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

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2011 
 
Til stede:  
Bestyrelsen: Formand Peter Schütze, næstformand Peter Gorm Hansen, Klaus 
Holse Andersen, Eva Berneke, Jens Frøslev Christensen, Karsten Dybvad, 
Lisbet Thyge Frandsen Patrick Gram, Kristian Kreiner, Christian Refshauge og 
Mads Svaneklink. 
 
Direktionen: Konstitueret rektor, forskningsdekan Alan Irwin, 
undervisningsdekan Jan Molin og universitetsdirektør Hakon Iversen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Øvrige deltagere: Tobias Petri, Partner Heidrick & Struggles, deltog i punkt 9. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat - beslutning 
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Karsten Dybvad, der 
deltog i sit første bestyrelsesmøde. 
 
Formanden fortalte, at dagsordenens pkt. 9 pga sagens beskaffenhed ville blive 
behandlet som et lukket punkt uden deltagelse af direktion, sekretariat og 
tilhørere (jf. vedtægtens § 3).   
 
Med dette blev dagsordenen godkendt. 
 
Bestyrelsen underskrev referat af mødet d. 17. juni. 
 
Ved gennemgangen af opfølgningslisten bemærkede bestyrelsen, at den 
glædede sig til en drøftelse af aftagerpaneler på et passende tidspunkt. 
 
2. Økonomi – orientering/drøftelse 
Optimering af økonomistyring 
Universitetsdirektøren indledte med at gennemgå den nuværende 
allokeringsmodel for fordeling af indtægter på CBS, samt de ændringer i 
modellen der ville blive implementeret nu og som kunne implementeres på 
længere sigt. 
 

17. oktober 2011 

 

AJP 

 

Anders Jonas Rønn 

Pedersen 

Dir. tlf.: 3815 2036 

Mobil: 2479 4419 

ajp.ls@cbs.dk 
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Bestyrelsen havde på denne baggrund en kort drøftelse af fordele og ulemper 
ved hel eller delvis indførelse af en egentlig ABC eller ABB model. Denne 
drøftelse vender bestyrelsen dog tilbage til næste efterår. 
 
Bestyrelsen drøftede ligeledes om de økonomistyringsmæssige behov gav for 
lidt fleksibilitet ift. hurtigt igangsætte initiativer og aktiviteter decentralt, herunder 
hvorledes der kunne skabes en balance mellem ”forecast” og budgettering, 
således at disponible midler kunne kendes så tidligt som muligt. 
 
Bestyrelsen fandt at CBS’ allokeringsmodel med fordel kunne simplificeres og 
at det måtte være et mål i sig selv at en allokeringsmodel var nem forståelig og 
så lidt bureaukratisk som muligt. Direktionen vil på baggrund af bestyrelsens 
drøftelser vende tilbage med forslag til ny allokeringsmodel i efteråret 2012. 
 
Budgetopfølgning 
Universitetsdirektøren fremlagde budgetopfølgning, der indeholdt en forhøjet 
prognose af årets resultat, således at der nu prognosticeres et overskud på ca. 
100 mio. kr. mod ca. 60 mio. kr. efter Q1-budgetopfølgningen. 
Hovedforklaringerne på den øgede prognose er en væsentlig større STÅ-
produktion end forudsat, samt en reduktion i det forventede VIP-lønforbrug. 
 
Bestyrelsen ærgede sig over udsigten til et væsentligt større overskud end 
nødvendigt ift. at opbygge passende robusthed, men anerkendte samtidig, at 
det var svært at løbe aktiviteter i gang efter en periode med stor usikkerhed og 
tilbageholdenhed i organisationen, samt at den uafklarede bevillingssituation i 
2013 og frem havde en psykologisk effekt, der afspejlede sig i et lavere 
aktivitetsniveau. 
 
Bestyrelsen og direktionen var enige om, at det udgjorde en væsentlig ledelses- 
og kommunikationsudfordring at få skabt større virkelyst i organisationen. 
 
Særligt fandt bestyrelsen det ærgerligt, at det ikke var lykkedes at øge det 
prognosticerede VIP-lønforbrug, men at det tværtimod var faldet. En af CBS’ 
væsentligste strategiske udfordringer er at øge antallet af velkvalificerede VIP, 
som også beskrevet i strategien.  
 
For at få belyst om VIP-rekrutterings og –allokeringsmodellen kunne ”speedes” 
op bad bestyrelsen om at få dette taget op på sit næste møde.  
 
