Danske Universiteters. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvaret er under stadig udarbejdelse, og en 
endelig version vil blive eftersendt eller omdelt på mødet. 
 
Fremtidig proces: 
 
15. dec. Indsendelse af høringssvar til UBST 
Juni 2011 Ny lov (ændringsforslag) vedtages i Folketinget og træder i 

kraft 1. juli (med undtagelser). 
Efterår 2011 Udarbejdelse af reviderede vedtægter for CBS (AR og andre 

relevante fora inddrages) med henblik på vedtagelse senest 
på bestyrelsens decembermøde 2011 (hvorefter vedtægter 
skal godkendes i VTU). 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Johan Roos 
Rektor 
 
 
 
Vedlagt: 

- Høringsbrev 
- Udkast til høringssvar fra CBS 
- Udkast til høringssvar fra Danske Universiteter 
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Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
 
 
 
 

CBS’ bemærkninger til høring over udkast til forslag om ændring af 
universitetsloven 
 
CBS har modtaget udkast til lov om ændring af universitetsloven af 10. 
november 2010 i høring, og skal nedenfor afgive sine bemærkninger til 
ændringsforslaget. 
 
CBS skal henvise til Danske Universiteters høringssvar som CBS finder 
dækkende for langt de fleste af ændringsforslagets bestemmelser. 
 
CBS har dog en række særskilte bemærkninger som vi vil give udtryk for i 
nedenstående. 
 

Forslaget indfører en ny procedure for udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, hvor universitetet nedsætter et hele to organer (et 
indstillingsorgan og et udpegningsorgan) til at forestå udpegningen. 

Ny procedure for udpegning af eksterne medlemmer til bestyrelsen 

 
Udover, at dette er en unødig og omstændig procedure, der kan trække 
udpegelsen af eksterne bestyrelsesmedlemmer i langdrag, finder CBS’ det 
stærkt betænkeligt at forslaget fjerner bestyrelsens kompetence til at foretage 
selvsupplering blandt de eksterne medlemmer. 
 
CBS finder, at bestyrelsens kompetence i forhold til at foretage selvsupplering 
af de eksterne medlemmer (for CBS’ vedkommende i dialog med Foreningen til 
Unge Handelsmænds Uddannelse’s 

 

bestyrelse, der er sammensat af ledende 
erhvervsfolk fra en bred vifte af erhverv) fortsat skal være et bærende princip for 
sammensætningen af de eksterne medlemmer af bestyrelsen, idet at dette 
princip understøtter, at bestyrelsens medlemmer ikke er repræsentanter for 
specifikke interesser, men derimod sidder i bestyrelsen i kraft af deres 
personlige egenskaber og kompetencer. Det er bestyrelsens holdning, at dette 
giver de bedste muligheder for at sikre, at bestyrelsens medlemmer besidder 
komplementære kompetencer, og således sikrer den bedst muligt fungerende 
bestyrelse. 

CBS forslår derfor, at bestemmelsen udgår af lovforslaget, og at det i stedet 
overlades til det enkelte universitet at opstille præcise regler og procedurer for 
udpegningen af eksterne medlemmer i universiteternes vedtægter. Således har 

6. december 2010 
 
AJP 
 

Universitets- og bygningsstyrelsen 
Via email: ubst@ubst.dk 
 
Sagsnr. 10-088435 - att. Helga Øregaard Dam 
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CBS for eksempel i dag en bestemmelse i vedtægterne om, at udpegning skal 
ske efter forudgående drøftelse med 

 

Foreningen til Unge Handelsmænds 
Uddannelse. Andre universiteter har tilsvarende indført bestemmelser om 
udpegningsprocedure i deres vedtægter. 

CBS tager til efterretning, at universiteterne med forslaget bliver omfattet af 
Budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.  

Økonomibestemmelser 

 
Overgangen til de fælles statslige regelsæt for regnskab og revision vil 
umiddelbart have negative økonomiske konsekvenser for CBS. Det er særligt 
de ændrede afskrivningsregler for bygninger og retten til selv at vælge 
økonomisystem, der vil påvirke CBS negativt.  
 
CBS skal derfor pege på nødvendigheden af, at der skabes passende 
overgangs- og dispensationsordninger, således at CBS’ samlede økonomi ikke 
påvirkes negativt – til skade for kerneområderne uddannelse, forskning og 
formidling – af overgangen til de nye regnskabsregler.  
 
CBS finder den foreslåede bestemmelse i § 28, stk. 4, der giver ministeren 
adgang til at afskedige institutionsrevisor stærkt problematisk. Forslaget 
indebærer en indskrænkning af bestyrelsens kompetence og vil kunne have 
den konsekvens, at relationen mellem bestyrelse og institutionsrevisor 
kompromitteres, i og med, at institutionsrevisor sættes i en situation, hvor denne 
kan få opfattelsen af at skulle ”tjene to herrer” – bestyrelsen og ministeriet. 
 
CBS foreslår i lighed med Danske Universiteter, at bestemmelsen udgår af 
lovforslaget. CBS henviser i øvrigt til Danske Universiteters høringssvar.    
 
Generelt bekymrer det, at ovenstående ændringsforslag om udpegning af 
eksterne bestyrelsesmedlemmer og økonomibestemmelser – i CBS’ optik – 
repræsenterer en bevægelse, der overlader mindre ansvar og råderum til 
universiteternes bestyrelser, og overlader mere ansvar og kontrol til ministeren 
og finansministeriet. Dette bryder med intentionerne fra universitetsreformen af 
2003, der netop sigtede på at overlade større ansvar og frihedsgrader til 
universiteterne for at disse kunne styrke sig ledelsesmæssigt og strategisk til at 
indtage en central position i ”videnssamfundet”. Det fremgår således af 
følgende citater fra bemærkningerne til universitetsloven af 2003, at: 
 
”Det er tilsvarende et mål og en forudsætning for forandring at styrke 
universiteternes ledelse og øge universiteternes beslutnings-, handle- og 
udviklingskraft. Styrket ledelse skal kombineres med øget frihed fra central 
statslig styring” 
 
”Forslaget om etablering af institutionelt selveje med bestyrelser og ledere, der 
er ansvarlige over for bestyrelsen, er en afgørende forudsætning for at øge 
universiteternes frihedsgrader i forhold til ministeren og den øvrige statslige 
forvaltning” 
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”Det foreslås, at universiteterne får en række frihedsgrader, ligesom der er søgt 
etableret en fleksibilitet, der giver mulighed for at øge frihedsgraderne i takt 
med, at forudsætningerne for regelforenkling, afbureaukratisering m.v. 
realiseres. Det vil betyde, at der på sigt tilføres universiteterne yderligere 
kompetencer og dermed frihedsgrader i forhold til ministeren og den øvrige 
statslige forvaltning.” 
 
 

CBS ser positivt på at universiteterne med forslaget gives større fleksibilitet i 
forhold til at fastsætte sin egen organisation indenfor rammerne af den 
enstrengede ledelsesstruktur. 

Friere ledelsesstruktur 

 

Vi vil gerne pointere, hvor værdifuldt det er for bestyrelsen, den daglige ledelse, 
og CBS i øvrigt, at have engagerede medarbejdere og studerende, der 
involverer sig i, tager ansvar for og søger indflydelse på ledelsen af 
universitetet. 

Medinddragelse 

 
CBS’ finder det positivt at forslaget overlader det til universiteternes bestyrelse, 
at fastsatte de nærmere regler for medinddragelse i universiteternes vedtægter, 
og at medinddragelsen skal ske med respekt for den enstrengede 
ledelsesstruktur.  
 
CBS er dog, som Danske Universiteter, betænkelig ved brugen af ordet 
medbestemmelse i denne sammenhæng, da det kan efterlade det indtryk, at 
forslaget gør op med den enstrengede ledelse. 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anders Knutsen Johan Roos 
Formand Rektor 



 Danske Universiteter • Fiolstræde 44, 1. th. • 1171 København K 
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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven  
 
Danske Universiteter takker for udkast til forslag til lov om ændring af 
universitetsloven, der er modtaget i høring fra Universitets- og Bygningsstyrelsen 
d 10. november 2010. 
 
Overordnet set finder Danske Universiteter, at udkastet til revision af 
universitetsloven indeholder en række gode elementer. Eksempelvis er det godt, at 
der sker en udvidelse af universiteternes muligheder for friere at kunne organisere 
sig internt, ligesom Danske Universiteter med tilfredshed bemærker, at der i 
bemærkningerne til universitetsloven holdes fast i den enstrengede ledelse. 
 
Danske Universiteters mere detaljerede kommentarer – herunder en række 
problematiseringer – er i nedenstående tekst samlet i fire overskrifter. 
 
Regnskab og revision 
Det er umiddelbart vanskeligt at gennemskue de fulde konsekvenser af de 
regnskabsændringer, der er indføjet i universitetsloven med begrebet 
”statsfinansieret selvejende institution”, jf. § 1, stk. 2, og den overflytning af 
regnskabsbestemmelserne til Finansministeriet, der ligger heri.  
 
Universitetslovsændringerne skal læses sammen med Finansministeriets nye 
budgetvejledning for 2011 og Økonomistyrelsens reviderede 
regnskabsbekendtgørelse. Udgangspunktet er den såkaldte ”selvejereform”, der er 
iværksat med henblik på, at de selvejende institutioner underlægges det statslige 
regelsæt på bevillings- og regnskabsområdet.  
 
Ideen er angiveligt, at regelsættet på regnskabsområdet ”harmoniseres” på tværs 
af ministerområder. Dermed skal regnskabsreglerne for en lang række 
institutioner – fra små gymnasier til universiteter med omsætninger i 
milliardklassen – standardiseres. Det kan kun føre til snærende bånd for 
universiteterne og en meget kompleks forhandlingssituation med 

UDKAST 
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Finansministeriet i centrum, når universiteterne ønsker en tilpasning af de 
generelle regler til deres særlige forhold.  
 
Universiteterne har påpeget disse problemer i detaljer i høringssvarene om 
regnskabsbekendtgørelsen og til dels i den hastigt indkaldte høring om 
budgetvejledningen (der kom med alt for kort frist til at varetage en egentlig 
høring).  
 
Det forekommer problematisk, at formålet med ”selvejereformen” er så uklart, 
som tilfældet er. Ændringerne har ikke til hensigt at øge selvejet eller skabe gode 
rammer for de sektorer, der skal styres af regelsættet, hvilket ellers har været et 
stort ønske i universitetssektoren – og et ønske, som vi også vurderer, der har 
været bred politisk opbakning til. Det er således vores vurdering, at ændringerne i 
selvejeformen for universiteterne ikke har afsæt i de politiske intentioner i 
universitetsloven om at styrke universitetsledelserne og øge autonomien. Ej heller 
synes universitetsevalueringen fra 2009 og dens anbefalinger om diversitet i 
sektoren og skabelse af en højtillidsstrategi at være taget i betragtning. Der er 
snarere tale om ændringer, der er ønsket af de ministerielle embedsmænd. De skal 
fremover overskue færre regelsæt og får flere håndtag til at styre institutionerne 
med.  
 
Danske Universiteter bemærker, at der i § 28 stk. 4 er indføjet en bestemmelse 
om, at ministeren kan afskedige institutionsrevisor, hvis denne ikke på 
tilfredsstillende måde opfylder kravene til god offentlig revisionsskik. Det kan 
lyde som en teknikalitet, men i praksis påtager ministeren sig dermed et ansvar og 
en nøgleopgave, der rettelig bør ligge hos bestyrelsen.  
 
Ændringen kan læses således, at det pålægges Videnskabsministeren at føre aktivt 
tilsyn med institutionsrevisorens virke både overfor universitets økonomi og 
øvrige drift. Fejl og mangler ved institutionsrevisors revision vil således med 
forslaget blive et ministeransvar i modsætning til i dag, hvor ansvaret er pålagt 
bestyrelsen, hvilket, vi mener, er i uoverensstemmelse med ånden i 
Universitetsloven..  
 
Danske Universiteter understreger i denne sammenhæng, at ministeren fortsat har 
mulighed for at afskedige bestyrelsen. Derfor bør bestemmelsen om afskedigelse 
af institutionsrevisor udgå. 
 
Forskningsfrihed 
Danske Universiteter konstaterer, at der med lovændringen indføres en 
bestemmelse om den enkelte forskers forskningsfrihed (§ 2, stk. 2) og en 
præcisering af, at den enkelte forsker har forskningsfrihed og forsker frit inden for 
universitetets strategiske rammer i den tid, forskeren ikke er pålagt andre opgaver 
– samt at den enkelte forsker ikke i længere tid må pålægges opgaver i hele sin 
arbejdstid (§ 14, stk. 6). 
 
Danske Universiteter finder, at man med denne formulering rammer den 
dagligdag, langt hovedparten af de ansatte forskere kender. Det må dog samtidig 
påpeges, at f.s.v. angår sektorforskere og i nogen udstrækning andre typer ansatte 
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forskere med specifikke aftaler om opgaver, vil bestemmelsen ikke være 
tilstrækkelig. Således kan der i disse sammenhænge være tale om medarbejdere, 
der kontinuerligt varetager bestemte opgaver i hele deres arbejdstid. Dette bør 
loven tage højde for, eksempelvis i bemærkningerne. 
 
Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer 
Danske Universiteter tager til efterretning, at der fremover skal indføres et system 
for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvor det 
indstillende og udpegende organ adskilles. Således vil bestyrelsen fremover ikke 
kunne være selvsupplerende.  
 
Medarbejderinddragelse 
Danske Universiteter finder det af største vigtighed for universiteterne og deres 
udvikling, at der finder en aktiv og positiv inddragelse af medarbejdere og 
studerende sted. Det sker eksempelvis gennem repræsentation i bestyrelsen og 
gennem systemet med SamarbejdsUdvalg. 
 
Danske Universiteter er i dette lys glade for, at udkastet til ny universitetslov 
præciserer, at det påhviler bestyrelserne at sikre en sådan inddragelse. Det er også 
meget positivt, at der flere steder påpeges, at medarbejderinddragelsen skal finde 
sted uden at kompromittere den enstrengede ledelse, eksempelvis i 
bemærkningerne om den organisatoriske opkobling af Akademisk Råd, jf. 
bemærkningerne til § 15, stk. 1. 
 
Til gengæld er det meget uheldigt, at der i såvel lovudkastet som bemærkningerne 
anvendes formuleringen ”medbestemmelse og medinddragelse”. Denne 
formulering antyder, at der er et skel mellem medbestemmelse og medinddragelse 
– og at begge fænomener skal sikres. I universiteternes dagligdag er der under alle 
omstændigheder forskel på medbestemmelse og medinddragelse. 
 
Anvendelsen af begrebet ”medbestemmelse” kan således – til trods for 
bemærkningerne til loven – meget vel foranledige medarbejdere til at tro, at man 
gør op med den enstrengede ledelse. Resultatet er i praksis forvirring om den 
lovmæssige relation mellem ledere og medarbejdere, og entydighed i 
lovgivningen vil enkelt kunne indføres ved alene at anvende betegnelsen 
medarbejderinddragelse. 
 
 
Danske Universiteter har ikke yderligere bemærkninger, men henviser i øvrigt til 
de vedlagte høringssvar fra universiteterne. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jens Oddershede 
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 0. INDLEDNING 

CBS er et internationalt orienteret universitet, der bidrager til erhvervslivets og det øvrige samfunds udvikling 
gennem forskning, uddannelse, formidling og videndeling. CBS skaber original og relevant viden og udbyder 
forskningsbaserede uddannelser på bachelor-, diplom-, kandidat-, master- og ph.d.-niveau. CBS er en 
anerkendt formidler af viden gennem publicering, deltagelse i den offentlige debat, rådgivning og efter- og 
videreuddannelse. CBS udvikler og deler viden i partnerskab med universiteter, virksomheder og 
organisationer.  
 
 
Den 30. august 2010 vedtog CBS’ bestyrelse en ny strategi – ”Business in Soceity”. Med den nye strategi 
ønsker vi blandt andet: 
 

• At sætte fokus på uddannelse: Uddannelse skal prioriteres lige så højt som forskning og 
erhvervsrettes 

• At bidrage til vækst: Vores forskning skal i endnu højere grad hjælpe med at løse de store problemer, 
som samfundet står over for  

• At styrke regionen og engagere os globalt: Vi skal satse på Copenhagen Metropolitan Region – og 
udnytte de traditioner, regionen har 

 
Strategien indebærer, at vi vil styrke vores position som et bredt, tværfagligt erhvervsuniversitet, der vægter 
uddannelse og forskning lige højt. Vi placerer uddannelse og læring centralt i vores nye strategi, da vi mener, 
at uddannelse er afgørende for vækst og innovation i Copenhagen Metropolitan Region. Vi vil bidrage til 
samfundet ved at løse relevante samfundsmæssige problemer gennem problemorienteret forskning på tværs 
af alle CBS' fagområder.  
 
Den samlede strategi kan findes på www.cbs.dk. 
 
. 

http://www.cbs.dk/�
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1. FORSKNING 
 
CBS ønsker at bidrage til udviklingen af danske virksomheder og organisationer og derigennem til Danmarks 
fremgang og velfærd i en globaliseret verden. Dette sker gennem skabelse af samfundsvidenskabelige og 
erhvervs-humanistiske forskningsresultater på internationalt niveau. CBS prioriterer forskningskommunikation 
højt og lægger vægt på at formidle viden og resultater til det omgivende samfund og på at kunne omsætte 
tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige landvindinger til forretning. Samtidig ønsker CBS at 
styrke sin internationale position gennem publicering af forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter. 
 