Skitse budget 2012 
Bestyrelsen drøftede budgetskitsen for 2012 og bakkede op om de foreslåede 
initiativer. Herunder blev det foreslået, at den forøgede finansiering af 
studenteraktiviteter tilstræbes at blive anvendt på initiativer, der er 
kapacitetsopbyggende blandt studerende igennem studenterorganisationer. 
 
Bestyrelsen pointerede, at der trods udsigten til et overskud i 2012 ikke kunne 
afviges fra de vedtagne og forudsatte besparelser på TAP-løn og indkøb. 
 
Bestyrelsen vil modtage et detaljeret budget på sit næste møde. 
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Revisionsudbud 
Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at igangsætte et EU-udbud for 
revisionsydelser. 
 
3. Strategi – beslutning  
Bestyrelsen roste det reviderede strategioplæg, herunder særligt det 
medfølgende notat, der redegjorde for de ændringer der var foretaget i 
strategien. 
 
Bestyrelsen støttede op om den genfortolkede strategi – med understregning af 
at det var et ”levende dokument”. Bestyrelsen påpegede enkelte svagheder og 
uskarpe formuleringer i teksten og angav på den baggrund konkrete rettelser i 
dokumentet. 
 
Med de konkrete rettelser til teksten blev strategien vedtaget. Direktionen vil 
hurtigst muligt foretage rettelserne og offentliggøre strategien. 
 
4. Universitetsloven – drøftelse/beslutning  
Udviklingskontrakt 2012-2014 
Bestyrelsen drøftede udkastet til indikatorer som kunne meldes ind til UBST. 
 
Til de konkrete forslag havde bestyrelsen følgende kommentarer: 

- Ved internationaliseringsindikatorerne skal det tydeliggøres i narrativet, 
at øget internationalisering af uddannelser og VIP-bestand ikke kun 
viser noget om CBS’ attraktivitet, men at internationalisering i høj grad 
er et samfunds gode, der bidrager til at bibringe studerende 
interkulturelle kompetencer, og øger kvaliteten af såvel forskning som 
uddannelse – i sidste ende til glæde for samfundet. 

- Bestyrelsen så gerne at det blev forklaret, hvorledes student 
satisfaction kunne måles meningsfuldt, og at det i øvrigt var ønskeligt 
også at måle medarbejdertilfredsheden. 

- Bestyrelsen ønskede generelt at det var muligt at etablere benchmarks 
på alle indikatorer.    

 
Bestyrelsen bad også om at få undersøgt om det var muligt at opstille 
indikatorer, der målte aftagertilfredsheden med CBS’ kandidater, hvor hurtigt 
CBS’ kandidater kommer i beskæftigelse, og forskningssamarbejder. 
 
Vedtægter: 
Bestyrelsen godkendte forslaget til proces for udarbejdelse af ny vedtægt, inkl. 
arbejdsgruppens sammensætning, tidsplan og kommissorium. 
 
Bestyrelsen besluttede, at det fremtidige indstillingsorgan i forbindelse med 
udpegning af udefrakommende bestyrelsesmedlemmer skulle bestå af fire 
medlemmer; bestyrelsesformanden, endnu et bestyrelsesmedlem, et medlem 
udpeget af eksterne interessenter og næstformanden for akademisk råd. 
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Bestyrelsen besluttede samtidig, at udpegningsorganet skal udgøres af den 
samlede bestyrelse. 
 
Bestyrelsen understregede, at baggrunden for denne beslutning var, at den 
ønskede størst mulig fortrolighed omkring indstillede kandidater (for mindske 
risikoen for ”underkendelse i offentlighed”). Bestyrelsen så i øvrigt frem til at få 
beskrevet de nærmere procedurer i et vedtægtsudkast.  
 
Da Peter Gorm Hansen udtræder af bestyrelsen d. 31. januar 2012 skal 
bestyrelsen udpege nyt udefrakommende medlem inden de nye bestemmelser 
vedr. udpegning træder i kraft. Bestyrelsen besluttede, at den ved den 
kommende udpegning vil anvende samme procedure som ved den seneste 
udpegning. Det vil sige en ”hybridmodel” mellem den nuværende vedtægts 
procedure og den kommende procedure. Dette indebærer, at det vil blive muligt 
efter annoncering at nominere kandidater til bestyrelsen. Nomineringer vil blive 
indsamlet af bestyrelsens sekretariat og viderebragt bestyrelsen i fortrolighed.  
 