1.1 Forskningsproduktion1 

Indikator  Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 
2010 

Mål 
2011 

1.1.1 Forskningspublikationer2  932 1.080 1.019 1.090 

1.1.2 Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter  290 417 350 420 

1.1.3 Artikler i videnskabelige tidsskrifter, som ikke er peer-

reviewed  

108 117 108 110 

1.1.4 Videnskabelige bøger, monografier  161 151 161 160 

1.1.5 Bidrag til videnskabelige bøger/antologier  373 395 400 400 

1.2 Internationalisering af forskning 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 

2010 

Mål 

2011 

1.2.1 Antal udenlandske gæsteforskerophold på CBS i mere 

end 1 måned 

44 69 46 70 

1.2.2 Antal CBS-forskere på ophold i udlandet i mere end 1 

måned3  

45 65 47 65 

 

                                                      
1 Der er ændret optællingmåde for publikationer fra 2007 og frem, således at man ikke umiddelbart kan sammenligne med 2006.  
2 Det samlede tal for forskningspublikationer er sum af 1.1.2 til 1.1.5, men rummer ikke den samlede produktion på CBS. Således er fx 
konferencebidrag, working papers m.v. ikke indeholdt.  
3 Antallet af CBS-forskere på ophold i udlandet omfatter i 2006 og 2007 ophold på mere end 2 måneders varighed. I 2008 er perioden jf. 
definitionen ændret til mere end 1 måneds varighed. 
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1.3 Tiltrækning af eksterne midler 
Indikator  Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

1.3.1 Forskningsbevillinger fra 

private/ikke-offentlige kilder, 

nationale og internationale 

Beløb 

 

24.043.000 

 

26.780.000 

 

27.649.450 

 

30.000.000 

 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra 

danske offentlige kilder 

Beløb 

 

32.656.000  

 

61.486.000 

 

37.554.400 

 

65.000.000 

 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra 

EU  

Beløb 

 
4.533.000 

 

5.872.000 

 

5.212.950 

 

7.000.000 

 

1.4 Ph.d.-aktivitet 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

1.4.1 Ph.d.-optag  

 

HUM/SAMF 

IT 

41 

8 

52 

6 

43 

84 

50 

8 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger  28 25  32 32 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-studerende  44 44 51 51 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler  6 3 3 3 

 
 

                                                      
4 Mindst 51 for de to områder i alt jævnfør ”Tillægsaftale om forøgelse af ph.d.-optag på Handelshøjskolen i København” indgået med VTU 
marts 2007. 
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2. UDDANNELSE 

CBS er Danmarks største leverandør af dimittender med en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk eller 
erhvervshumanistisk uddannelse til erhvervslivet og den offentlige sektor. CBS’ dimittender er efterspurgte, 
hvilket reflekteres i en generelt høj beskæftigelsesgrad og et højt lønniveau.  
 
CBS ser det som sin opgave at medvirke til at uddanne en større andel af de danske unge gennem udbud af 
uddannelser, der imødekommer samfundets og erhvervslivets behov. CBS vil derfor starte en ny uddannelse 
der sigter mod at kvalificere bachelorer til direkte ansættelse i erhvervslivet, gennem en intensiv og 
praksisrettet uddannelse. CBS vil endvidere udvikle uddannelsesinitiativer inden for innovation, rettet mod 
personer med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund. 
 
En særlig udfordring i realiseringen af CBS’ uddannelsesmål er, at de økonomiske rammer for 
daguddannelserne er meget begrænsede sammenlignet med de udenlandske universiteter, CBS ønsker at 
konkurrere med.  
 
CBS har arbejdet målrettet på at nedbringe frafald, herunder er indført forbedret introforløb og mentorordning.  
 
CBS mener at have ramt ”glasloftet” hvad angår yderligere nedbringelse af frafald. Der vil altid være en del af 
de studerende, der i løbet af deres studier ombestemmer sig og søger andre uddannelser eller anden 
beskæftigelse. Det er helt naturligt, og denne andel vil i et gratis uddannelsessystem være mærkbart højere 
end i et privatfinansieret system. Det er i den forbindelse værd at bemærke at ingen af de øvrige danske 
universiteter har formået at nedbringe frafaldet på SAMF og HUM mærkbart de seneste år. 
 
Næste skridt bliver at tydeliggøre udgange til forskellige typer jobs og professioner ved klyngedannelse på 
kandidatniveau. CBS forventer ikke at dette vil slå igennem i 2011.  
 
I 2011 forventer CBS, at den økonomiske krise, og deraf følgende øget ledighed, som særligt rammer 
dimittender, vil påvirke særligt optaget på CBS’ betalingsuddannelser, beskæftigelsesgraden for CBS’ 
dimittender, samt de studerendes gennemførselstider.  
 

2.1 Ansøgninger og optag 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.1.1 Antal optagne  

 

Bacheloruddannelserne  

Kandidatuddannelserne  

Executive Master5

Diplom 

 

2.484 

2.100 

200 

1.510 

2.347 

2.526 

436 

1.584 

2.484 

2.415 

230 

1.570 

2.613 

2.759 

400 

1.584 

2.2 Frafald 

Indikator Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.2.1 Frafaldsprocent  Bachelor, SAMF 30% 30% 25% 27% 

                                                      
5 Fra 2008 til 2009 steg optaget på Masteruddannelser med ca 200 optagne. Dette skyldes primært udbuddet af den flexible Master of 
Public Governance, der som følge af regeringens kvalitetsreform kan læses med offentligt tilskud. Muligheden for tilskud udløber i 2012, 
hvorefter det forventes at søgningen til uddannelsen vil falde mærkbart. 
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 Bachelor, HUM 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

43% 

23% 

27% 

41% 

21% 

28% 

38% 

20% 

24% 

40% 

20% 

25% 

2.3 Gennemførselstid 

Indikator Status 
1.10.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.3.1 Gennemførsel 

på normeret 

tid 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

15% 

1% 

19% 

2% 

40% 

12% 

23% 

3% 

2.3.2 Gennemførsel 

på normeret tid + 1 år 

Bachelor, SAMF 

Bachelor, HUM 

 

68% 

52% 

 

68% 

57% 

 

70% 

54% 

 

70% 

58% 

 

2.3.3 Gennemførsels-

tid (år) 

Bachelor, SAMF 

Bachelor, HUM 

Kandidat, SAMF 

Kandidat, HUM 

2,9 

3,4 

3,2 

3,6 

2,9 

3,1 

2,9 

2,9 

2,9 

3,4 

3,0 

3,5 

2,9 

3,1 

2,9 

2,9 

 

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.4.1 Beskæftigelsesgrad for 

færdiguddannede  

Kandidat, HUM 

Kandidat, SAMF 

74% 

88% 

86% 

82% 

75% 

88% 

80% 

88% 

2.5 Iværksætteri 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.5.1 Antal udbudte kurser i Entrepreneurship – opgjort i 

ECTS6 

 

177 

 

289 

 

210 

 

300 

 

2.6 Internationalisering af uddannelserne 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.6.1 Antal CBS studerende på udlandsophold  771 1.000 1.100 1.100 

                                                      
6 Tallet for 2009 er baseret på en opgørelse udarbejdet af Øresundsuniversitetet. Samme opgørelse anvendes ligeledes i 
Øresundsuniversitetets rapportering af universiteternes aktiviteter inden for entrepreneurship. I 2006 opgjorde CBS selv tallet. Den nye 
opgørelse forventes at være væsentlig mere valid og veldokumenteret. 
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2.6.2 Antal udenlandske 

studerende på CBS 

Full-programme  

Udveksling 

1.336 

876 

1.902 

1.029 

1.386 

1.300 

2.000 

1.100 

 

2.7 Kvalitet i uddannelserne 

Alle bachelor- og kandidatuddannelser evalueres årligt i forhold til det generelle læringsmiljø på uddannelsen 
og de enkelte studieår. Evalueringsformen skal sikre sammenlignelighed mellem resultaterne på tværs af 
uddannelserne. Resultaterne offentliggøres på CBS' hjemmeside. 
 
Undervisningen evalueres løbende på de enkelte studier. Centralt følges op med årlig beretning fra 
studielederne og opfølgende samtaler mellem uddannelses-dekan og studieledelse.  
 
Begge evalueringstyper følges løbende op af de respektive studienævn og studieledere. 
 
 
Indikator Status 

31.12.06 
Status 

31.12.200

9 

Mål 2010 Mål 2011 

2.7.1 Andel oprettede fag, hvor 

undervisningsevalueringerne offentliggøres på nettet  

0% 100% 100% 100% 

2.7.2 Strategi for nye 

undervisningsformer/efteruddannelse af undervisere  

Ja Ja Ja Ja 

2.7.3 Antal kursustimer inden for pædagogisk 

efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere 

6.064 6.787 7.200 7.200 

2.7.4 Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af 

vejledere med vejlederuddannelse (årsværk) 

100% 100% 100% 100% 

2.7.5 Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til 

studie- og karrierevejledning  

12,25 13,92 15 15 

 

2.8 Efter- og videreuddannelse  

Virksomheders, organisationers og individers voksende behov for livslang læring og kontinuerlig udvikling af 
kompetencer stiller krav til CBS om en attraktiv portefølje af uddannelsestilbud.  
 
CBS foretog i efteråret 2009 et strategisk eftersyn af Efter-og videreuddannelsesområdet på CBS, der dengang 
var samlet i enheden CBS Executive.  
 
For at sikre bedre integration med CBS’ daguddannelser er masteruddannelser og HD-uddannelserne  lagt ind 
under uddannelsesdekanens portefølje, og CBS Executive er nedlagt som enhed. 
 
Perspektiverne for CBS’ HD-uddannelser, som er på bachelorniveau, er en udvikling mod at kunne fungere 
som indgang til masteruddannelserne. Herved skabes en ny sammenhæng mellem uddannelserne.  
 
I 2011 forventer CBS, at den økonomiske krise vil påvirke optaget på CBS’ betalingsuddannelser negativt,  
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Indikator 

 

Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

2.8.1 Antal kursister 

(Master og Diplom) 

Antal årselever 

Antal betalende 

personer 

1.417 

6.582 

1.557 

6.937 

1.400 

6.500 

1.557 

6.937 

2.8.2 Deltagerbetaling7 

(kr.)  

Executive Master 

Diplom 

40.064.875 

42.635.625 

50.833 

63.237 

59.200.000 

47.800.000 

50.833.000 

70.100.000 

 

  

                                                      
7 Mål 2010 er angivet i 2008-prisniveau. Mål 2011 er angivet i i 2011 P/L. 
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3. VIDENSSPREDNING 

En væsentlig forudsætning for, at CBS kan levere forskningsresultater og viden til virksomheder og 
organisationer, er et tæt samspil med erhvervslivet og det øvrige samfund. Derved skabes den viden- og 
erfaringsudveksling, der sikrer relevansen af CBS’ forskning og uddannelse. 
 
CBS vil styrke partnerskabet med erhvervslivet og det øvrige samfund. 

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.20

09 

Mål 2010 Mål 2011 

3.1.1 Aktiviteter gennemført i samarbejde med 

professionshøjskolerne  

… 2 Samarbejdsafta

le med de 3 

københavnske 

CVU’er 

Samarbejde 

med 

professions-

højskolerne i 

regionen8 

3.2 Deltagelse i den offentlige debat 

Indikator Status 
31.12.2006 

Status 
31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

3.2.1 Antal presseklip, der citerer CBS-forskere, 

ledere og studerende som eksperter 

5.271 8.575 6.600 8.575 

3.2.2 Antal artikler i kategorien 

”Andet/formidlingsartikler” i CBS Research  

995 2.221 1.200 2.500 

3.3 Samarbejde med erhvervslivet 

Indikator Status 

31.12.2006 

Status 

31.12.2009 

Mål 2010 Mål 2011 

3.3.1 Erhvervsfinansierede 

Ph.d. og DBA9 

Antal indskrevne  

Antal tildelte grader 

60 

6 

59 

6 

69 

7 

69 

7 

3.3.2 Antal studerende på internship i virksomheder 

og organisationer  

234 352 468 468 

 
Frederiksberg, den        København, den 

 

 

__________________________  __________________________ 
Anders Knutsen   Charlotte Sahl-Madsen 
Bestyrelsesformand   Minister for videnskab, teknologi og udvikling 
                                                      
9 Doctor of Business Administration er en deltidsforskeruddannelse målrettet personer med længere erhvervserfaring. DBA udbydes under 
ph.d.-bekendtgørelsen. 
9 Doctor of Business Administration er en deltidsforskeruddannelse målrettet personer med længere erhvervserfaring. DBA udbydes under 
ph.d.-bekendtgørelsen. 
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6. DEFINITIONER 
 
Definitioner for indikatorer i CBS’ Udviklingskontrakt 2011: 
 
 
INDIKATOR 
 

 
DEFINITION 

1.1.1 Forskningspublikationer Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1  
1.1.2 Artikler i peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1A  
1.1.3 Artikler i videnskabelige tidsskrifter som ikke er 
peer-reviewed 

Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1B  

1.1.4 Videnskabelige bøger, monografier Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1C  
1.1.5 Bidrag til videnskabelige bøger/antologier Rektorkollegiets nøgletal, Tabel J 1.1D  
1.2.1 Antal udenlandske gæsteforskerophold på CBS i 
mere end 1 måned 

Antallet af udenlandske gæsteforskere med 
andet statsborgerskab end dansk og som har 
opholdt sig på CBS i mere end 1 måned i løbet 
af året. I opgørelse indgår både ansatte og ikke 
ansatte forskere herunder også udenlandske 
ph.d. studerende. . 
Data vedrørende ikke ansatte gæsteforskere 
indhentes af Dekansekretariatet for forskning i 
forbindelse med årsberetning. Data vedrørende 
ansatte forskere trækkes fra Lessor af BI. 

1.2.2 Antal CBS-forskere på ophold i udlandet i mere end 
1 måned 

Antallet af CBS forskere inklusiv ph.d.-
studerende på ophold i udlandet af min. 1 
måneds varighed. Alle, hvis ophold lå helt eller 
delvist i opgørelsesåret. 
  
. 
Opgøres pr. 31.12. 
 
Data indhentes af Dekansekretariatet for 
forskning i forbindelse med årsberetningen. 
 

1.3.1 Forskningsbevillinger fra private/ikke-offentlige 
kilder, nationale og internationale   
 
Beløb.  

Danske Universiteters nøgletal, Tabel A 3.1B+D 
(”Danske private kilder + Øvrige udenlandske 
kilder”) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter der er 
registreret på projekterne i løbet af året. 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via TARGIT 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra danske offentlige kilder 
 
Beløb.  

Danske Universiteters  nøgletal, Tabel A 3.1A 
(Danske offentlige kilder) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter de er 
registreret på projekterne i løbet af året 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via TARGIT 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra EU  
 
Beløb.  

Danske Universiteters nøgletal, Tabel A 3.1C 
(EU) 
 
I opgørelsen indgår de indtægter de er 
registreret på projekterne i løbet af året. 
 
Data hentes fra Økonomisystemet via Targit 

1.4.1 Ph.d.-optag Ph.d.-optag fordelt på følgende to kategorier: 
- HUM/SAMF  
- TEK/NAT/IT/SUND (Informatik, 

Statistik, Matematik) 
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Opgøres per 31. december. 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger Afhandlingen betragtes som godkendt, når 
Akademisk Råd har godkendt tildeling af ph.d.-
graden. 
 
Opgøres per 31. december. 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-studerende 
 

Antal indskrevne studieaktive ph.d.-studerende 
med et statsborgerskab, der ikke er dansk.  
 
Opgørelsesperioden er 1.1 til 31.12. 
 
Indskrevne ph.d.-studerende omfatter de 
studieaktive studerende, der endnu ikke har 
afleveret afhandling – herunder også privatister 
og erhvervs-ph.d. 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler  Antal ph.d-skoler 
 

2.1.2 Antal optagne – fordelt på Bachelor, Kandidat, 
Executive Master og Diplom 

Bachelor: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
F1.1 
Kandidat: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
F1.3 
Executive: SPARC 1. oktobertal Diplom: 
SPARC 1. oktobertal 

2.2.1 Frafaldsprocent, fordelt på HUM/SAMF Frafaldet måles efter normeret tid + 1 år 
 
Bachelor: Danske Universiteters nøgletal, Tabel 
G1.4 
 
Kandidat: Danske Universiteters  nøgletal, 
Tabel G2.4 
 
Data hentes fra SPARC. Der er tale om et 
beregnet frafald jf. Danske Universiteters 
Nøgletal 
 

2.3.1 Gennemførsel på normeret tid, fordelt på Bachelor 
og Kandidat samt HUM og SAMF 

Nøgletallet beregnes som i Danske 
Universiteters nøgletal. I Udviklingskontrakten 
vises de seneste tal – i Danske Universiteters 
nøgletal anvendes ét år gamle tal. 
 
Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige uddannelser. 
 
 
 
 
Data hentes fra SPARC.  
 

2.3.2 Gennemførsel på normeret tid + 1 år, fordelt på 
Bachelor og Kandidat samt HUM og SAMF 

Bachelor: Danske Universiteters  nøgletal, tabel 
G1.1.2 
 
 
Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige uddannelser. 
 
Bachelorer: Hvor mange er dimitterede 1/10 4 
kalenderår efter indskrivning, målt i % af optaget 
4 år tidligere. 
 



 

 12 

 
 
Data hentes fra SPARC 

2.3.3 Gennemførselstid, fordelt på Bachelor og Kandidat 
samt HUM og SAMF 

Data opdeles på de erhvervshumanistiske og de 
samfundsvidenskabelige  uddannelser. 
 
Gennemsnitlig gennemførselstid pr. uddannelse 
(dvs. bachelor samf, bachelor hum, kandidat 
samf, kandidat hum), beregnes ud fra 1/10-tal. 
 
 
 
Data hentes fra SPARC 

2.4.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede Beregnes ud fra UBST nøgletal/statistikker på 
UBSTs hjemmeside: 
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-
forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller 
 
Der beregnes et gennemsnit for de viste 
kandidatuddannelser for henholdsvis HUM og 
SAM 

2.5.1 Antal udbudte kurser i Entrepreneurship Antal kurser udbudt i Entrepreneurship opgjort i 
ECTS.  
 
Data hentes fra Øresund Entrepreneurship 
Academy. 
  

2.6.1 Antal CBS-studerende på udlandsophold Danske Universiteters  nøgletal H1.1 
 
Data opgøres af Det internationale Kontor på 
baggrund af ISA. 
 

2.6.2 Antal udenlandske studerende på CBS, fordelt på 
Full-programme og Udveksling. 

Danske Universiteters  nøgletal H3.1 
(daguddannelser) og H2.1   
 
Data vedrørende udveksling indsamles af Det 
Internationale Kontor. Udenlandske studerende 
på full-programme opgøres af BI via data fra 
SPARC. 
 

2.7.1 Andel oprettede fag hvor 
undervisningsevalueringerne offentliggøres på nettet 

Antal af oprettede fag (bachelor, kandidat, 
Master og HD), hvor undervisningsevalueringen 
offentliggøres på nettet. 

2.7.2 Strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse.  

Findes en strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse. 

2.7.3 Antal kursustimer inden for pædagogisk 
efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere (gælder 
deltagelse i CBS’ interne kurser) 

Opgørelsen gælder deltagelse i interne CBS-
kurser. 
 

2.7.4 Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af 
vejledere med vejlederuddannelse  

Andel af studievejledere med en 
vejlederuddannelse 
 
Opgørelsen baserer sig på studievejledningen 
egne opgørelser. 
 

2.7.5 Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til 
studie- og karrierevejledning (for daguddannelserne) 

Antal årsværk i Career Center til 
karrierevejledning + antal årsværk i 
studievejledningen 
 
Opgørelsen baserer sig i videst mulige omfang 
på de faktisk forbrugte årsværk jf. lønsystemet. 

http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller�
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik/se-tabeller�
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2.8.1 Efter- og videreuddannelse: Antal kursister. 
- Antal årselever for Diplom og Executive 
- Antal betalende personer 

Antal ressourceudløsende årselever for Diplom 
og Executive (ekskl. tompladsstuderende) 
 
Opgjort ud fra afrapporteringerne til UVM 
(Diplom) og VTU (Master). (Antal deltagere i 
forårsindberetning og antal deltagere i 
efterårsindberetning lagt sammen) 
 
Data hentes via ÅU-systemet 
 

2.8.2 Efter- og videreuddannelse: Deltagerbetaling 
- Executive Master 
- Diplom  

 
 
Opgøres per. 31.12 
 

3.1.1 Aktiviteter gennemført i samarbejde med 
professionshøjskolerne 

Det opgøres, hvorvidt der eksisterer 
samarbejdsaftaler med de to 
professionshøjskoler i regionen. 

3.2.1 Antal presseklip, der citerer CBS forskere, ledere 
og studerende som eksperter. 

Antal presseklip for kalenderåret, hvor CBS’ 
forskere, ledere og studerende udtaler sig som 
eksperter i forhold til en given faglig eller 
forskningsmæssig problemstilling eller politisk 
situation. Optælles efter konkret vurdering. 
 
Opgørelsesperiode: kalenderåret 

3.2.2 Antal artikler i kategorien ”andet/formidlingsartikler” 
i CBS research 
 

Antallet af publikationer registreret i bibliotekets 
publikationsstatistik under kategorien 
”Andet/forskningsformidling”. 
 
Opgørelsen bygger på data registreret for 
perioden 1.12 til 30.11. 

3.3.1 Erhvervsfinansierede ph.d. studerende inkl. DBA 
 

- Antal indskrevne 
- Antal grader 

Ph.d.’er ansat i virksomheder og finansieret af 
VTUs erhvervsforskerordning eller fuldt ud af 
virksomhederne samt samfinansierede ph.d. 
ansat på CBS (min. 1/3 
virksomhedsfinansiering).  
 
Doctor of Business Administration (DBA) 
 
Der opgøres to tal: 
1. Antal tildelte grader i  året, opgjort pr. 31.12. 
2. Antal indskrevne (bestand), opgjort pr. 31.12. 

3.3.2 Antal studerende på internship i virksomheder og 
organisationer 
 

Antallet af studerende der i løbet af finansåret 
har gennemført og fået godkendt et internship.  
 
Tallene modtages direkte fra 
studiesekretariaterne og baserer sig på 
manuelle lister. 

 
 
 
 
 



 

 

Leadership Support 
Team 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
Fax: +45 · 3815 2015 
www.cbs.dk 
 

Ændringer i CBS’ udviklingskontrakt 2011  
 
Mål udviklingskontrakt 2008-2010 Kommentar udviklingskontrakt 2011 
1.1 Forskningsproduktion 
1.1.1 Forskningspublikationer Målet opjusteres pba justeringer i 

måltal 1.1.2-1.1.5. Se nedenfor. 
1.1.2 Artikler i peer-reviewed 
videnskabelige tidsskrifter 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i kvaliteten af CBS’ forskning, 
snarere end en kvantitativ vækst. 
Også inden for kategorien ønskes en 
vækst i publiceringen i de bedste 
tidsskrifter. Den faktiske stigning fra 
2006 til 2009 har været på ca. 44%, 
men med variationer over årene 
 
Det foreslås at målet opjusteres, 
således at måltallet for 2011 
indebærer en stigning på 45% fra 
2006, svarende til et måltal på 420. 

1.1.3 Artikler i videnskabelige 
tidsskrifter, som ikke er peer-reviewed 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker at 
væksten i forskningsproduktionen skal 
ske i kategorien peer-reviewed 
artikler. Den faktiske udvikling viser 
en stigning fra 2006 til 2009 på 
ca.8%, men med en faldende tendens 
 
Det foreslås at målet fastholdes, da 
CBS ikke ønsker vækst i denne 
kategori, svarende til et måltal på 110 
(rundet op).  

1.1.4 Videnskabelige bøger, 
monografier 

Måltallet afspejler en udvikling over 
imod publicering i tidsskrifter og 
bidrag til bøger. Den faktiske udvikling 
viser et fald fra 2006 til 2009 på 
ca.6%, men med en stigende 
tendens. 
 
Det foreslås at målet fastholdes, 

5.december 2010 
 
AJP 
 

 

B5-2010 
Pkt. 4 
Bilag 4.1 

B5-2010 
Pkt. 8 
Bilag 8.2 
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således at måltallet for 2011 er 
uændret i forhold til 2006, svarende til 
et måltal på 160 (rundet ned). 

1.1.5 Bidrag til videnskabelige 
bøger/antologier 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i kvaliteten af CBS’ forskning, 
snarere end en kvantitativ vækst. 
Også inden for kategorien ønskes en 
vækst i publiceringen i de bedste 
bøger/antlogier. Den faktiske stigning 
fra 2006 til 2009 har været på ca. 6%, 
men med variationer over årene. 
 
Det foreslås at målet fastholdes, 
således at måltallet for 2011 er 
uændret i forhold til 2006, svarende til 
et måltal på 400. 

1.1.6 Antal CBS-forskeres 
medlemskaber af internationale 
Editorial Boards 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.2 Internationalisering af forskning 
1.2.1 Antal internationale konferencer 
og workshops med CBS-
ledelse/værtskab 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.2.2 Antal udenlandske 
gæsteforskerophold på CBS i mere 
end 1 måned 

Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 57%. 
 
Det foreslås at målet justeres, således 
at måltallet for 2011 indebærer en 
stigning på ca. 59% fra 2006, 
svarende til et måltal på 70. 

1.2.3 Antal CBS-forskere på ophold i 
udlandet i mere end 1 måned 

Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 44%, men med store 
variationer over årene. 
 
Det foreslås at målet justeres, således 
at måltallet for 2011 indebærer en 
stigningstakten fastholdes på ca. 44% 
fra 2006, svarende til et måltal på 65. 

1.3 Tiltrækning af eksterne midler 
1.3.1 Forskningsbevillinger fra 
private/ikke-offentlige kilder, nationale 
og internationale 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra private kilder, der 
afspejler en vækst i CBS-forskernes 
samarbejde med private 
virksomheder. Den faktiske stigning 
fra 2006 til 2009 har været på ca.11% 
med en stigende tendens. Derimod er 
der sket et fald i antallet af bevillinger 
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svarende til ca. 22%, hvilket afspejler 
at de enkelte bevillinger fra private 
kilder er blevet større. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 
for 2011 lyder på 30.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
omfanget af bevillingerne. 

1.3.2 Forskningsbevillinger fra danske 
offentlige kilder 

Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra danske offentlige kilder, 
der afspejler en vækst i de 
konkurrenceudsatte midler. Den 
faktiske stigning fra 2006 til 2009 har 
været på ca. 88% med en stigende 
tendens. Der er også sket en vækst i 
antallet af bevillinger, om end den er 
knap så markant (29%), hvilket 
afspejler at de enkelte bevillinger fra 
danske offentlige kilder er blevet 
større. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 
for 2011 repræsenterer en stigning i 
forhold til resultatet for 2009. Det nye 
måltal sættes til 65.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
bevillingernes størrelse. 

1.3.3 Forskningsbevillinger fra EU Måltallet afspejler, at CBS ønsker en 
vækst i omfanget og størrelsen af 
bevillinger fra EU, der afspejler 
styrken af CBS’ forskning i Europa. 
Den faktiske stigning fra 2006 til 2009 
har været på ca. 30% med store 
variationer over årene. Der er også 
sket en vækst i antallet af bevillinger, 
svarende til ca. 50%. 
 
Det foreslås at målet for omfanget af 
midler opjusteres, således at måltallet 
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for 2011 repræsenterer en stigning i 
forhold til resultatet for 2009. Det nye 
måltal sættes til 7.000.000. 
 
Målet for antal bevillinger udgår af 
hensyn til simplificering, da det 
vurderes mindre relevant end 
bevillingernes størrelse. 

1.4  Ph.d.-aktivitet 
1.4.1 Ph.d.-optag CBS ønsker at uddanne flere 

forskere. 
 
Status for HUM/SAMF 2010 forventes 
at blive 37. 
  
Målet for HUM/SAMF opjusteres til 50 
for at fastholde og afspejle 
ambitionen. 
 
2010-målet for IT fastholdes, da det 
har vist sig svært at tiltrække 
tilstrækkelige kandidater med den 
nuværende organisering af IT-
forskningen på CBS. Planlagt 
omorganiseringen af IT-forskningen i 
2011 forventes ikke at vise effekt på 
dette område allerede i 2011. 

1.4.2 Antal godkendte afhandlinger 2010-mållet fastholdes for at afspejle 
CBS fortsatte ambitioner om at 
uddanne flere ph.d’ere. 

1.4.3 Antal udenlandske ph.d.-
studerende 

2010-mållet fastholdes for at afspejle 
CBS fortsatte ambitioner om at 
tiltrække flere udenlandske ph.d’ere. 

1.4.4 Andel CBS ph.d.-studerende på 
udlandsophold undervejs i forløbet 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

1.4.5 Antal ph.d.-skoler CBS har i dag 3 ph.d.-skoler og har 
ingen planer om at ændre dette i 2011 
(indikatoren er obligatorisk).  

2.1 Ansøgninger og optag 
2.1.1 Antal 1. prioritetsansøgere til 
CBS’ bacheloruddannelser 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.1.2 Antal optagne BACHELOR: 
Staus 2010 (forventet): 2.533 
CBS vil gerne optage flere 
studerende, men CBS har nået en 
kapacitetsgrænse og kan ikke optage 
flere studerende uden flere 
forskningsressourcer – dvs mulighed 
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for at ansætte lektorer og professorer. 
Da CBS ikke forventer en væsentlig 
ændring i forskningsgrundlaget for 
uddannelserne vil det kun være muligt 
med en meget begrænset stigning i 
optaget i 2011. CBS forventer i 2011 
at udbyde en erhvervsintegreret 
bachelor som en variant af HA studiet. 
Dette vil udvide optaget med 30. 
Vi vil i lyset af det store behov for 
ekstra pladser undersøge 
mulighederne for at øge optaget 
marginalt på en række andre studier. 
Vi håber at dette kan betyde et øget 
optag på yderligere 50, spredt over de 
af CBS’ uddannelser med mest 
søgning. 
 
Målet for optag på bachelor 
opjusteres til 2.613. 
 
KANDIDAT: 
Forventet status 2010: 2.759 
 
Status for 2010 sættes som mål for 
2011 for ikke at presse 
forskningsressourcer yderligere. 
 
MASTER: 
Forventet status 2010: 428 
 
Målet for 2011 sættes ned til 400 som 
følge af forventning om en mindre 
søgning til betalingsuddannelser 
grundet den økonomiske krise. 
 
DIPLOM: 
Forventet status 2010: 1.684 
Målet for 2011 opjusteres til 1.584. 
Målet sættes lavere end status 2010 
som følge af forventning om en 
mindre søgning til 
betalingsuddannelser grundet den 
økonomiske krise. 

2.1.3 Antal programmer Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.2 Frafald 
2.2.1 Frafaldsprocent CBS har arbejdet målrettet på at 
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nedbringe frafald, herunder er indført 
forbedret introforløb og 
mentorordning.  
 
Næste skridt bliver at tydeliggøre 
udgange til forskellige typer jobs og 
professioner ved klyngedannelse på 
kandidatniveau. CBS forventer ikke at 
dette vil slå igennem i 2011. 
 
CBS opjusterer måltallet for frafald (i 
forhold til 2009 resultat) for at 
fastholde og afspejle ambitionen om 
at mindske frafald. De nye måltal 
repræsenterer en marginal forbedring 
i forhold til 2009 resultatet. 

2.3 Gennemførselstid 
2.3.1 Gennemførsel på normeret tid Måltal for gennemførsel på normeret 

tid for bachelorer udgår på forslag fra 
UBST. 
 
Målet gennemførsel for kandidater på 
normeret tid minder tilnærmelsesvis 
om det mål der ligger til grund for 
udregning af gennemførselsbonus. 
Gennemførselsbonus udregnes som 
antal dimmiteret efter 27 mdr.’s 
kandidatstudier. Her regnes blot med 
24 mdr. 
 
Målet for gennemførsel kandidat 
SAMF opjusteres fra 19% (resultat 
2009) til 23%. 
 
Målet for gennemførsel kandidat HUM 
opjusteres fra 2% (resultat 2009) til 
3%. 

2.3.2 Gennemførsel på normeret tid + 
1 år 

Måltal for gennemførsel på normeret 
tid +1 ÅR for kandidater udgår på 
forslag fra UBST. 
 
Målet for gennemførsel for bachelorer 
er dermed identisk med det mål der 
ligger til grund for udregning af 
gennemførselsbonus. 
 
Målet for bachelorer SAMF justeres til 
70% pba af resultat 2009. 
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Målet for bachelorer HUM justeres til 
58% pba af resultat 2009. 

2.3.3 Gennemførsels-tid (år) Det fremgår at CBS har nedbragt 
gennemførelsestiderne siden 2006. 
 
På trods af fortsat arbejde med at 
forenkle CBS’ uddannelsesstruktur 
forventes kun marginale forbedringer i 
gennemførselstiderne i 2011, da et 
dårligt arbejdsmarked for dimittender 
erfaringsmæssigt betyder at nogle 
studerende sætter studietempoet ned. 
 
Måltallet opjusteres derfor ift. 2010 
målet i UK 2008-2010, således at 
måltallet afspejler 2009-resultatet. 

2.3.4 Gennemførsel i alt Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov 
2.4.1 Beskæftigelsesgrad for 
færdiguddannede 

CBS dimittender havde i årene 2006 
og 2007 en særligt høj 
beskæftigelsesgrad pga. af de gode 
år på arbejdsmarkedet (opgjort i 
målets resultater 2008 og 2009). 
 
Særligt har udviklingen i 
beskæftigelsesgrad for HUM-
kandidater været positiv siden 2006. 
 
Det må forventes at den økonomiske 
krise slår igennem i målets resultater 
for 2010 (2008 data) og 2011 (2009 
data).  
 
Måltallet for 2010 fastholdes derfor for 
SAMF-kandidater, men opjusteres til 
80% for HUM-kandidater.  

2.5 Iværksætteri 
2.5.1 Antal udbudte kurser i 
Entrepreneurship – opgjort i ECTS 

CBS har gradvist udbudt flere og flere 
kurser i 
iværksætteri/entrepreneurship. 
 
CBS forventer at denne tendes vil 
fortsætte. Målet opjusteres derfor til 
300 ECTS. 

2.6 Internationalisering af uddannelserne 
2.6.1 Antal CBS studerende på CBS ønsker at flere studerende 
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udlandsophold integrerer et udlandsophold i deres 
uddannelse – og giver gode 
muligheder for dette i form af et 
omfattende netværk af 
partneruniversiteter med 
udvekslingsaftaler. 
 
For at afspejle ambitionen fastholdes 
2010-målet på 1.100, da dette fortsat 
ligger over 2009 resultatet. 