5. Projektstatus – orientering  
IKT-initiativet 
Bestyrelsen takkede for orienteringen om projektet, og fandt at det indeholdt 
spændene initiativer og perspektiver. Bestyrelsen fandt det ønskeligt, hvis CBS 
kunne blive kendt for at være ledende indenfor integrering af IKT i 
udannelsessammenhænge. 
 
Bestyrelsen spurgte til hvorledes projektet arbejdede med at sikre, at 
kendskabet til projektets muligheder blev formidlet ud til underviserne. 
Uddannelsesdekanen svarede, at der var stor fokus på dette i projektet, og at 
der følgelig var stor efterspørgsel efter fx ”klikkere” (interaktivt responsredskab, 
der øger studenterinvolvering i undervisning) blandt underviserne. Herudover 
ville det blive et fast element i studielederberetninger at rapportere på hvorledes 
studiet havde taget de nye muligheder til sig. 
 
Endelig så bestyrelsen gerne, at fremtidige Campus-planer indtænkte initiativer 
fra projektet.     
 
Det studieadministrative IT-projekt 
Bestyrelsen tog statusorienteringen til efterretning. 
 
Bestyrelsen spurgte, med henvisning til tidligere diskussioner om STADS, om 
det forventedes at overgangen til STADS ville møde modstand i 
administrationen. Til dette svarede direktionen, at der generelt havde været en 
stor udskiftning i administrative systemer de sidste år, og dette havde skabt en 
vis ”træthed” overfor at skulle sætte sig ind i nye systemer. Der forestod derfor 
en stor opgave for ikke mindst uddannelsesdekanen og universitetsdirektøren i 
at sikre en succesfuld implementering, men på den anden side indeholder 
STADS en række muligheder som har været efterspurgt. 
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6. Sproginvolverende uddannelser på CBS – beslutning  
Inden punktets behandling blev et notat, der inkluderede en cand.ling.merc 
overbygning til BA IVK omdelt. 
 
Uddannelsesdekanen introducerede de fremlagte papirer og de dilemmaer og 
alternativer de indbød. Uddannelsesdekanen fortalte, at hvis man så isoleret på 
bilag 6.1 ville direktionens indstilling være en anbefaling af alternativ b), dvs. 
oprettelse af en ny BA IVK med styrket samfundsfagligt indhold. For så vidt 
angik det omdelte papir, der inkluderede en cand.ling.merc for IVK, havde det 
ikke været muligt for direktionen at nå at diskutere konsekvenserne ved de 
opstillede alternativer. Ikke mindst fordi alternativerne indebar, at det ville 
nødvendigt at slække på de hidtidige kriterier for oprettelse og nedlæggelse af 
uddannelser på CBS som var forudsætningen for udarbejdelsen af 
alternativerne i papir 6.1. Endelig pointerede uddannelsesdekanen behovet for 
at der under alle omstændigheder blev truffet en beslutning, da den usikre 
fremtid for BA IVK indebar stor usikkerhed og ængstelse blandt studerende og 
undervisere. 
 
Bestyrelsen startede derefter behandlingen af punktet ved at tage en 
”temperaturmåling” blandt de internt valgte medlemmer af bestyrelsen. De 
internt valgte kunne således bekræfte, at bestyrelsen stod overfor en 
fundamental beslutning, der reelt indebar en stillingtagen til erhvervssproglige 
uddannelsers rolle på CBS, og at beslutningen blev fulgt med stor ængstelse 
blandt studerende og undervisere. 
 
Bestyrelsen fandt, at der i dette tilfælde var fornuft i at slække på kriterierne for 
oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, og fastholde uddannelse, også på 
kandidatniveau, i de mindre erhvervssprog. Der er behov for erhvervssproglige 
kompetencer i erhvervslivet, så trods den aktuelle lave studenterinteresse 
ønskede bestyrelsen at fastholde et udbud af erhvervssproglige uddannelser 
også i de ”mindre” sprog fransk, tysk og spansk. 
 
På denne baggrund besluttede bestyrelse følgende: 

- BA IVK revideres i henhold til alternativ b) i uddannelsesdekanens 
oplæg (bilag 6.1). Dvs. at der skal etableres forslag til en ny BA IVK 
med et styrket samfundsvidenskabeligt indhold, der skal passe ind i 
CBS’ profil, herunder at det samfundsvidenskabelige indhold skal 
leveres af institutter, der har disse fag som deres fagområde. 

- Der skal etableres forslag til en ny cand.ling.merc., der skal indeholde 
en kombination af en styrket samfundsvidenskabelig profil og studier i 
fransk, tysk og spansk. 

- Begge uddannelser skal på sigt kunne fremvise en fornuftig økonomi 
- Mulighederne for at henlægge dele af undervisningen til andre 

uddannelsesinstitutioner, såfremt det ikke er muligt at opretholde 
tilstrækkelig volumen i holdstørrelser, skal undersøges 

 
Bestyrelsen bad på baggrund af ovenstående principper direktionen belyse 
akkredittering, økonomi, organiseringen af udviklingen af de nye forslag og 
øvrige teknikaliteter i forbindelse med beslutningen. 
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7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt  
Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. 
 
Uddannelsesdekanen orienterede om CBS-SIMI Executive (CSE), og kunne 
berette, at  

- CSEs bestyrelse endnu ikke havde udfyldt den ledige bestyrelsespost 
efter Johan Roos forlod bestyrelsen 

- tidligere ansatte ved CSE sammen med det tidligere SIMIs 
alumneforening havde taget initiativ til at starte en E-MBA i uddannelse 

- nyakkrediteringen af CBS’ E-MBA uddannelse vil blive behandlet på 
akkrediteringsrådets novembermøde  

 
Bestyrelsen takkede for orienteringen og fandt det forunderligt at 
sagsbehandlingen i ACE var så langsommelig, særligt når det gjaldt en 
uddannelse som der var et åbenlyst behov for på arbejdsmarkedet. 
 
Bestyrelsesformanden kunne berette, at han i enighed med bestyrelses-
formanden for DTU, Steen Scheibye, havde konkluderet, at der ikke var behov 
for at igangsætte et nærmere analysearbejde af fusionsmuligheder mellem CBS 
og DTU (under fusionsdrøftelserne for knap 5 år siden var det blevet antydet at 
et sådant analysearbejde kunne komme på tale).    
 
8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger – beslutning 
Bestyrelsen bad bestyrelsens sekretær om i samarbejde med 
kommunikationsafdelingen at udarbejde en kort intern orientering om 
hovedkonklusioner fra dagens møde. 
 
9. Rekruttering af ny rektor – beslutning 
Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk 2. 
 
Direktionen og sekretariatet forlod mødet. 
 
 
Kommende møder:  
Torsdag d. 15. december 2011 kl. 13-17 (21): (med efterfølgende middag) 
Fredag d. 3. februar 2012 kl 13-17 
Torsdag d. 12. april 2012 kl. 13-17  
Mandag d. 11. juni 2012 kl. 13-17 
Fredag d. 24. august 2012 kl 13-17 (tentativt, om nødvendigt) 
Seminar: d. 11.-12. oktober 2012 fra frokost til frokost. 
Torsdag d. 20. december 2012 kl. 13-17 
  



B5‐2011

Pkt. 1

Bilag 1.4
Opfølgning på bestyrelsens møder 12. oktober 2011

Møde Emne Bestilling Status/bemærkning

B1 2011 Fastlærerdækning Målsætninger for fastlærerdkningen på CBS uddannelser ‐ 

VIP/DVIP ratio. Under hensyntagen til differentierede 

undervisningsformer på studierne, og fagenes karakter. (Husk 

evt. på IL's mulighed for at skrue op og ned for 

forskningsprocenten)

Evt. seminar

B1 2011 HD området Uddannelsesdekanen har karakteriseret HD‐området som 

særligt problematisk (ift. fastlærerdækning). Denne 

karakteristisk bør belyses og uddybbes for bestyrelsen.