2.6.2 Antal udenlandske studerende 
på CBS 

FULL-PROGRAMME: 
Målet opjusteres til 2000 for at 
afspejle CBS ambition om at tiltrække 
flere udenlandske full-programme 
studerende, der udgør et væsentligt 
bidrag til kulturen og diversiteten i 
CBS’ studiemiljø. 
 
UDVEKSLING: 
Målet nedjusteres til 1.100 for at 
afspejle at CBS ønsker balance 
mellem indkomne og udgående 
udvekslingsstuderende.  

2.6.3 Strategiske alliancer: 
Uddannelser i fællesskab med 
strategiske partnere 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.6.4 Kurser på engelsk Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten. 

2.6.5 Uddannelser på engelsk Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten. 

2.7 Kvalitet i uddannelserne 
2.7.1 Andel oprettede fag, hvor 
undervisningsevalueringerne 
offentliggøres på nettet 

CBS har altid haft stærk fokus på 
kvalitets- og evalueringsarbejde, 
hvilket bla. afspejledes i CBS’ tidligere 
strategie, hvor ”Det lærende 
universitet” var et pejlemærke. 
 
CBS er tilfreds med mål og 
resultaterne i indikatorerne under 
afsnit 2.7 og vil derfor videreføre 2010 
målene i 2011.  

2.7.2 Strategi for nye 
undervisningsformer/efteruddannelse 
af undervisere 

Se ovenfor. 

2.7.3 Antal kursustimer inden for 
pædagogisk efteruddannelse 
modtaget af CBS-undervisere 

Se 2.7.1. 

2.7.4 Antal afsatte årsværk til at Udgår på baggrund af et ønske om at 
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styrke pædagogik og fagdidaktik simplificere kontrakten. 
2.7.5 Studievejledningsaktivitet: 
procentvis andel af vejledere med 
vejlederuddannelse (årsværk) 

Se 2.7.1. 

2.7.6 Studievejledningsaktivitet: antal 
årsværk afsat til studie- og 
karrierevejledning 

Se 2.7.1. 

2.7.7 Strategi for studiemiljø Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.7.8 Studiemiljø på 
bacheloruddannelserne 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

2.7.9 Kvalitetssikring af 
uddannelserne 

Udgår på baggrund af et ønske om at 
simplificere kontrakten, samt et ønske 
om udelukkende at have 
kvantificerbare mål i kontrakten. 

2.8 Efter- og videreuddannelse 
2.8.1 Antal kursister (Master og 
Diplom) 

CBS har de seneste år formået at 
tiltrække flere studerende til vores 
efter- og videreuddannelse. CBS 
ønsker at fortsætte denne udvikling, 
men forventer i 2011 en mindre 
nedgang i studerende på 
betalingsuddannelser pga den 
økonomiske krise. 
 
Måltallet opjusteres derfor ift. 2010 
målet i UK 2008-2010, således at 
måltallet afspejler 2009-resultatet. 

2.8.2 Deltagerbetaling Se ovenfor. 
 
Prognose for deltagerbetalingerne i 
2011 for HD er : 70,8 mio kr. (i 2011 
P/L). 
 
Forudsætninger:  
- at optag på HD 1. del (1.sem.) 2011 
bliver som optag på HD 1 del 2010, 
og at optag på HD 2. del (5.sem.) i 
2011 bliver 10% mindre end optag i 
2010 (som var stort pga meget stort 
optag på HD 1. del i sommeren 2008). 
- frafald mellem semestrene på 1. del 
og på 2. del svarende til 
gennemsnittet over de sidste 2-3 år. 
- deltagerpriserne i efteråret 2011 alle 
hæves med 1,1% svarende til den 
forudsatte generelle prisstigning på 
universitetsområdet fra 2010 til 2011. 
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Målet for master uddannelserne 
nedjusteres til 2009 resultat, da disse 
uddannelser vurderes at være ekstra 
følsomme overfor konjukturudsving. 
 
Målet for diplom uddannelserne 
opjusteres til 70,8 mio pba af 
ovenstående prognose. 

2.8.3 Sommerskole og øvrige korte 
åbne kurser 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne 
3.1.1 Aktiviteter gennemført i 
samarbejde med 
professionshøjskolerne 

CVU er ændret til prof.højskoler. 
UBST ønsker målet bibeholdt, da det 
står i lovbemærkningerne. 

3.2 Deltagelse i den offentlige debat 
3.2.1 Antal besøg på Experts@CBS Udgår på forslag fra UBST. CBS har 

ingen problemer med dette. 
3.2.2 Antal presseklip, der citerer 
CBS-forskere, ledere og studerende 
som eksperter 

Da vi de seneste år løbende har fået 
mulighed for at øge udvalget af 
medier, som vi får overvåget, bør 
målet justeres. 
 
Det bør bemærkes, at antallet af 
medier løbende justeres, og derfor er 
tallene ikke nødvendigvis 
sammenlignelige fra år til år. Det vil 
dog blive bemærket i en note, hvis 
opgørelsesgrundlaget har ændret sig 
mærkbart. 
 
Målet opjusteres til 8.575. 

3.2.3 Antal artikler i kategorien 
”Andet/formidlingsartikler” i CBS 
Research 

Målet for indeværende år på 1.200 
artikler er langt under den faktiske 
udvikling i antal registrerede artikler 
igennem den seneste årrække. I 
forhold til 2009-tallet foreslår vi derfor, 
at der ligeledes opereres med en ca. 
15% stigning i denne kategori, dvs. et 
mål for 2011 på 2.500 artikler. 

3.2.4 Antal formidlingsarrangementer 
på CBS 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.3 Samarbejde med erhvervslivet 
3.3.1 Erhvervsfinansierede Ph.d. og 
DBA 

CBS ønsker, at uddanne flere ph.d.-er 
i samarbejde med erhvervslivet.  
 
ANTAL INDSKREVNE: 
Forventet status 2010: 56 
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Målet for 2010 på 69 fastholdes for at 
afspejle CBS’ fortsatte ambitioner, og 
fordi 2010 resultatet er påvirket af et 
ekstraordinært højt antal tildelte 
grader. 
 
ANTAL TILDELTE GRADER: 
Forventet status 2010: 14 
Målet for 2010 på 7 fastholdes i 
forventning om færre tildelte grader i 
2011 efter et ekstraordinært højt antal 
tildelte grader i 2010. 
  

3.3.2 Antal studerende på internship i 
virksomheder og organisationer 

CBS ønsker at kunne tilbyde/formidle 
flere internship til studerende – i 
samarbejde med erhvervslivet. 
 
På trods af at CBS ligger noget under 
2009-målet i 2009 resultatet, 
fastholdes 2010 målet på 468 i 2011 
at fastholde og afspejle ambitionen. 

3.3.3 Alumni Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

3.3.4 Bestyrelsesposter, som 
indehaves af faste forskere ved CBS 
(i virksomheder) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

4.1 Forskningsbaseret 
myndighedsbetjening 

Udgår, da CBS ikke udfører 
forskningsbaseret 
myndighedsbetjening  

5.1 Deltagerbetaling fra ”ikke-
EU/EØS-studerende” - andel af CBS’ 
samlede uddannelsesindtægt 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

5.2 Indtægter fra skræddersyede 
kurser og ydelser (mio. kr.) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

5.3 Indtægter fra Corporate Partners, 
sponsorer og lign. (til CBS-generelle 
formål) (mio. kr.) 

Udgår på forslag fra UBST. CBS har 
ingen problemer med dette. 

 



 

 

 

Forsikring af bestyrelses- og direktionsansvar  
– tilbud indhentet af Danske Universiteter 
 
Danske Universiteter har undersøgt mulighederne for en bestyrelses - og 
direktionsansvarsforsikring. 
 
 
Baggrund  
CBS har pt. ingen direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Der foreligger 
derfor ikke noget sammenligningsgrundlag mellem tilbuddet og en eksisterende 
forsikring. 
 
Danske Universiteter har benyttet sig af Forsikringsmægler Willis I/S, der har 
indhentet tilbud fra 5 forskellige forsikringsselskaber. Willis I/S har vurderet de 
indkomne tilbud og konkluderer, at tilbuddet fra Riskpoint er mest 
konkurrencedygtigt og i øvrigt lever op til de krav man bør stille til en forsikring. 
På dette grundlag har Danske Universiteter fremsendt beslutningsoplæg. 
 
 
Tilbud 
Forsikringsbetingelserne fra Riskpoint omfatter i hovedtræk: 
 
Hvem dækkes? 
Sikrede Enhver tidligere, nuværende eller kommende medlem af 

bestyrelsen/direktionen. 
 
Koncernen Forsikringstageren. 
 
Krav Ethvert søgsmål eller retsskridt med påstand om erstatning, 

enhver skriftlig meddelelse om at nogen vil holde ansvarlig for 
formuetab, strafferetlig sigtelse, administrativ eller offentlig 
procedure og formel undersøgelse. 

 
Tab Formuetab og forsvarsomkostninger. 
 
 
 
 

26. september 2008 
 
td.oefu@cbs.dk  
 
Tina Birgitte Dencker 
AC-Fuldmægtig 
OEFU  

Bestyrelsen 
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Sagsomk I Norden dækkes alle omkostninger udenfor summen, dog  
ifm. retssager forholdsmæssigt hvis underforsikret. I resten af verden dækkes 

sagsomkostninger med 25% i tillæg til summen. Kautionsomk. 
dækkes ikke som standard.  

 
Hvor og hvordan dækker forsikringen? 
Dækn.  Hele verden excl. USA og Canada 
område  
 
Forsikrings- Claims made 
princip 
 
Fornyelse af Ingen automatisk fornyelse af forsikringen 
forsikr. 
 
Forsikrings- Forsikringsdækningen ændres til handlinger/undtagelser forud  
tagers insol- for endelig konkurs/likvidation.  
vens 
 
Forsikrings- Forsikringsdækningen ændres til handlinger/undladelser forud for 
tagers over- endeli g konkurs. 
tagelse   
 
Hvornår dækker forsikringen? 
Forsikrings- 12 mdr. 
periode 
 
Anmeldelses- Snarest muligt og inden for 12 mdr. af udløb af  
periode forsikringsperioden  
 
Udvidet op- 12 mdr. til 25 %. Gratis afløbsdækning i 72 mdr. for fratrådte 
dagelses- sikred e. 
periode 
 
Udvidelser 
ODL  Ikke tilbudt (ODL:”Formuetab ifm. bestyrelsespost i eksternt 

relateret enhed hvor forsikringstager har positiv ejerandel dog 
<50%) 

 
Formuetab Forsikringen dækker krav om erstatning for formuetab (tort) der 
ifm ansættel- rejses af tidligere, nuværende, kommende eller potentielle 
sesrelaterede ansatte mod sikrede i disses egenskab af sikret, herunder krav 
krav for følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade. Dækningen 
 omfatter krav som følge af chikane, diskrimination, forskelsbe-
 handli ng mv. 
  
Repr. ved Tilbudt med undersum på 10%. Krav om skriftlig anmodning. 
undersøgel- 
ser 
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Personlig Ik ke tilbudt 
skattehæftel-  
se 
 
Genetablering Tilbudt, med undersum på 10 %. 
 af renomme  
 
Forhånds- Tilbudt, med undersum på 10 %. 
godkendelse 
af forsvars- 
omkostninger 
 
Forsikrings- Tilbudt, med undersum på 10 %. 
bare bøder  
 
Dækningsundtagelser 
Retroaktiv  Ingen undtagelse.  
dækning 
 
Krav anmeldt Undtaget 
til tidl. fors.  
selskab og 
dækket under 
denne 
 
Tidligere/ Undtaget, dog kun fsva.  retssager. 
verserende 
krav  
 
Sikredes Undtaget hvis endelig afgørelse eller tilståelse - indtil da betales 
forsætlige forsvarsomkostninger. Kun de(n) involverede personer 
handlinger undtag es. 
og undlade- 
ser 
 
Professionelt Ikke undtaget. 
ansvar 
 
Uberettiget Undtaget. 
personlig 
vinding 
 
Bøder Ikke undtaget. 
 
Skatter Ikke undtaget. 
 
Sikrede mod Ikke undtaget. 
sikrede 
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Forurening Ikke undtaget. 
 
Person og Undtaget. Dog ikke fsva. følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk 
tingskade skade i relation til ansættelsesretlige (EPL) krav.  
 
Pensions- Ikke undtaget. 
lovgivning  
 
Videreg.  Ikke undtaget.  
ansvar 
 
Majoritets- Undtaget. 
aktionær 
 
Værdipapir Undtaget. Men kun off. udbud efter ikrafttræden af policen, 
emissioner medmindre specifikt undtaget. 
 
Krav i USA Blank 
 
Asbest Ikke undtaget.  
 
Værneting/lovvalg 
Behandles Ja. 
iht. DK lov 
 
Summer og selvrisiko 
Forsvarsomk 25 % af summen i DKK 
i tillæg til for- 
sikringssum 
 
Selvrisiko 0 DKK 
 
 
Årspræmie og dækningsomfang 
 
Forsikringens dækningsomfang, CBS DKK10 MIO  
Forsikringens årspræmie, CBS DKK 26.000 
Willis vederlag Indeholdt i forsikringspræmien 
Væsentlige undtagelser  Mangler dækning for ODL  
  
Dækningsomfanget er baseret på en minimum sats. 
I beregningen af forsikringens årspræmie er der ikke taget højde samlerabat på 
10%. 
Den manglende dækning for ODL (eksterne bestyrelsesposter) skyldes, at 
tilbudsgiver ikke er blevet oplyst om omfanget af disse.   
 
For en uddybning af betingelser i tilbuddet henvises til den fremsendte 
Betingelsessammenligning fra Danske Universiteter. 
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Indstilling 
Økonomfunktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til Danske 
Universiteters anbefaling af Riskpoint A/S som forsikringsleverandør.  
 
Det er Økonomifunktionens opfattelse, at sammenhængen mellem pris og 
dækning er rimelig. Økonomifunktionen indstiller, på baggrund af materialet fra 
Danske Universiteter, at Bestyrelsen tilslutter sig tilbuddet. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Birgitte Dencker 



D&O sammenligning SME 2008

Forsikringstager Universiteterne

Forsikringsselskab

Bemærkninger

Produktnavn 
Bestyrelses- og direktionsansvar

Direktions- og bestyrelseansvar Direktions- og bestyrelseansvar
Ledelsesansvarsforsikring

Ledelsesansvar 

Betingelser 11/2002 OBS det er deres Major betingelserDO-03-02 470-82-03 OBS opdateret DK 10.2007 BusinessGuard D&O MM 10.06
Hvem dækkes
Sikrede 

Enhver fysisk person der har været, er 
eller bliver bestyrelsesmedlem eller 
direktionsmedlem eller tilsvarende 
stilling, og disses ægtefælle eller 
registret partner eller bo eller arvinger; 
samt ansatte der handler i egenskab af 
leder eller tilsynsførende eller sagsøges 
sammen med bestyrelses eller 
direktionsmedlemmer.

Dækket er ethvert tidligere, 
nuværende og fremtidigt medlem af 
bestyrelse og direktion samt 
personer der faktisk fungerer som 
direktører og kan ifalde et personligt 
ledelsesansvar samt enhver der kan 
indtræde i sikredes 
rettigheder/pligter.

Dækket er tidligere, nuværende og 
kommende direktører, 
bestyrelsesmedlemmer og ledende 
medarbejdere der kan ifalde et 
personligt ledelsesansvar i 
forsikringstager og dets 
datterselskaber, og disses 
ægtefælle, samlever, arvinger eller 
bo. 

Enhver tidligere, nuværende, 
eller kommende medlem af be- 
styrelsen/direktionen samt 
enhver der kan pådrage sig 
selvstændigt ledelsesansvar, 
inklusive ægtefæller, arvinger og 
lignende.

Dækket er ethvert tidligere, 
nuværende og kommende medlem 
af bestyrelse og direktion samt 
medarbejdere der kan ifalde et 
personligt ledelsesansvar disses 
ægtefælle eller registret partner eller 
bo eller arvinger 

definition af sikrede skal tilpasses 
universitetsverdnen, hvilket alle 
forsikringsselskaber kan tilbyde jf 
tidligere fremsendte 
organisationsdiagram. Universiteterne 
skal "godkende" ordlyd.

Koncernen Forsikringstageren og ethvert selskab, 
hvor forsikringstageren har direkte eller 
indirekte kontrol via
-aktier med stemmemajoritet,
-ret til at udpege flertal af 
bestyrelsesmedlemmer,
-kontrol over stemmemajoritet ved aftale 
med aktionærer.

Forsikringstageren og samtlige 
datterselskaber hvori ejerskabet er 
mere end 50% af aktiemajoriteten

Forsikringstageren og 
datterselskaber der på 
ikrafttrædelsestidspunktet ejer mere 
end 50 % af stemmeberettigede 
kapital eller er berettiget til at udpege 
og afsætte flertallet af 
bestyrelsesmedlemmer

Forsikringstageren og selskaber 
hvor forsikringstager pr. 
ikrafttrædelse:
-ejer mere end halvdelen af 
aktiekapitalen, eller
-besidder flertallet af stemmerne, 
eller 
-har ret at udpege flertallet af 
bestyrelsesmedlemmerne eller
-har kontrol over selskabet ved 
aftale eller vedtægter og 
selskabet i øvrigt er 100% 
konsolideret
-har flertallet af stemmerne ved 
aktionæroverenskomst, og 
selskabet i øvrigt er 100% 
konsolideret, samt
-øvrige selskaber, der er listet i 
policen.