Evt. seminar

EO april Aftagerpaneler Hvordan er det på CBS i dag? Lever vi op til §13a? Afventer

EO april Aftagerpaneler Hurtigst muligt – aftageranalyse – hvem aftager vores 

studerende, hvor går vores studerende hen? (groft billede, 

har vi noget allerede?) Til brug for rekruttering af nyt 

medlem, samt sammensætning af aftagerpaneler

Afventer

CBS er pt. i gang med en 

dimmitendanalyse sammen med 

Danmarks Statistik og 3 andre uni., 

der analyserer 5 dimmitend‐

årgange. Bestyrelsen får reslutatet 

når det foreligger

Formands

kab

Betyrelsens arbejde Online arkiv m. mødemateriale mm. Implementeres i løbet af efteråret

B2 2011 EMBA Søg nyakkredittering af EMBA inden 1. juni, og vend tilbage 

med tidsplan for uddannelsens igangsættelse. Godkendelse af 

ny uddannelse ved skriftlig høring i bestyrelsen

Akkredittering forventes i 

november. Orientering om 

igangsætning på B5

B3 2011 Strategi Forslag til 3. BiS platform: skal være CBS unik

B SEM Uddannelse Uddannelsesredgørelse ‐ med executive området, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Forår 2012

B SEM Forskning Forskningsredegørelse ‐ med formidlingsområdet, 

præsenteres årligt for bestyrelsen

Forår 2012

B SEM Organisation Et præsentationskit der forklarer matrix, forretningsmodel mv 

‐ vi skal kunne forklare og kunne skabe forståelse for vores 

udfordringer

Indarbejdes evt. i årsrapport 2011

B SEM WCRE Midterm evaluering til orientering i B.

B4 2011 Nyt eksternt B‐

medlem

Inter nomineringsproces Nyt medlem inden 31. januar 2012

B4 2011 Udviklingskontrakt Revider udkast pba bestyrelsens feedback (fremgår af referat) Udkast revideret. Afventer 

udmelding fra FIVU.

B4 2011 Økonomi KK påtog sig at beskrive CBS' model for fordeling af indtægter 

på en simpel og forståelig måde

B5

B4 2011 Økonomi Beskrivelse af CBS' VIP allokering/‐rekrutteringsmodel til 

orientering

B5



  

 

 
 
 
 

3.	kvartalsopfølgning		

I  dette  notat  redegøres  for  resultatet  af  tredje  kvartalsopfølgning  og  begrundelserne 

herfor.  På  baggrund  af  tredjekvartalsresultatet  er  der  udarbejdet  budget  2012  samt 

investeringsplan 2015, jf. særskilt materiale til bestyrelsen.  

Hovedkonklusionerne på udviklingen fra Q2 til Q3 er, at det forventede overskud opskri‐

ves fra ca. 100 mio. kr. til ca. 130 mio. kr. Således er det samlede forventede overskud 

opskrevet med 110 mio. kr.  ift. primobudgettet. Denne markante udvikling ses på bag‐

grund af følgende videns‐ og kompetenceniveau i organisationen:  

 Primobudgettet, der blev vedtaget endeligt i april 2011, på + 21 mio. kr. var ba‐

seret  på  den  traditionelle  historisk  betingede  nøgle  for  fordeling  af  indtægts‐

rammer samt en konkret vurdering af afløbet på strategibudgettet og  investe‐

ringsbudgettet. Samtidig  var der var bevidsthed  i budgetprocessen om, at der 

var tale om et budget, som kunne ende med et noget større overskud.  

 Der  var  på  tidspunktet  for  vedtagelse  af  budgettet  ikke  tilstrækkeligt  centralt 

overblik over CBS’ budgetmodel og dynamikkerne heri. Et grundlag for at forstå 

dette er først blevet etableret med Deloittes gennemgang af CBS’ økonomisty‐

ring, som forelå august 2011.  

 Økonomområdet blev reorganiseret medio 2011 og en flerårig reformproces er 

lige igangsat. Det er en hovedtanke, at den centrale økonomifunktion skal gå fra 

at  være  en  ”allokeringscentral”  til  en  aktiv medspiller  ift.  enhedernes  og  den 

samlede økonomistyring.  

 Kvaliteten af de budgetansvarliges  indmeldinger  i 2011 har  ikke været tilstræk‐

kelig realistisk (for optimistisk), hvilket dog også skal ses i lyset af, at der er ble‐

vet  implementeret et nyt budgetsystem, hvorfor de budgetansvarlige  ikke hele 

året har haft adgang  til  tilstrækkelige supportværktøjer  til deres  indmeldinger. 

Der er kompenseret herfor via en central udfordring og nedskrivning af forbrugs‐

forventningen primært på baggrund af  forbrugsmønstret  i 2010.  Imidlertid kan 

det nu konstateres, at det samlede forbrug i 2011 bliver væsentligt mindre end 

2010, hvorfor selv forbrugsmønstret fra 2010 har givet for optimistisk budgette‐

ring.   

 Indtægtsestimatet har typisk været vurderet konservativt for at undgå overbud‐

gettering. Dette, sammen med det faktum, at selv små udsving i STÅ‐prognosen 

kan medføre store indtægtsudsving, har ledt til merindtægter. I budget 2012 er 

der lagt en mere optimistisk prognose til grund.  

Nedenfor  redegøres  for  de  vigtigste  igangsatte  tiltag  i  lyset  af  ovenstående,  jf.  også 

præsentation    af  flerårig  plan  til  forbedring  af  økonomistyringen  på  sidste 

bestyrelsesmøde. 
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Det  skal  bemærkes,  at  overskuddet  vil  udmønte  sig  i,  at  CBS  får  en  rimelig  stor  ”fri” 

likviditet,  som  kan  anvendes  til  investeringer,  jf.  øvrige  notater  under 

dagsordenspunktet økonomi.  

 

Tabel 1: Tredje kvartalsopfølgning  

 
 

Opskrivningen fra Q2 til Q3 fra 100 mio. kr. til 130 mio. kr. skyldes: 

 Indtægtsprognosen er opskrevet med 6,4 mio. kr., som  følge af  tre  forhold: 1) 

De samlede STÅ‐indtægter er steget med 4 mio. kr. grundet en større færdiggø‐

relsesbonus end  forventet. 2)  Indtægterne  fra deltagerbetalingen er opskrevet 

med 5,8 mio. kr., 3) Forventningerne til tilskud fra private og andre ikke‐statslige 

enheder er nedskrevet med 3,4 mio. kr.  

 Et fald  i de forventede samlede  lønudgifter på ca. 1,8 mio. kr., hvilket består af 

to modsatrettede tendenser: 1) En stigning i udgifter til VIP og især D‐VIP på ca. 

7 mio. kr. og 2) faldende udgifter til TAP og andre lønomkostninger (primært fe‐

riepengeregulering) på 8,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes flere vakancer. 

 Et fald i de forventede driftsudgifter på 25,6 mio. kr., som er spredt ud over alle 

budgettets hovedområder. 

Resultatopgørelse/Prognose M10‐2010 R‐2010 R‐2010 M10‐2011 Q2‐2011 Q3‐2011

P/L‐2011

Driftsindtægter

Statstilskud direkte til CBS 770,5 854,9 865,2 815,1 915,8 919,7

Statstilskud søgt i konkurrence 47,4 59,1 59,8 48,1 59,7 59,7

Tilskud fra private og andre ikke statslige enheder 37,4 48,5 49,1 27,4 39,0 35,6

Studerendes deltagerbetalinger 135,9 138,0 139,6 149,9 144,2 150,0

Øvrige indtægter 67,9 91,7 92,8 65,2 83,4 83,4

Driftsindtægter ialt 1.059,2 1.192,2 1.206,5 1.105,7 1.242,1 1.248,5

Lønomkostninger

VIP‐løn 278,4 333,6 337,6 277,7 337,0 338,0

DVIP‐løn 71,5 88,3 89,4 78,1 90,0 96,0

TAP‐løn 256,5 298,6 302,2 239,5 292,0 286,0

Andre lønomkostninger 0,0 18,0 18,2 0,0 0,0 ‐2,8

Lønomkostninger i alt 606,4 738,5 747,3 595,3 719,0 717,2

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 94,3 95,3 96,5 95,8 99,0 97,0

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 28,1 40,3 40,8 32,1 41,0 50,0

Andre driftsomkostninger

   Konferencer og tjenesterejser 30,8 39,4 39,8 24,9 40,0 32,0

   Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) 34,0 50,7 51,3 23,4 35,3 35,3

   Øvrige driftsomkostninger 92,2 135,9 137,5 82,3 146,4 125,0

Andre driftsomkostninger ialt 157,0 225,9 228,6 130,6 221,7 192,3

Løn‐ og driftsomkostninger ialt 885,8 1.100,0 1.113,2 853,8 1.080,7 1.056,5

Resultat før afskrivninger & finansielle poster 173,3 92,1 93,2 251,9 161,4 192,0