Tillige anses alle selskaber, hvori 

Forsikringstageren og selskaber hvor 
forsikringstager pr. ikrafttrædelse:
-ejer mere end 50 % af 
aktiekapitalen, eller
-besidder flertallet af stemmerne, 
eller 
-har ret at udpege flertallet af 
bestyrelsesmedlemmerne eller
-har kontrol over selskabet ved aftale 
eller vedtægter og selskabet i øvrigt 
er 100% konsolideret
-har flertallet af stemmerne ved 
aktionæroverenskomst, og selskabet 
i øvrigt er 100% konsolideret, samt
-øvrige selskaber, der er listet i 
policen.

Tillige anses alle selskaber, hvori 
forsikringstager tidligere har haft 
indflydelse som ovenstående for 
omfattet.Nye datterselskaber

Automatisk meddækket hvis 
forsikringstagers samlede aktiver ikke 
bliver forøget med mere end 25 % og 
hvis ikke børsnoteret i USA. OBS 
tidligere datterselskaber dækkes ikke 
udover den policeperiode hvor 
datterselskabet solgtes! Separat run-
off police skal tilkøbes

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber: hvis formål ligger udenfor 
koncernens virke, har hjemsted 
udenfor Europa eller aktiver er >25% 
af koncern. 

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber: >15% af koncernes 
aktiver, domicileret i USA, 
børsnoteret i USA, eller finansiel inst. 

Automatisk meddækket dog ikke 
hvis registert eller stiftet i USA, er 
finansiel inst. og er er 
børsnoteret. 

Automatisk meddækket dog ikke 
selskaber registeret eller stiftet i 
USA, finansiel inst. eller børsnoteret. 

Bedste dækning afhænger af konkrete 
omstændigheder

Hvad dækkes
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Krav Forsikringen betaler på vegne af sikrede 
personer beløb som følge af 
erstatningsansvar, som følge af krav, 
defineret som
-skriftligt krav rejst af person, som ikke 
er sikret eller virksomheden,
-Civilt sagsanlæg ved tilsigelse, 
stævning el. lign. processkrift,
-anklageskrift,
-formel administrativ eller lovbestemt 
proces
samt
-formel undersøgelse (men kun udgifter 
hertil).

Forsikringen betaler rimelige 
omkostninger, gebyrer, honorarer og 
udgifter, der er afholdt til forsvar eller 
undersøgelse af et krav.

Ikke defineret Ikke defineret Ethvert søgsmål eller retsskridt 
med påstand om erstatning, 
enhver skriftlig meddelelse om at 
nogen vil holde ansvarlig for 
formuetab, strafferetlig sigtelse, 
administrativ eller offentlig 
procedure og formel 
undersøgelse

Forsikringen dækker på vegne af 
sikrede personer erstatning for 
formuetab som følge af personligt 
ledelsesansvar (ansvarspådragende 
handling eller undladelse, eller som 
sikrede ifalder som følge af sin 
ledelsesposition), herunder ansvar 
for selskabets gæld, som er en følge 
af krav, forstået som  
-ethvert krav eller retsskridt med 
påstand om erstatning, 
-enhver skriftlig meddelse at til 
hensigt at holde sikrede ansvarlig, 
-en strafferetlig sigtelse, 
-adm. eller offentlig procedure samt
-civil eller strafferetlig, adm. eller 
offentlig et administrativt retskrit, 
udredning eller efterforskning af en 
sikret;
 - skriftligt identificeret
 - modtaget stævning v. SEC
 - Finanstilsynet 
inklusive rimelige 
forsvarsomkostninger 

Tab Samlede beløb Sikrede personer er 
personligt erstatningsansvarlige for som 
følge af Krav og forsvarsomkostninger. 
Tab omfatter ikke: ikke forsikringsbare 
forhold, bøder og lign.straf, beløb som 
Sikrede personer fritages for på anden 
måde end skadesløsholdelse

Formuetab og forsvarsomkostninger Formuetab og forsvarsomkostninger Formuetab og 
forsvarsomkostninger

Formuetab og forsvarsomkostninger

Sagsomkostninger ifm retsager 

Sagsomkostninger dækkes udenfor 
summen i tillæg med 1.000.000. 
Kautionsomkostninger dækkes.

Sagsomkostninger dækkes løbende 
inden for summen

Sagsomkostninger dækkes løbende 
indenfor summen

I Norden dækkes alle 
omkostninger udenfor summen 
dog forholdsmæssigt hvis 
underforsikret, og i resten af 
verden dækkes sagsomkostning 
med 25% i tillæg til summen. 
Kautionsomkostninger dækkes 
ikke som standard.

I Norden dækkes alle omkostninger 
udenfor summen (skal bekræftes af 
AIG) odg forholdsmæssigt hvis 
underforsikret og i resten af verden 
dækkes sagsomkostning med 25% i 
tillæg til summen. 
Kautionsomkostninger dækkes ikke 
som standard, men kan tilbydes.

Hvor og hvordan dækker forsikringen 
Geografisk dækningsområde 

Hele verden excl Canada og USA

Hele verden 

Hele verden Hele verden excl USA og Canada Hele verden
I praksis kun betydning hvis 
datterselskaber i USA eller Canada

Forsikringsprincip (krav rejst i forsikringstiden  = clams made princip) 

Claims made 

Claims made Claims made

Claims made

Claims made

Automatisk fornyelse af forsikringen Nej Ja Nej Nej Ja, kan dog fravælges

Forsikringstagers insolvens

Forsikringsselskabet kan opsige 
forsikringen

Hvis virksomheden er mindre end to 
år så dækkes krav der følger af 
konkurs og betalingsstandsning ikke!

Ikke defineret Forsikringensdækningen ændres 
til handlinger/undladelser forud 
for endelig konkurs/likvidation 
(afløb indtil forsikringsperioden 
udløber)

Forsikringensdækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
endelig konkurs/likvidation (afløb 
indtil forsikringsperioden udløber)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Forsikringstagers overtagelse (fusion eller andre overtager >50 % af 
ejerskab/stemmeret)

Forsikringstager skal give meddelelse 
snarest muligt og dækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
overtagelsen

Forsikringstaqer skal give 
forsikringsselskabet meddelelse 
herom (ingenting om konsekvenser?)

Hvis ikke forsikringstageren er 
fortsættende selskab ændres 
dækningen således at alene 
ansvarspådragende handlinger eller 
undladelser før overtagelsen eller 
fusionen er dækket medmindre CNA 
acceptere at fortsætte forsikringen

Forsikringensdækningen ændres 
til handlinger/undladelser forud 
for endelig konkurs (afløb indtil 
forsikringsperioden udløber)

Forsikringensdækningen ændres til 
handlinger/undladelser forud for 
endelig konkurs (afløb indtil 
forsikringsperioden udløber)

Hvornår dækker forsikringen 
Forsikringsperiode 

12 mdr

12 mdr 12 mdr 12 mdr 12 mdr

Anmeldelsesperiode

Snarest muligt i forsikringsperioden

Snarest muligt og inden for 12 mdr 
efter udløb af forsikringsperioden

Så snart den pågældende er blevet 
bekendt med eller må formode  at 
der vil blive rejst erstatningskrav

Snarest muligt og inden for 12 
mdr efter udløb af 
forsikringsperioden

Snarest muligt og inden for 12 mdr 
efter udløb af forsikringsperioden

Udvidet opdagelsesperiode (afløb)

1 år til 100 % af udløbende helårlige 
præmie 

Ikke tilbudt 12 mdr til 50 %, 24 mdr til 75 % og 
36 mdr til 100 %

12 mdr. til 25 %.  Automatisk 
generelt. Gratis afløbsdækning i 
72 mdr for fratrådte sikrede

12 mdr til 25 %. Automatisk generelt. 
Gratis afløbsdækning i 72 mdr for 
fratrådte sikrede

Udvidelser
Formuetab i forbindelse med bestyrelsespost i eksterne relaterede 
enheder hvor forsikringstager har positiv ejerandel dog <50 % (ODL 
dækning)

Tilbudt dog ikke eksterne 
bestyrelsesposter i USA og sikrede mod 
sikrede undtagelse 

Ikke tilbudt Tilbudt                                               
Krav rejst mod sikrede i relation til 
bestyrelseshverv sikrede har påtaget 
sig efter særskilt skriftlig anmodning 
fra forsikringstageren, dog kun hvis 
hvervet udøves i et ikke-børsnoteret 
selskab hvori forsikringstageren ejer 
0,1 % til 50 % eller udøves i en ikke-
erhvervsdrivende fond eller foening 
eller brancheorganisation eller lign.

Ikke tilbudt.                                              
Krav rejst mod sikrede, som på 
skriftlig anmodning fra 
forsikringstager har været, er 
eller bliver direktions- eller 
bestyrelsesmedlem i en relateret 
enhed. 
Med relateret enhed forstås et 
selskab: 
-hvori forsikringstager på 
tidspunktet for forsikringens 
ikrafttræden og gennem hele 
forsikringsperioden ejer max. 
50%
-ikke erhvervsdrivende fond og 
forening, non-profit selskab mv.
men ikke:
-selskaber registreret, 
børsnoteret eller har værdipapirer 
handlet i USA
-finansiel institution
-datterselskaber, jfr ovenfor
og kun handlinger begået mens 
forsikringstager kontrollerede 
ejede en positiv andel af 
enheden
Dækningen omfatter ikke krav 
rejst før den dato hvor sikrede 
første gang blev ledelsesmedlem 
i den eksterne enhed.
Dækningen er subsidiær i forhold 
til anden forsikring og 
skadesløsholdelse.

Tilbudt.                                              
Krav rejst mod sikrede, som på 
specifik anmodning fra 
forsikringstager har været, er eller 
bliver direktions- eller 
bestyrelsesmedlem i en relateret 
enhed. 
Med relateret enhed forstås et 
selskab: 
-hvori forsikringstager på tidspunktet 
for forsikringens ikrafttræden og 
gennem hele forsikringsperioden ejer 
max. 50%
-ikke erhvervsdrivende fond og 
forening, non-profit selskab mv.
-selskaber anført på bilag/liste til 
forsikringen.
men ikke:
-selskaber registreret, børsnoteret 
eller har værdipapirer handlet i USA
-finansielle institution
-datterselskaber, jfr ovenfor
og kun handlinger begået mens 
forsikringstager kontrollerede ejede 
en positiv andel af enheden. Sikrede 
mod sikrede undtagelse inklusiv 
majoritetsaktionærundtagelse (bør 
bortforhandles)
Dækningen omfatter ikke krav rejst 
før den dato hvor sikrede første gang 
blev ledelsesmedlem i den eksterne 
enhed.

Dækningen er subsidiær i forhold til 
anden forsikring og 
skadesløsholdelse.

ODL dækning er relevant - hvis 
Riskpoint vælges skal ODL dækning 
tilbydes (uden merpræmie)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Formuetab i forbindelse med ansættelsesrelaterede krav  (EPL dækning) Forsikringen dækker krav fremsat eller 
opretholdt af en sikret person eller 
tidligere, nuværende eller mulig ansat i 
sikrede organisation eller anden enhed 
eller fremsat af en offentlig myndighed 
der regulerer ansættelsespraksis 
baseret på retsstridig eller uberettiget 
afskedigelse, diskrimination, chikane 
osv.

Ikke tilbudt Tilbudt.                                              
Forsikringen dækker sikredes ansvar 
for race; social; politisk; religiøs; 
alders; køn; nationalitet eller 
handikap diskrimination, chikane 
eller krænkelse af 
arbejdstagerrettigheder samt 
følelsesmæssig forstyrrelse mod 
tidligere, nuværende eller potentiel 
arbejdstager, begået af sikrede eller 
andre arbejdstagere i koncernen

Forsikringen dækker krav om 
erstatning for formuetab (tort) der 
rejses af tidligere, nuværende 
eller kommende eller potentielle 
ansatte mod sikrede i disses 
egenskab af sikret, herunder krav 
for følelsesmæssig forstyrrelse 
eller psykisk skade. Dækningen 
omfatter krav, som følge af 
chikane, diskrimination, 
forskelsbehandling mv.

Forsikringen dækker krav om 
erstatning for formuetab (tort) der 
rejses af tidligere, nuværende eller 
kommende eller potentielle ansatte 
mod sikrede i disses egenskab af 
sikret, herunder krav for 
følelsesmæssig forstyrrelse eller 
psykisk skade. Dækningen omfatter 
krav, som følge af chikane, 
diskrimination, forskelsbehandling 
mv.

Repræsentation ved undersøgelser Ja, under definition af Krav uden 
undersum  

Ikke tilbudt Tilbudt, undersum på 50 % af 
summen og maks. DKK 5.000.000

Tilbudt med undersum på 10 %. 
Krav om skriftlig anmodning.

Tilbudt, med undersum på 10 %

Personlig skattehæftelse

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Kan tilbydes hvis relevant (altså hvis 
datterselskaber i Sverige, eller Polen 
hvor der er lignende hæftelse for 
ledelsen)

Ikke tilbudt Kan tilbydes hvis relevant (altså hvis 
datterselskaber i Sverige, eller Polen 
hvor der er lignende hæftelse for 
ledelsen)

Genetablering af renomme (omkostningsdækning)

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Tilbudt med undersum på DKK 
500.000

Tilbudt, med undersum på 10 % Tilbudt, med undersum på DKK 
200.000

Forhåndsgodkendelse af forsvarsomkostninger (Nødsituation)

Ikke tilbudt Ikke tilbudt 

Tilbudt, men undersum på DKK 
5.000.000

Tilbudt, men undersum på 10 % Tilbudt, men undersum på 10 %

Forsikringsbare bøder

Ikke tilbudt Ikke tilbudt

Ikke tilbudt Tilbudt, men undersum på 10 % Tilbudt

Dækningsundtagelser 
Retroaktiv dækning(handlinger/undladelser begået før  forsikringens 
ikrafttrædelse. 

Ingen undtagelse Ingen undtagelse Ingen undtagelse

Ingen undtagelse

Ingen undtagelse

Krav anmeldt til tidligere forsikringsselskab og dækket under denne 
forsikring (eller ville være det hvis ikke summen har udtømt)

Undtaget Ikke undtaget Undtaget 

Undtaget

Undtaget

Tidligere / verserende krav Undtaget Undtaget Undtaget Undtaget, dog kun fsva retssager Undtaget, dog kun fsva retssager

Sikredes forsætlige handlinger og undladelser Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget hvis endelig afgørelse 
eller tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Undtaget hvis endelig afgørelse eller 
tilståelse - indtil da betales 
forsvarsomkostninger. Kun de(n) 
involverede person(er) undtages

Professionelt ansvar Undtaget, se særlige vilkår Undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Uberettiget personlig vinding Undtaget Undtaget Ikke undtaget? Undtaget Undtaget

Bøder Undtaget (i definition af Tab) Undtaget Undtaget
Ikke undtaget og nævnt under 
udvidelser

Ikke undtaget og nævnt under 
udvidelser

Skatter
Ikke undtaget men "ikke-forsikringsbare" 
risici er undtaget Ikke undtaget Undtaget ikke undtaget Ikke undtaget
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Sikrede mod sikrede (I v. I) 

Undtaget i hele verden både fra sikrede 
og fra koncernen, dog dækkes:
-afledte aktionærkrav,
-ansættelseskrav,
-regreskrav fra sikret person,
-krav fra tidligere sikret person,
-krav rejst af likvidator, bobestyrer eller 
administrator,
 og sagsomkostninger. Undtaget i USA Undtaget i USA Ikke undtaget Ikke undtaget

Mindre betydning idet dækning 
begrænset således at USA/Canada ikke 
er dækkket!

Forurening

Udenfor USA: Undtaget dog dækning af 
afledte aktionærkrav.                        I 
USA: Undtaget dog undersum DKK 
1.000.000 til dækning af 
sagsomkostninger og afledte 
aktionærkrav dækkes Undtaget

Undtaget i Common law lande DOG 
dækkes afledte aktionærkrav og 
sagsomkostninger udenfor Common 
law lande fuldt, se Udvidelser Ikke undtaget Ikke undtaget

Person og tingskade Undtaget, se særlige vilkår Undtaget Undtaget 

Undtaget dog ikke fsva 
følelsesmæssig forstyrrelse og 
psykisk skade i relation til 
ansættelsesretlige (EPL) krav

Undtaget dog ikke psykisk lidelse i 
forb. med EPL krav og heller ikke for 
aktionærkrav

Pensionslovgivning Undtaget Ikke undtaget Undtaget i USA (ERISA) Ikke undtaget Ikke undtaget
Videregående ansvar Ikke undtaget Undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Majoritetsaktionær Ikke undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget Undtaget (kan fjernes) Undtaget men kan forhandles

Værdipapir emissioner Undtaget, se særlige vilkår
Undtaget, også værdipapirhandel i 
USA Undtaget dog kun offentligt udbud

Undtaget, men kun offentligt 
udbud efter ikrafttræden af 
policen ,medmindre specifikt 
undtaget

Undtaget, men kun offentligt udbud 
efter ikrafttræden af policen 
,medmindre specifikt undtaget

Krav i USA Ikke generelt undtaget Ikke generelt undtaget
Undtaget fsva. insider og Sikrede 
mod sikrede Ikke generelt undtaget

Asbest Ikke undtaget Undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget Ikke undtaget
Værneting / Lovvalg 
Behandles iht dansk lovgivning ja ja ja ja ja 
Summer og selvrisiko  
Forsikringssum DKK pr. skade / pr. forsikringsår 
Forsvarsomkostninger DKK i tillæg til forsikringssum 1.000.000 0 0 25 % af summen 25 % af summen 

Andre undersummer, f.eks. Repræsentation ved undersøgelser, eksterne 
bestyrelsesposter, 

                                 eksterne 
bestyrelsesposter = 10.000.000 0 0

Selvrisiko personligt / selvrisiko virksomhed (kun ved koncernens 
skadesløsholdelse)

0 dog 250.000 ved krav i USA 0 0

0

0

Præmie
Præmie DKK pr. år se præmie ark se præmie ark se præmie ark se præmie ark se præmie ark
Provision forsikringsmægler 15% 15% 15% 0%  

Udestående oplysninger Dato på risikoanalyse/spørgeskema Dato på risikoanalyse/spørgeskema
Dato på risikoanalyse/spørgeskema 
og årsrapport 2007

Dato på 
risikoanalyse/spørgeskema og 
årsrapport 2007

Dato på risikoanalyse/spørgeskema, 
dog blot bekræftelse på ingen krav 
eller kendskab til omstændigheder 
for de 6 universiteter AIG tegner i 
dag, budget år 2008 og 2009 for 
Handelshøjskolen i Kbh, og oversigt 
over eksterne bestyrelsesposter Det udfyldte spørgeskema skal dateres 

Stempelpligt ja ja ja ja ja 

Beløbet afhænger af forsikringssummen 
og udregnes som følger 
(0,29*forsikringssummen:5000)
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Forsikringsselskab

Bemærkninger

Farveforklaring
bedste 
acceptabel, men ikke godt
uacceptabel

Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger: Bemærkninger:

Paraply ingen paraply
paraply vil give 15 % rabat på 
forsikringerne til universiteterne ingen paraply ingen paraply ingen paraply

Reinstatement/ genopfyldning ingen reinstatement
reinstatement koster 100 % 
efterfølgende reinstatement koster 20 % forud reinstatement koster 15 % forud reinstatement koster 15 % forud

Eksterne bestyrelsesposter
indeholder eksterne bestyrelsesposter 
men undersum DKK 10M

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter indenfor 
uddannelsesområdet og non-profit 
foreninger

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter 

ingen eksterne bestyrelsesposter, 
men skal spørges om vil give 
(uden merpræmie)

indeholder eksterne 
bestyrelsesposter dog ikke DTU 
innovation der har egen D&O police

Tilpasset definition af sikrede personer ja nej, men skal spørges nej, men skal spørges ja
Masterpolice og certifikat til enkelte universitet ja nej, men skal spørges nej, men skal spørges ja

Rabat ved placering i samme forsikringsselskab ingen yderligere rabat

rabat på 10 % på individuelle 
præmier hvis alle universiteter tegner 
hos CNA

rabat på 10 % på individuelle 
præmier hvis alle universiteter 
tegner hos Riskpoint

rabat på 5 % på individuelle præmier 
hvis alle universiteter tegner hos AIG
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Helt generelt får CBS mange studerende igennem ud-
dannelserne – også set i forhold til andre universiteter. 
Og de studerende ”hænger” ikke på studiet i mange år. 
CBS har dog meget få studerende, der gennemfører på 
normeret tid, og især på de erhvervshumanistiske ud-
dannelser er der et strukturelt problem, som der imid-
lertid er taget hånd om. 
 
Bachelor 
Udviklingen i gennemførslen og frafaldet på CBS’ bache-
loruddannelser ser efter normeret tid + 1 år (4 år efter 
optag) ud til at gå i den rigtige retning, om end der fort-
sat er forskel på niveauet på de samfundsvidenskabelige 
og erhvervshumanistiske uddannelser. 
 
Som det fremgår af figur 1, når CBS 2010-målene for 
gennemførsel og frafald 4 år efter optag. Der er dog stor 
spredning uddannelserne imellem. 
 
Sammenlignes CBS’ niveau for gennemførsel og frafald 
med de øvrige universiteter viser det sig, at CBS klarer 
sig godt. I 2009 har CBS således den højeste gennemfør-
selsprocent målt 4 år efter optag for de samfundsviden-
skabelige bacheloruddannelser. 

  

   

LEDELSESINFORMATION DEC 2010

 

STUDENTERDATA 

 GENNEMFØRSEL OG FRAFALD  
 ALDER PÅ DIMITTENDER 

 

Der har de seneste år været et politisk ønske om, at stu-
derende skal færdiggøre deres uddannelse så hurtigt 
som muligt og gerne i en så ung alder, for hurtigt at 
komme i beskæftigelse. Dette har medført implemente-
ringen af en række politiske tiltag, som på CBS kan se 
effekten af nu. 
 
Nedenstående analyser viser status på CBS i forhold til 
gennemførsel, frafald samt dimittendalder. 
 

INDLEDNING 

TEMA GENNEMFØRSEL OG FRAFALD 

Figur 1: Gennemførsel og frafald 4 år efter optag på CBS’ bacheloruddannelser. Opgjort for 2006 – 2010.

 

 

 

 

 

 

Kilde: SPARC, CBS studieadministrative system 
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Det skal dog bemærkes, at frafaldet 1 år efter optag 
er steget i 2010 sammenlignet med tidligere år og 
dette på trods af Studieadministrationens ekstra 
indsats mht. mentorordning, introforløb m.v.  
 
Kandidat  
For kandidatuddannelserne har den samlede gen-
nemførsel 3 år efter optag været stigende (se figur 
2), ligesom frafaldet har ligget forholdsvist stabilt. 
Denne udvikling medfører et fortsat fald i antallet 
af studerende der ”hænger” på studiet. Bemærk 
dog, at der er store forskelle uddannelserne imel-
lem. 
 
Sammenlignes der med de øvrige universiteter, pla-
cerer CBS sig i en midterposition. 
 
Figur 2: Udviklingen i gennemførsel, frafald og studeren-
de der fortsat er aktive 3 år efter optag. Opgjort for CBS’ 
kandidat uddannelser. 
 

 
 
Kilde: SPARC, CBS Studieadministrative system. 
 
Omvendt er gennemførslen efter normeret tid (2 år) 
faldet i 2010 på både det erhvervshumanistiske og 
det samfundsvidenskabelige område (se figur 3). 
Dette er bekymrende set i forhold til, at den i forve-
jen lå på et meget lavt niveau. 
 
En del af forklaringen kan sandsynligvis findes i de 
generelle udfordringer, der er på det danske ar-
bejdsmarked i øjeblikket, og at de studerende derfor 
ikke ”skynder” sig med at blive færdige. 
 
Figur 3: Udviklingen i gennemførslen efter normeret tid (2 
år), opgjort for kandidatuddannelser på CBS.

 
Kilde: SPARC, CBS Studieadministrative system. 
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CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Business Intelli-
gence Enheden i tæt samarbejde med andre enheder på 
CBS. For yderligere information kontakt: Camilla Schreiner 
Andersen på e-mail. csa.bid@cbs.dk eller telefon (38 15) 25 
95. 

Sammenlignes med de øvrige universiteter viser det 
sig ligeledes, at dimittender fra CBS generelt er unge. 
For bachelor dimittender har CBS således den laveste 
medianalder (se figur 4) og for kandidat dimittender 
den tredje laveste medianalder(se figur 5). 
 
 
Figur 4: Medianalder for dimittender på bachelor, opgjort 
for 2009 for alle universiteter. 
 

 
Kilde: Danske Universiteters Nøgletal 
 
 
Figur 5: medianalder for dimittender på kandidat, opgjort 
for 2009 for alle universiteter. 

 
Kilde: Danske Universiteters Nøgletal 
 
Den positive udvikling på CBS afspejles også i den 
gennemsnitlige gennemførselstid, som siden 2006 er 
faldet for både bachelor og kandidat. 
 
Så alt i alt bliver CBS dimittender yngre ligesom de 
gennemfører deres uddannelse hurtigere. 
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Men det kan ikke forklare alt, og især på de erhvervs-
humanistiske uddannelser er udviklingen foruroli-
gende. Der er som konsekvens heraf truffet beslut-
ning om ændringer og nedlæggelser, hvilket vil æn-
dre væsentligt på de uddannelser, der har en helt 
uacceptabel gennemførsel. 



  

  CBS 
Rektors Beretning December 2010 
 

• NYT ENTREPRENØR FYRTÅRN I KØBENHAVN 
• VALG PÅ CBS 
• RANKINGS 
• CBS FORSKERE MODTAGER PRISER FRA DEA  
• NY ÆRESDOKTOR OG HÆDRING AF 

DOKTORDISPUTATSER 
• EQUAL OPPORTUNITIES OFFICER PÅ CBS 
• CBS OBSERVER IGEN ONLINE 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Køben-
havns Universitet (KU) og Copenhagen Business 
School (CBS) er gået sammen i et unikt samarbejde 
om at styrke innovationskraft og iværksætteri. 
Fyrtårnet, som får navnet Copenhagen Innovation 
and Entrepreneurship Lab (CIEL), skal ligge på KU’s 
Nørre Campus og være et kraftcenter for entre-
prenøraktiviteter i det østlige Danmark. 

CIEL er præmieret med en pris på 5 mill kr fra 
Erhvervs- og Boligstyrelsen i konkurrencen ’Det 
Entreprenørielle Universitet’. Prisen blev overrakt 
fredag den 19. november som led i årets Global 
Entrepreneurship Week, hvor førsteprisen på 10 
mill kr. gik til Aarhus Universitet. Inklusiv 
forventede bidrag fra Vækstforum Hovedstaden og 
de tre universiteter kan den samlede bevilling til 
CIEL eventuelt komme helt op på 36 mill kr. 

Tanken er at CIEL skal drage nytte af forskellig-
heden i universiteternes kompetencer og dermed 
skabe de bedste rammer for kreativitet, entrepre-
nørskab og innovation gennem nye former for 

Nyt Entreprenør fyrtårn i København 

sammenhæng mellem forskning, undervisning og 
samarbejde med erhvervslivet. Dette vil skabe ny 
rammer for vækst til gavn for erhvervsliv og i 
Hovedstadsområdet og resten af landet. 

INDHOLD 

STOR INTERESSE FOR GLOBE PROGRAM 

En tredjeplads efter Harvard Business School og 
London Business School. Det er her CBS lander, 
hvis man beder dekaner og rektorer fra hele verden 
om at anbefale den bedste business school i 
verden. 655 har anbefalet CBS. 

Eduniversal, der er en del af det franske konsulent-
firma SMBG, står bag kåringen, og foruden anbefal-
ingerne har de fået en international videnskabelig 
komite til at vurdere, hvor stor international betyd-
ning den enkelte business school har.  

Rankingen er altså baseret på disse to elementer. 
Det overordnede formål er at beskrive kommende 
studerendes uddannelsesmuligheder verden over. 

Valg på CBS 

Valg til studienævn, akademisk råd og bestyrelsen 
for de studerende blev gennemført i uge 47.  

Den samlede stemmeprocent havnede på 18,85, 
hvilket var en anelse højere end sidste år. 

Nyt studentermedlem i bestyrelsen blev Mads 
Svaneklink, der læser cand.soc i politisk kommuni-
kation og ledelse. Mads afløser Henrik Thorn. 

Blandt de indvalgte i Akademisk Råd var der, for 
første gang, en udenlandsk studerende, Connor 
Sullivan, der læser kandidatuddannelsen i 
International Business and Politics. 
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Equal Opportunities Officer på CBS 

Lynn Roseberry, Institutleder på Juridisk Institut, 
er blevet udnævnt til Equal Opportunities Officer. 

Udnævnelsen er sket som led i CBS’ Business in 
Society strategi for at sikre lige muligheder for 
medarbejdere uanset køn, etnicitet, religion, 
seksuel orientering, alder eller handikap. 

Lynn Roseberrys første opgave som equal opportu-
nities officer bliver at udvikle en ligestillingspolitik 
– i samarbejde med HR og forskningsdekan Alan 
Irwin, samt at sørge for dens udbredelse og 
implementering. 

Financial Times har også gennemført deres 
årlige rankings af business schools og MBA-
uddannelser. 

CBS’ Executive Master of Business Admini-
stration (EMBA) er nu den højest listede EMBA i 
Nordeuropa. Uddannelsen er rykket 11 pladser 
op ad listen og ligger nu ranket som nr. 47 i 
verdenen (nr. 21 i Europa). 

Financial Times har også netop offentliggjort 
deres ranking af europæiske business skoler. 
Her er CBS rykket 8 pladser op ad listen, så CBS 
nu er ranket som nr. 23 i Europa. CBS er ranket 
over London School of Economics and Political 
Science, og umiddelbart efter Aalto University 
School of Economics (Helsinki), men der er sta-
dig 4 pladser efter Stockholm School of Econom-
ics. 

Listen toppes som sædvanligt af HEC Paris, 
London Business School, Insead og IMD. 

 

 

CBS forskere modtager priser 
  

Tænketanken DEA, der blev lanceret i maj 
2010, med FUHU som ’founding father’, har 
tildelt professor Steen Thomsen fra Institut for 
International Økonomi og Virksomhedsledelse 
årets Erhvervsforskerpris på 250.000 kr. 

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for DEAs 
priskomite udtaler: ”Steen Thomsens forsk-
ning udmærker sig ved et meget tæt samspil 
med erhvervslivet. Der er ganske enkelt tale 
om en meget moden forskning, som er direkte 
anvendelig i erhvervslivet, og som bestemt har 
betydet en forskel for rigtig mange danske 
virksomheder. På den måde er Steen Thom-
sens forskning indgrebet af, hvad vi ønsker at 
hylde med DEAs Erhvervsforskerpris”. 

DEA uddelte samtidig Tietgenprisen på 100.000 
kr. til Sabina Nielsen fra Institut for 
International Økonomi og Virksomheds-
ledelse. Prisen gives til unge forskere inden for 
det erhvervsrettede humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige felt. 

Sabina Nielsen får prisen for sin granskning af, 
hvorfor virksomhederne i stigende grad hyrer 
ikke-nationale topledere, og hvilken betydning 
det har for virksomhedernes bundlinje. 
Desuden har hun dokumenteret, at kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer ikke i sig selv er en 
fordel, og at det afgørende ved kvinders 
bestyrelsesarbejde er deres værdier og 
kompetencer. 

Ny æresdoktor og hædring af 
doktordisputatser 

Ved en ceremoni d. 16. november blev Professor of 
Strategy and Organisation ved Saïd Business 
School, Oxford University, Andrew Pettigrew 
udnævnt til æresdoktor på CBS. 

Andrew Pettigrew er en meget anerkendt forsker 
inden for strategi og forandring. Han har i sin 
forskning og sit øvrige virke altid udvist stor 
bevidsthed om forskningens og teoretiseringens 
praktiske (og politiske) implikationer, hvorfor han 
har engageret sig i den offentlige diskussion om 
strategi og forandring både som underviser og som 
konsulent. 

Ved ceremonien blev også fire CBS’ere hædret for 
at have forsvaret deres doktordisputats og dermed 
opnået doktorgraden. Disse var ekstern Lektor 
Alexander Carnera fra Institut for Ledelse, Politik 
og Filosofi, lektor Lars Frank fra Institut for 
Informatik, lektor Lars Heide fra Institut for 
Ledelse, Politik og Filosofi og lektor Henrik Høeg 
Müller fra Institut for Internationale Sprogstudier 
og Vidensteknologi. 

CBS observer igen online 

Efter en pause på 8 måneder har CBS OBSERVER igen 
slået dørene op for deres elektroniske avis. Samtidig 
er det besluttet at droppe papirudgaven af avisen. 
CBS Observer kan læses på www.cbsobserver.dk. 

http://www.cbsobserver.dk/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der flere besparelser på vej? 

 

 

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen afholder i disse uger møde med lan-

dets universiteter. Formålet for ministeren er at få universiteterne til at øge opta-

get på uddannelserne. Hensigten er sådan set meget forståelig: Danmark har 

brug for uddannet arbejdskraft. Derfor skal vi så vidt muligt sikre, at alle kvalifi-

cerede ansøgere får mulighed for at få en uddannelse med gode fremtidsudsigter. 

 

Universiteterne er velvilligt indstillet over for udfordringen – og har været det 

længe. Det afspejler sig også i den massive vækst, der har været i universiteter-

nes uddannelsesaktiviteter de seneste 30 år. Går man tilbage til 1990 var det kun 

10 procent af en årgang, man forventede ville få en lang videregående uddannel-

se, mens det seneste tal fra 2009 viser, at det i dag er over det dobbelte, nemlig 

20,7 procent. 

 

Problemstillingen er så, at uddannelse til flere også koster flere penge. Det har 

der hidtil været politisk forståelse for. Man har således fra politisk hold indført et 

taxametersystem, der bevilliger universiteterne flere penge i takt med, at der 

uddannes flere. Ganske vist finansierer taxameteret ikke de fulde omkostninger 

ved uddannelserne, men systemet har skabt en forudsigelighed i økonomien og 

givet universiteterne et incitament til at påtage sig den økonomiske risiko, det er 

at iværksætte flere uddannelsesaktiviteter. 

 

Den forudsigelighed er brudt med finanslovsaftalen og de besparelsesaftaler, der 

blev indgået inden finanslovsforhandlingerne. Regeringen argumenterer således 

for, at universiteterne fremover selv skal betale for den øgede uddannelsesaktivi-

tet.  

 

Besparelserne består i, at man beskærer universiteternes andre indtægter i takt 

med, at uddannelsesbevillingerne vokser. Besparelsesplanerne omfatter også, at 

omstillingspuljen til uddannelse (der er finansieret af de årlige taxameterbeskæ-

ringer og har hidtil været tilbageført til universiteterne som færdiggørelsesbonus) 

bliver skåret, hvilket de facto vil svare til en taxameterreduktion.  