Af‐ og nedskrivninger på bygninger 14,5 17,2 17,4 14,2 17,8 17,8

Af‐ og nedskrivninger på anlæg ekskl. bygninger 7,6 12,1 12,3 9,5 10,9 10,9

Resultat før finansielle poster 151,3 62,8 63,5 228,2 132,7 163,3

Renteindtægter ‐0,9 1,2 1,2 2,0 2,0 1,2

Finansielle omkostninger 21,9 35,1 35,6 23,0 34,7 34,3

Resultat 128,5 28,8 29,2 207,2 100,0 130,2

P/L‐2010 P/L‐2011
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Det  bemærkes,  at  organisationen  ifm. Q3‐opfølgningen  fortsat  signalerer  en  stigende 

forventning  til  forbruget på driften  i november og december,  ligesom direktionen har 

igangsat  en  række  campus og  it‐investeringer. Det  er  imidlertid usikkert, hvor hurtigt 

disse  initiativer kan have effekt. Modsat trækker, at der kan konstateres en positiv ud‐

vikling i især øvrige indtægter, ligesom frikøb fra projekter ikke er opgjort endnu, hvor‐

for der også  knytter  sig usikkerhed  til  indtægtsbudgettet. Der  er  således  foretaget  et 

centralt skøn for indtægterne og sket en central udfordring og nedjustering af de enkel‐

te enheders udgifter.  

Der henvises til notat om investeringsplan for flerårsbudgettet og indtægtsoversigt.  

Hovedforklaringer	på	mindreforbrug		

I dette afsnit er udarbejdet en tilnærmet forklaring fordelt på indtægter og hovedområ‐

der på, hvorledes  forbruget har  kunnet udvikle  sig  fra et budgetteret overskud på 21 

mio. kr.  til et  forventet overskud på 130 mio. kr. Forklaringen er  tilnærmet,  fordi CBS’ 

hidtidige  økonomistyringsmodel  med  at  fordele  indtægtsrammer  i  stedet  for  at  lave 

egentlige udgiftsrammer baseret på en mere konkret budgettering og analyse af interne 

afhængigheder i økonomistyringsmodellen betyder, at det er ganske vanskeligt at opstil‐

let et primobudget, der er sammenligneligt med enhedernes  forventede  forbrug. Såle‐

des skal nedenstående opstilling tages med forbehold. Dette princip er ændret fra bud‐

get 2012, således at der  fremadrettet vil kunne opstilles en mere retvisende sammen‐

hæng mellem primobudget og forbrug. 
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Tabel 2: Tilnærmet fordeling af merindtægter og mindreforbrug  

 

Som det ses af opstillingen i tabel 2, så fordeler merindtægterne og mindreforbruget sig 

som følger: 

 Merindtægter på ca. 40 mio. kr., hvilket primært kan henføres til større taxame‐

tertilskud end forudsat samt større deltagerbetaling fra de studerende. Det skal 

ses  i  lyset af, CBS har  i 2011 optaget 5 pct.  flere bachelorstuderende og 6 pct. 

flere kandidatstuderende sammenlignet med 2010. 

 Et  mindreforbrug  på  uddannelsesområdet  (især  daguddannelserne  og 

HD&Master) på ca. 29 mio. kr. 

 Et mindreforbrug på forskningsområdet ekskl. institutter på ca. 11 mio. kr. 

 Er mindreforbrug på institutterne på ca. 11 mio. kr.  

 Et mindreforbrug i fællesadministrationen på ca. 6 mio. kr., der bl.a. kan henfø‐

res til mindreforbrug på it‐projekterne end forudsat, jf. præsentation af det stu‐

dieadministrative it‐projekt på sidste bestyrelsesmøde 

 Mindre afløb på strategien end forudsat på ca. 12 mio. kr., jf. særskilt afsnit ne‐

denfor. 

I alt merindtægter og mindreforbrug på 109,5 mio. kr. 

 

Budget 2011 Q3‐2011 Difference

Statstilskud direkte til CBS 884,4 919,7 35,3

Statstilskud søgt i konkurrence 59,7 59,7 0,0

Tilskud fra private og andre ikke‐stat 39,0 35,6 ‐3,4

Studerendes deltagerbetaling 144,3 150,0 5,7

Øvrige indtægter 81,4 83,4 2,0

I alt indtægter 1.208,9 1.248,5 39,6

Uddannelse 352,4 323,5 ‐28,9

‐ Daguddannelse 175,7 165,0 ‐10,6

‐ HD&Master 103,5 91,9 ‐11,6

‐ Centrale puljer + sek 73,2 66,6 ‐6,7

FORSK 203,7 192,6 ‐11,1

‐ VIP 153,6 152,2 ‐1,4

‐ Ph.d.  23,7 21,6 ‐2,1

‐ puljer og sek.  26,5 18,8 ‐7,7

Institutter 183,8 172,7 ‐11,1

Fællesadm 421,6 415,2 ‐6,4

‐ It‐projekter 14,4 10,5 ‐3,9

‐ Rest  407,2 404,7 ‐2,5

Strategi  26,7 14,4 ‐12,3

I alt udgifter 1.188,2 1.118,4 ‐69,8

I alt Nettoforskel 20,7 130,1 ‐109,4
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Der vurderes at være fire primære centrale forklaringer på det lave forbrug: 