 

Besparelserne er kommet i to omgange: Først med VKO’s genopretningsaftale 

fra maj 2010 og derefter med finanslovsaftalen. Hertil kom en dispositionsbe-

grænsning i sommeren 2010. Besparelserne er opsummeret i tabellen sidst i no-

tatet. 

 

Hver gang har begrundelsen været den samme: den øgede uddannelsesaktivitet 

skal finansieres. Det kan illustreres med nedenstående figur fra genopretningsaf-

talen, der viser, at besparelserne i staten, der i stort omfang kom fra universite-
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terne, skulle bruges til at få flere i uddannelse. Faktisk ramte genopretningsafta-

len universiteterne med en besparelse på godt 2,2 mia. kr. årligt fra og med 2013 

(hvortil kommer, at eksempelvis procentbesparelsen i høj grad blev taget fra 

forskningsrådssystemet, hvilket indirekte rammer universiteterne). Det burde 

være rigeligt til at finansiere de øgede uddannelsesaktiviteter. Alligevel kom der 

en opfølgende besparelse med finanslovsaftalen. 

 

Spørgsmålet er så, hvad der er blevet af disse penge – og om universiteterne vil 

få en andel der svarer til det, de har spyttet i kassen? 

 

 
 

Endelig kan det bekymre alvorligt, at Videnskabsminister Charlotte Sahl-

Madsen i blandt andet en artikel til Børsen (25. november 2010) har antydet, at 

der er yderligere besparelser på vej – og at besparelserne muligvis vil finde sted 

ved, at man skærer i globaliseringspuljen til forskning for at kunne finansiere 

den øgede uddannelsesaktivitet. I givet fald vil det betyde en reduktion i forsk-

ningsmidlerne oven i den, der blev aftalt med Genopretningsaftalen. 

 

Videnskabsministeren siger: ”Vi har lagt op til en drøftelse med alle partierne 

bag globaliseringsaftalen om, hvordan vi fordeler merudgifterne til uddannelse, 

og der er jo ingen, der siger, at vi skal tage alle pengene fra globaliseringspul-

jen.”  

 

Når der på denne måde skabes usikkerhed for universiteternes økonomi – og om 

hvorvidt de måske bliver fodret med deres egen hale, hvis de ønsker at øge ud-

dannelsesaktiviteterne, bliver det meget vanskeligt (om ikke umuligt) at have en 

konstruktiv dialog om fremtidens optag. Det kommer hverken Videnskabsmini-

steren eller Folketingets partier uden om. Og det er ikke til fordel for nogen – 

hverken samfundet, universiteterne, virksomhederne eller de enkelte studerende 

og ansøgere. 

 

Danske Universiteter, december 2010 
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Udmeldte besparelser direkte til universiteterne, 2010-2014, mio. kr. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dispositionsbegrænsning -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Universiteter -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Genopretningsplanen 0,00 -10,00 -343,90 -2.210,00 -2.190,00 

Procentbesparelse (reduceret omstil-
lingsreserve)   -10,00 -15,90 -198,00 -178,00 

Administrationsbesparelse (endnu ikke 
udmøntet)     -125,00 -250,00 -250,00 

Tilpasning til 1 procent af BNP     -203,00 -748,00 -748,00 

 Udløb af laboratorieinvesteringer       -1.014,00 -1.014,00 

            

Finanslovsaftale 0,00 -78,00 -297,00 -333,00 -389,00 

Øvrige formål (fordeling ukendt)   -78,00 -285,00 -224,00 -146,00 

Omstillingspulje til uddannelse     -99,00 -109,00 -243,00 

Hertil kommer besparelse på Rum-
forskning mv. i 2011           

            

Besparelser i alt -20,00 -88,00 -640,90 -2.543,00 -2.579,00 
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Redegørelse for moderniseringen af administrative systemer på CBS 
 
Projektet med at modernisere den nedslidte teknisk-administrative side af CBS’ it-
systemer går fortsat efter planen og holdes inden for budget. Den succesfulde 
gennemførelse af dette arbejde er en forudsætning for Supportprojektorganisationens 
oplæg til ny organisationsmodel.  
 
De nye systemer er etableret og kører tilfredsstillende. Det drejer sig konkret om 
systemer indenfor: 

• Mail, Kalender, officepakke og back-up 
• Økonomi 
• HR 
• Business Intelligence 
• Journalsystem 

 
Der udestår således alene implementeringen af Business Performance Management 
Systemet, og rejseafregningssystemet er først blevet idriftsat ultimo november, hvorfor 
der er meget få erfaringer hermed.   
 
Målet med det samlede projekt har været at få it-systemerne og de tilhørende 
arbejdsgange op til et niveau, hvor de tilfredsstiller de lovgivningsmæssige og 
styringsmæssige krav, som CBS er underlagt. Dette er til dels opnået nu, og vil blive øget 
yderligere ved implementering af budgetteringsdelen i økonomisystemet.  
 
Det har ligeledes været et mål at få systemerne op på et moderne teknologisk niveau, der 
er understøttet af softwareleverandørerne, så vi kan få hjælp, hvis der opstår fejl og 
nedbrud. Det er i høj grad opnået, og der arbejdes fortsat på de sidste områder. 
 
 
Succesfaktorer tidligere besluttet af bestyrelsen 

1. At systemerne er opdateret til en moderne og sammenhængende konsolideret 
platform 

2. At arbejdsgange og systemer lever op til regler og styringsbehov 

3. At der sker en effektivisering af arbejdsgange samt aflastning af arbejdspres 
samt mulighed for øget selvbetjening og hurtigere sagsbehandling. 

 
 
 

6. december 2010 
 
 
Hakon Iversen 
Universitetsdirektør 
Dir. tlf.: 3815  2013 
Mobil: 5180 1442 
hi.ls@cbs.dk 
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Status på implementeringen af nye IT-systemer 
 

1. Journalsystem Implementeret og taget i brug i 2009.  

2. Økonomisystem (Navision) Implementeret og taget i brug foråret 2009 

3. HR-system (Lessor) Implementeret og taget i brug efteråret 
2009 

4. Rapporteringssystem (Targit og 
reporting services) 

Implementeret og taget i brug i foråret 
2009 

5. Business performance 
Management system 
(budgettering) 

Tages planmæssigt i brug i perioden fra 
oktober 2010 til begyndelsen af 2011. 
BPM systemet indeholder bl.a. 
budgettering af VIP timer vedr. 
undervisning og administration, frikøb, løn, 
projekter, investeringer. 

6. Rejseafregningsmodul Udrulles fra begyndelsen af november 
2010 

 

Gevinster ved implementeringen 

• Rapporteringen af data til enheder og direktionen er igangsat på bl.a. HR og 
økonomiområdet. Kvaliteten af rapporteringen og dataindholdet er høj og sikrer et 
godt grundlag for analyser og ledelsesinformation i forbindelse med den daglige 
administration.  

• Fejlmargin i administration og datagrundlag er reduceret væsentligt ved at 
udskifte forældede systemer med systemer tilpasset de opdaterede behov. 

• Systemerne kan kommunikere via integration, hvorfor der skabes større 
sikkerhed samt reducering af procesgange. 

• Den højnede datakvalitet har skabt sikkerhed for interaktionen mellem 
systemerne og derved optimering af arbejdsgange – samtidig anvendes data på 
tværs af hele administrationen, hvilket har reduceret skufferegnskaberne 
betragteligt. Der arbejdes nu ud fra en fælles datapulje.   

 
Konsolidering af projektet 

Supportprojektorganisationens (SPO) oplæg til ny organisationsmodel muliggøres af de 
nye it-systemer. Således skabes mange af effektiviseringspotentialerne ved en ny 
organisering af de nye it-systemer, ligesom det forventes, at en succesfuld 
implementering af budgetterings- og rejseafregningssystemet vil kunne give yderligere 
effektiviseringsgevinster.  

 



3 

Som en del af SPO’s arbejde vil der, når der er truffet beslutning om den endelige 
organisationsmodel, blive udarbejdet nye procesbeskrivelser og vejledninger, der 
konsolidere integrationen mellem it-systemerne og CBS’ arbejdsprocesser 
   
Endelig er der ved at blive udarbejdet en plan for nedlukning af gamle systemer. 
 
Budget 
Projektet prognosticeres på nuværende tidspunkt gennemført med et mindreforbrug på 
ca. 1 mio. kr. Idet økonomi-projektet endnu ikke er afsluttet, er der dog fortsat usikkerhed 
herved. Den nuværende prognose ift. den oprindelige budgetramme vises i tabel 1 
nedenfor.  
 
Tabel 1: UDVIKLINGSUDGIFTER FORDELT PÅ PROGRAMMER  
  Oprindelig 

Ramme 
2008 2009 2010 2008-

2010 
HR 10,0 0,9 6,2 2,5 9,6 
IT-infrastruktur & Backup & Firewall 10,0 3,9 3,0 0,6 7,5 
Videndeling og kommunikation 6,5 1,7 3,8 1,4 6,9 
Økonomi 7,1 0,0 5,0 2,7 7,7 
Business Intelligens (udspringer fra økonomi 
området) 

2,4   3,0 3,0 

I alt 36,0 6,5 18,0 10,2 34,7 
Tabellen herunder viser det faktiske forbrug i 2008, det faktiske forbrug i 2009 samt det 
forventede forbrug i 2010 baseret på faktiske tal fra Q1, Q2 og Q3. 
 
Som det fremgår af tabel 1 er merforbrug på nogle delprojekter blevet udlignet med 
mindreforbrug på andre delprojekter. Det prognosticerede mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 
holdes i reserve som buffer til afslutning af økonomiprojektet. Hvis budgetrammen ikke 
anvendes fuldt ud, vil den blive omprioriteret til medfinansiering af CBS Society og e-
learning samt it-undersøttelse af det internationale område, der pt. finansieres direkte af 
det normale driftsbudget.   
 
 
 
Hakon Iversen 
Universitetsdirektør 



Helt generelt får CBS mange studerende igennem ud-
dannelserne – også set i forhold til andre universiteter. 
Og de studerende ”hænger” ikke på studiet i mange år. 
CBS har dog meget få studerende, der gennemfører på 
normeret tid, og især på de erhvervshumanistiske ud-
dannelser er der et strukturelt problem, som der imid-
lertid er taget hånd om. 
 
Bachelor 
Udviklingen i gennemførslen og frafaldet på CBS’ bache-
loruddannelser ser efter normeret tid + 1 år (4 år efter 
optag) ud til at gå i den rigtige retning, om end der fort-
sat er forskel på niveauet på de samfundsvidenskabelige 
og erhvervshumanistiske uddannelser. 
 
Som det fremgår af figur 1, når CBS 2010-målene for 
gennemførsel og frafald 4 år efter optag. Der er dog stor 
spredning uddannelserne imellem. 
 
Sammenlignes CBS’ niveau for gennemførsel og frafald 
med de øvrige universiteter viser det sig, at CBS klarer 
sig godt. I 2009 har CBS således den højeste gennemfør-
selsprocent målt 4 år efter optag for de samfundsviden-
skabelige bacheloruddannelser. 

  

   

LEDELSESINFORMATION DEC 2010

 

STUDENTERDATA 

 GENNEMFØRSEL OG FRAFALD  
 ALDER PÅ DIMITTENDER 

 

Der har de seneste år været et politisk ønske om, at stu-
derende skal færdiggøre deres uddannelse så hurtigt 
som muligt og gerne i en så ung alder, for hurtigt at 
komme i beskæftigelse. Dette har medført implemente-
ringen af en række politiske tiltag, som på CBS kan se 
effekten af nu. 
 
Nedenstående analyser viser status på CBS i forhold til 
gennemførsel, frafald samt dimittendalder. 
 

INDLEDNING 

TEMA GENNEMFØRSEL OG FRAFALD 

Figur 1: Gennemførsel og frafald 4 år efter optag på CBS’ bacheloruddannelser. Opgjort for 2006 – 2010.
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Det skal dog bemærkes, at frafaldet 1 år efter optag 
er steget i 2010 sammenlignet med tidligere år og 
dette på trods af Studieadministrationens ekstra 
indsats mht. mentorordning, introforløb m.v.  
 
Kandidat  
For kandidatuddannelserne har den samlede gen-
nemførsel 3 år efter optag været stigende (se figur 
2), ligesom frafaldet har ligget forholdsvist stabilt. 
Denne udvikling medfører et fortsat fald i antallet 
af studerende der ”hænger” på studiet. Bemærk 
dog, at der er store forskelle uddannelserne imel-
lem. 
 
Sammenlignes der med de øvrige universiteter, pla-
cerer CBS sig i en midterposition. 
 
Figur 2: Udviklingen i gennemførsel, frafald og studeren-
de der fortsat er aktive 3 år efter optag. Opgjort for CBS’ 
kandidat uddannelser. 
 

 
 
Kilde: SPARC, CBS Studieadministrative system. 
 
Omvendt er gennemførslen efter normeret tid (2 år) 
faldet i 2010 på både det erhvervshumanistiske og 
det samfundsvidenskabelige område (se figur 3). 
Dette er bekymrende set i forhold til, at den i forve-
jen lå på et meget lavt niveau. 
 
En del af forklaringen kan sandsynligvis findes i de 
generelle udfordringer, der er på det danske ar-
bejdsmarked i øjeblikket, og at de studerende derfor 
ikke ”skynder” sig med at blive færdige. 
 
Figur 3: Udviklingen i gennemførslen efter normeret tid (2 
år), opgjort for kandidatuddannelser på CBS.

 
Kilde: SPARC, CBS Studieadministrative system. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gennemførsel Fortsat aktive Ophørte

2% 4% 2%
9% 6%

16%
24% 19% 14% 11%

12%

40%

2006 2007 2008 2009 2010

HUM SAMF

Mål HUM Mål SAMF

CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Business Intelli-
gence Enheden i tæt samarbejde med andre enheder på 
CBS. For yderligere information kontakt: Camilla Schreiner 
Andersen på e-mail. csa.bid@cbs.dk eller telefon (38 15) 25 
95. 

Sammenlignes med de øvrige universiteter viser det 
sig ligeledes, at dimittender fra CBS generelt er unge. 
For bachelor dimittender har CBS således den laveste 
medianalder (se figur 4) og for kandidat dimittender 
den tredje laveste medianalder(se figur 5). 
 
 
Figur 4: Medianalder for dimittender på bachelor, opgjort 
for 2009 for alle universiteter. 
 

 
Kilde: Danske Universiteters Nøgletal 
 
 
Figur 5: medianalder for dimittender på kandidat, opgjort 
for 2009 for alle universiteter. 

 
Kilde: Danske Universiteters Nøgletal 
 
Den positive udvikling på CBS afspejles også i den 
gennemsnitlige gennemførselstid, som siden 2006 er 
faldet for både bachelor og kandidat. 
 
Så alt i alt bliver CBS dimittender yngre ligesom de 
gennemfører deres uddannelse hurtigere. 
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Men det kan ikke forklare alt, og især på de erhvervs-
humanistiske uddannelser er udviklingen foruroli-
gende. Der er som konsekvens heraf truffet beslut-
ning om ændringer og nedlæggelser, hvilket vil æn-
dre væsentligt på de uddannelser, der har en helt 
uacceptabel gennemførsel. 



  

  CBS 
Rektors Beretning December 2010 
 

• NYT ENTREPRENØR FYRTÅRN I KØBENHAVN 
• VALG PÅ CBS 
• RANKINGS 
• CBS FORSKERE MODTAGER PRISER FRA DEA  
• NY ÆRESDOKTOR OG HÆDRING AF 

DOKTORDISPUTATSER 
• EQUAL OPPORTUNITIES OFFICER PÅ CBS 
• CBS OBSERVER IGEN ONLINE 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Køben-
havns Universitet (KU) og Copenhagen Business 
School (CBS) er gået sammen i et unikt samarbejde 
om at styrke innovationskraft og iværksætteri. 
Fyrtårnet, som får navnet Copenhagen Innovation 
and Entrepreneurship Lab (CIEL), skal ligge på KU’s 
Nørre Campus og være et kraftcenter for entre-
prenøraktiviteter i det østlige Danmark. 

CIEL er præmieret med en pris på 5 mill kr fra 
Erhvervs- og Boligstyrelsen i konkurrencen ’Det 
Entreprenørielle Universitet’. Prisen blev overrakt 
fredag den 19. november som led i årets Global 
Entrepreneurship Week, hvor førsteprisen på 10 
mill kr. gik til Aarhus Universitet. Inklusiv 
forventede bidrag fra Vækstforum Hovedstaden og 
de tre universiteter kan den samlede bevilling til 
CIEL eventuelt komme helt op på 36 mill kr. 

Tanken er at CIEL skal drage nytte af forskellig-
heden i universiteternes kompetencer og dermed 
skabe de bedste rammer for kreativitet, entrepre-
nørskab og innovation gennem nye former for 

Nyt Entreprenør fyrtårn i København 

sammenhæng mellem forskning, undervisning og 
samarbejde med erhvervslivet. Dette vil skabe ny 
rammer for vækst til gavn for erhvervsliv og i 
Hovedstadsområdet og resten af landet. 

INDHOLD 

STOR INTERESSE FOR GLOBE PROGRAM 

En tredjeplads efter Harvard Business School og 
London Business School. Det er her CBS lander, 
hvis man beder dekaner og rektorer fra hele verden 
om at anbefale den bedste business school i 
verden. 655 har anbefalet CBS. 

Eduniversal, der er en del af det franske konsulent-
firma SMBG, står bag kåringen, og foruden anbefal-
ingerne har de fået en international videnskabelig 
komite til at vurdere, hvor stor international betyd-
ning den enkelte business school har.  

Rankingen er altså baseret på disse to elementer. 
Det overordnede formål er at beskrive kommende 
studerendes uddannelsesmuligheder verden over. 

Valg på CBS 

Valg til studienævn, akademisk råd og bestyrelsen 
for de studerende blev gennemført i uge 47.  

Den samlede stemmeprocent havnede på 18,85, 
hvilket var en anelse højere end sidste år. 

Nyt studentermedlem i bestyrelsen blev Mads 
Svaneklink, der læser cand.soc i politisk kommuni-
kation og ledelse. Mads afløser Henrik Thorn. 

Blandt de indvalgte i Akademisk Råd var der, for 
første gang, en udenlandsk studerende, Connor 
Sullivan, der læser kandidatuddannelsen i 
International Business and Politics. 

 Rankings 
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Equal Opportunities Officer på CBS 

Lynn Roseberry, Institutleder på Juridisk Institut, 
er blevet udnævnt til Equal Opportunities Officer. 

Udnævnelsen er sket som led i CBS’ Business in 
Society strategi for at sikre lige muligheder for 
medarbejdere uanset køn, etnicitet, religion, 
seksuel orientering, alder eller handikap. 

Lynn Roseberrys første opgave som equal opportu-
nities officer bliver at udvikle en ligestillingspolitik 
– i samarbejde med HR og forskningsdekan Alan 
Irwin, samt at sørge for dens udbredelse og 
implementering. 

Financial Times har også gennemført deres 
årlige rankings af business schools og MBA-
uddannelser. 

CBS’ Executive Master of Business Admini-
stration (EMBA) er nu den højest listede EMBA i 
Nordeuropa. Uddannelsen er rykket 11 pladser 
op ad listen og ligger nu ranket som nr. 47 i 
verdenen (nr. 21 i Europa). 

Financial Times har også netop offentliggjort 
deres ranking af europæiske business skoler. 
Her er CBS rykket 8 pladser op ad listen, så CBS 
nu er ranket som nr. 23 i Europa. CBS er ranket 
over London School of Economics and Political 
Science, og umiddelbart efter Aalto University 
School of Economics (Helsinki), men der er sta-
dig 4 pladser efter Stockholm School of Econom-
ics. 

Listen toppes som sædvanligt af HEC Paris, 
London Business School, Insead og IMD. 

 

 

CBS forskere modtager priser 
  

Tænketanken DEA, der blev lanceret i maj 
2010, med FUHU som ’founding father’, har 
tildelt professor Steen Thomsen fra Institut for 
International Økonomi og Virksomhedsledelse 
årets Erhvervsforskerpris på 250.000 kr. 

Birgit Aagaard-Svendsen, formand for DEAs 
priskomite udtaler: ”Steen Thomsens forsk-
ning udmærker sig ved et meget tæt samspil 
med erhvervslivet. Der er ganske enkelt tale 
om en meget moden forskning, som er direkte 
anvendelig i erhvervslivet, og som bestemt har 
betydet en forskel for rigtig mange danske 
virksomheder. På den måde er Steen Thom-
sens forskning indgrebet af, hvad vi ønsker at 
hylde med DEAs Erhvervsforskerpris”. 

DEA uddelte samtidig Tietgenprisen på 100.000 
kr. til Sabina Nielsen fra Institut for 
International Økonomi og Virksomheds-
ledelse. Prisen gives til unge forskere inden for 
det erhvervsrettede humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige felt. 

Sabina Nielsen får prisen for sin granskning af, 
hvorfor virksomhederne i stigende grad hyrer 
ikke-nationale topledere, og hvilken betydning 
det har for virksomhedernes bundlinje. 
Desuden har hun dokumenteret, at kvindelige 
bestyrelsesmedlemmer ikke i sig selv er en 
fordel, og at det afgørende ved kvinders 
bestyrelsesarbejde er deres værdier og 
kompetencer. 

Ny æresdoktor og hædring af 
doktordisputatser 

Ved en ceremoni d. 16. november blev Professor of 
Strategy and Organisation ved Saïd Business 
School, Oxford University, Andrew Pettigrew 
udnævnt til æresdoktor på CBS. 

Andrew Pettigrew er en meget anerkendt forsker 
inden for strategi og forandring. Han har i sin 
forskning og sit øvrige virke altid udvist stor 
bevidsthed om forskningens og teoretiseringens 
praktiske (og politiske) implikationer, hvorfor han 
har engageret sig i den offentlige diskussion om 
strategi og forandring både som underviser og som 
konsulent. 

Ved ceremonien blev også fire CBS’ere hædret for 
at have forsvaret deres doktordisputats og dermed 
opnået doktorgraden. Disse var ekstern Lektor 
Alexander Carnera fra Institut for Ledelse, Politik 
og Filosofi, lektor Lars Frank fra Institut for 
Informatik, lektor Lars Heide fra Institut for 
Ledelse, Politik og Filosofi og lektor Henrik Høeg 
Müller fra Institut for Internationale Sprogstudier 
og Vidensteknologi. 

CBS observer igen online 

Efter en pause på 8 måneder har CBS OBSERVER igen 
slået dørene op for deres elektroniske avis. Samtidig 
er det besluttet at droppe papirudgaven af avisen. 
CBS Observer kan læses på www.cbsobserver.dk. 

http://www.cbsobserver.dk/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der flere besparelser på vej? 

 

 

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen afholder i disse uger møde med lan-

dets universiteter. Formålet for ministeren er at få universiteterne til at øge opta-

get på uddannelserne. Hensigten er sådan set meget forståelig: Danmark har 

brug for uddannet arbejdskraft. Derfor skal vi så vidt muligt sikre, at alle kvalifi-

cerede ansøgere får mulighed for at få en uddannelse med gode fremtidsudsigter. 

 

Universiteterne er velvilligt indstillet over for udfordringen – og har været det 

længe. Det afspejler sig også i den massive vækst, der har været i universiteter-

nes uddannelsesaktiviteter de seneste 30 år. Går man tilbage til 1990 var det kun 

10 procent af en årgang, man forventede ville få en lang videregående uddannel-

se, mens det seneste tal fra 2009 viser, at det i dag er over det dobbelte, nemlig 

20,7 procent. 

 

Problemstillingen er så, at uddannelse til flere også koster flere penge. Det har 

der hidtil været politisk forståelse for. Man har således fra politisk hold indført et 

taxametersystem, der bevilliger universiteterne flere penge i takt med, at der 

uddannes flere. Ganske vist finansierer taxameteret ikke de fulde omkostninger 

ved uddannelserne, men systemet har skabt en forudsigelighed i økonomien og 

givet universiteterne et incitament til at påtage sig den økonomiske risiko, det er 

at iværksætte flere uddannelsesaktiviteter. 

 

Den forudsigelighed er brudt med finanslovsaftalen og de besparelsesaftaler, der 

blev indgået inden finanslovsforhandlingerne. Regeringen argumenterer således 

for, at universiteterne fremover selv skal betale for den øgede uddannelsesaktivi-

tet.  

 

Besparelserne består i, at man beskærer universiteternes andre indtægter i takt 

med, at uddannelsesbevillingerne vokser. Besparelsesplanerne omfatter også, at 

omstillingspuljen til uddannelse (der er finansieret af de årlige taxameterbeskæ-

ringer og har hidtil været tilbageført til universiteterne som færdiggørelsesbonus) 

bliver skåret, hvilket de facto vil svare til en taxameterreduktion.  

 

Besparelserne er kommet i to omgange: Først med VKO’s genopretningsaftale 

fra maj 2010 og derefter med finanslovsaftalen. Hertil kom en dispositionsbe-

grænsning i sommeren 2010. Besparelserne er opsummeret i tabellen sidst i no-

tatet. 

 

Hver gang har begrundelsen været den samme: den øgede uddannelsesaktivitet 

skal finansieres. Det kan illustreres med nedenstående figur fra genopretningsaf-

talen, der viser, at besparelserne i staten, der i stort omfang kom fra universite-

3. december 2010 

J.nr. 2010-5000-04 

NB 

 

B5-2010 
Pkt. 10 
Bilag 10.3



Side 2 af 3 

 
 

terne, skulle bruges til at få flere i uddannelse. Faktisk ramte genopretningsafta-

len universiteterne med en besparelse på godt 2,2 mia. kr. årligt fra og med 2013 

(hvortil kommer, at eksempelvis procentbesparelsen i høj grad blev taget fra 

forskningsrådssystemet, hvilket indirekte rammer universiteterne). Det burde 

være rigeligt til at finansiere de øgede uddannelsesaktiviteter. Alligevel kom der 

en opfølgende besparelse med finanslovsaftalen. 

 

Spørgsmålet er så, hvad der er blevet af disse penge – og om universiteterne vil 

få en andel der svarer til det, de har spyttet i kassen? 

 

 
 

Endelig kan det bekymre alvorligt, at Videnskabsminister Charlotte Sahl-

Madsen i blandt andet en artikel til Børsen (25. november 2010) har antydet, at 

der er yderligere besparelser på vej – og at besparelserne muligvis vil finde sted 

ved, at man skærer i globaliseringspuljen til forskning for at kunne finansiere 

den øgede uddannelsesaktivitet. I givet fald vil det betyde en reduktion i forsk-

ningsmidlerne oven i den, der blev aftalt med Genopretningsaftalen. 

 

Videnskabsministeren siger: ”Vi har lagt op til en drøftelse med alle partierne 

bag globaliseringsaftalen om, hvordan vi fordeler merudgifterne til uddannelse, 

og der er jo ingen, der siger, at vi skal tage alle pengene fra globaliseringspul-

jen.”  

 

Når der på denne måde skabes usikkerhed for universiteternes økonomi – og om 

hvorvidt de måske bliver fodret med deres egen hale, hvis de ønsker at øge ud-

dannelsesaktiviteterne, bliver det meget vanskeligt (om ikke umuligt) at have en 

konstruktiv dialog om fremtidens optag. Det kommer hverken Videnskabsmini-

steren eller Folketingets partier uden om. Og det er ikke til fordel for nogen – 

hverken samfundet, universiteterne, virksomhederne eller de enkelte studerende 

og ansøgere. 

 

Danske Universiteter, december 2010 
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Udmeldte besparelser direkte til universiteterne, 2010-2014, mio. kr. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Dispositionsbegrænsning -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Universiteter -20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

Genopretningsplanen 0,00 -10,00 -343,90 -2.210,00 -2.190,00 

Procentbesparelse (reduceret omstil-
lingsreserve)   -10,00 -15,90 -198,00 -178,00 

Administrationsbesparelse (endnu ikke 
udmøntet)     -125,00 -250,00 -250,00 

Tilpasning til 1 procent af BNP     -203,00 -748,00 -748,00 

 Udløb af laboratorieinvesteringer       -1.014,00 -1.014,00 

            

Finanslovsaftale 0,00 -78,00 -297,00 -333,00 -389,00 

Øvrige formål (fordeling ukendt)   -78,00 -285,00 -224,00 -146,00 

Omstillingspulje til uddannelse     -99,00 -109,00 -243,00 

Hertil kommer besparelse på Rum-
forskning mv. i 2011           

            

Besparelser i alt -20,00 -88,00 -640,90 -2.543,00 -2.579,00 
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N O T A T  

 

 

Redegørelse for moderniseringen af administrative systemer på CBS 
 
Projektet med at modernisere den nedslidte teknisk-administrative side af CBS’ it-
systemer går fortsat efter planen og holdes inden for budget. Den succesfulde 
gennemførelse af dette arbejde er en forudsætning for Supportprojektorganisationens 
oplæg til ny organisationsmodel.  
 
De nye systemer er etableret og kører tilfredsstillende. Det drejer sig konkret om 
systemer indenfor: 

• Mail, Kalender, officepakke og back-up 
• Økonomi 
• HR 
• Business Intelligence 
• Journalsystem 

 
Der udestår således alene implementeringen af Business Performance Management 
Systemet, og rejseafregningssystemet er først blevet idriftsat ultimo november, hvorfor 
der er meget få erfaringer hermed.   
 
Målet med det samlede projekt har været at få it-systemerne og de tilhørende 
arbejdsgange op til et niveau, hvor de tilfredsstiller de lovgivningsmæssige og 
styringsmæssige krav, som CBS er underlagt. Dette er til dels opnået nu, og vil blive øget 
yderligere ved implementering af budgetteringsdelen i økonomisystemet.  
 
Det har ligeledes været et mål at få systemerne op på et moderne teknologisk niveau, der 
er understøttet af softwareleverandørerne, så vi kan få hjælp, hvis der opstår fejl og 
nedbrud. Det er i høj grad opnået, og der arbejdes fortsat på de sidste områder. 
 
 
Succesfaktorer tidligere besluttet af bestyrelsen 

1. At systemerne er opdateret til en moderne og sammenhængende konsolideret 
platform 

2. At arbejdsgange og systemer lever op til regler og styringsbehov 

3. At der sker en effektivisering af arbejdsgange samt aflastning af arbejdspres 
samt mulighed for øget selvbetjening og hurtigere sagsbehandling. 

 
 
 

6. december 2010 
 
 
Hakon Iversen 
Universitetsdirektør 
Dir. tlf.: 3815  2013 
Mobil: 5180 1442 
hi.ls@cbs.dk 
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Status på implementeringen af nye IT-systemer 
 

1. Journalsystem Implementeret og taget i brug i 2009.  

2. Økonomisystem (Navision) Implementeret og taget i brug foråret 2009 

3. HR-system (Lessor) Implementeret og taget i brug efteråret 
2009 

4. Rapporteringssystem (Targit og 
reporting services) 

Implementeret og taget i brug i foråret 
2009 

5. Business performance 
Management system 
(budgettering) 

Tages planmæssigt i brug i perioden fra 
oktober 2010 til begyndelsen af 2011. 
BPM systemet indeholder bl.a. 
budgettering af VIP timer vedr. 
undervisning og administration, frikøb, løn, 
projekter, investeringer. 

6. Rejseafregningsmodul Udrulles fra begyndelsen af november 
2010 

 

Gevinster ved implementeringen 

• Rapporteringen af data til enheder og direktionen er igangsat på bl.a. HR og 
økonomiområdet. Kvaliteten af rapporteringen og dataindholdet er høj og sikrer et 
godt grundlag for analyser og ledelsesinformation i forbindelse med den daglige 
administration.  

• Fejlmargin i administration og datagrundlag er reduceret væsentligt ved at 
udskifte forældede systemer med systemer tilpasset de opdaterede behov. 

• Systemerne kan kommunikere via integration, hvorfor der skabes større 
sikkerhed samt reducering af procesgange. 

• Den højnede datakvalitet har skabt sikkerhed for interaktionen mellem 
systemerne og derved optimering af arbejdsgange – samtidig anvendes data på 
tværs af hele administrationen, hvilket har reduceret skufferegnskaberne 
betragteligt. Der arbejdes nu ud fra en fælles datapulje.   

 
Konsolidering af projektet 

Supportprojektorganisationens (SPO) oplæg til ny organisationsmodel muliggøres af de 
nye it-systemer. Således skabes mange af effektiviseringspotentialerne ved en ny 
organisering af de nye it-systemer, ligesom det forventes, at en succesfuld 
implementering af budgetterings- og rejseafregningssystemet vil kunne give yderligere 
effektiviseringsgevinster.  
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Som en del af SPO’s arbejde vil der, når der er truffet beslutning om den endelige 
organisationsmodel, blive udarbejdet nye procesbeskrivelser og vejledninger, der 
konsolidere integrationen mellem it-systemerne og CBS’ arbejdsprocesser 
   
Endelig er der ved at blive udarbejdet en plan for nedlukning af gamle systemer. 
 
Budget 
Projektet prognosticeres på nuværende tidspunkt gennemført med et mindreforbrug på 
ca. 1 mio. kr. Idet økonomi-projektet endnu ikke er afsluttet, er der dog fortsat usikkerhed 
herved. Den nuværende prognose ift. den oprindelige budgetramme vises i tabel 1 
nedenfor.  
 
Tabel 1: UDVIKLINGSUDGIFTER FORDELT PÅ PROGRAMMER  
  Oprindelig 

Ramme 
2008 2009 2010 2008-

2010 
HR 10,0 0,9 6,2 2,5 9,6 
IT-infrastruktur & Backup & Firewall 10,0 3,9 3,0 0,6 7,5 
Videndeling og kommunikation 6,5 1,7 3,8 1,4 6,9 
Økonomi 7,1 0,0 5,0 2,7 7,7 
Business Intelligens (udspringer fra økonomi 
området) 

2,4   3,0 3,0 

I alt 36,0 6,5 18,0 10,2 34,7 
Tabellen herunder viser det faktiske forbrug i 2008, det faktiske forbrug i 2009 samt det 
forventede forbrug i 2010 baseret på faktiske tal fra Q1, Q2 og Q3. 
 
Som det fremgår af tabel 1 er merforbrug på nogle delprojekter blevet udlignet med 
mindreforbrug på andre delprojekter. Det prognosticerede mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 
holdes i reserve som buffer til afslutning af økonomiprojektet. Hvis budgetrammen ikke 
anvendes fuldt ud, vil den blive omprioriteret til medfinansiering af CBS Society og e-
learning samt it-undersøttelse af det internationale område, der pt. finansieres direkte af 
det normale driftsbudget.   
 
 
 
Hakon Iversen 
Universitetsdirektør 
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