1. Den primære årsag er, at der ikke er ansat det nødvendige antal VIP'ere i 2010 

og 2011. I stedet er anvendt flere langt billigere DVIP i undervisningen, ligesom 

manglende VIP på institutterne har betydet, at institutterne ikke har kunnet 

udnytte de midler, som forskningsdekanen har stillet rådighed. Behovet for fle‐

re VIP skyldes ønsket om at styrke CBS som forskningsinstitution og om at yde 

forskningsbaseret undervisning til stadig flere studerende i stedet for undervis‐

ning ved DVIP. At det ikke er lykkedes at ansætte de planlagte VIP kan primært 

henføres til: 

‐   Generel usikkerhed om strategiens udmøntning og derfor den konkrete 

profil for VIP, hvilket førte til en sen allokering af stillinger.  

‐   Vanskeligheder med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificerede lærekræfter 

på visse områder. 

‐   Tilbageholdenhed grundet usikkerhed om økonomien i 2013 og frem, 

herunder pba. signalerne fra den forrige regering om at tilpasse sig et lavere 

omkostningsniveau. 

2.  Den generelle usikkerhed omkring retningen for strategien har i sidste halvdel 

af 2010 og første halvdel af 2011 betydet en generel tilbageholdenhed på CBS 

og et specifikt afløbsproblem på strategitiltagene. 

3. TAP‐ afskedigelsesrunden i marts og omorganiseringen, der blev gennemført fra 

maj til august 2011, har betydet, at organisationen har skullet finde sine ben, 

hvorfor fokus ikke har været på at iværksætte nye projekter i 1. halvår af 2011.  

4. Endelig må der peges på, at institutterne først i foråret 2011 fik tilført ekstra 

midler, da disse oprindeligt var allokeret under strategibudgettet, hvorfor det 

har været vanskeligt for institutterne at bruge disse midler.  

Tiltag	til	bedre	budgettering	

Med budget 2012 tages en række initiativer til bedre budgettering og opfølgning i løbet 

af året, jf. og den samlede Deloitte‐leveranceplan. Væsentlige initiativer er bl.a.: 

 Tidligere tildeling af bevillinger, således at enhederne bedre kan planlægge med 

forbrug heraf. Institutter og studier er således allerede i oktober meddelt de 

forventede rammer for 2012.  

 Opstilling af udgiftsbudgetter på baggrund af sidste års forbrug, således at rea‐

lismen i det forudsatte forbrug bedre kan vurderes. 

 Fastlæggelse af flerårige rammer, således at især uddannelsesområdet, men og‐

så institutterne, kan have tillid til, at et forøget aktivitetsniveau i budgetåret og‐

så kan understøttes fremadrettet.  

 Reducering af overførslerne mellem hovedområder.   

 Månedlige forbrugsrapporter til de budgetansvarlige. 
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 Lærerdækningen sker i et fælles system (Prophix), så der kan følges op på, hvor 

langt studierne er med budgetteringen, og om den er foretaget på konkrete per‐

soner. Det  giver  større  sikkerhed  for, hvilke  lærerkategorier der  anvendes, da 

der er stor forskel på ”prisen” af VIP og DVIP. Der arbejdes på at rykke læredæk‐

ningen frem i tid, jf. forelæggelse om det studieadministrative arbejde. 

 Der er indført disponeringsbudgetter i fællesadministrationen på it‐ og campus –

projekter i 2011. Brugen af disse konsolideres i 2012, ligesom der igangsættes et 

planlagt  arbejde  med  at  lave  systemunderstøttede  disponeringsbudgetter  på 

eksternt finansierede forskningsprojekter.  

 Budgetterne er periodiseret, således at der kan foretages kvartalsvis periodeop‐

følgning,  ligesom enhederne  fremover skal  forklare afvigelser  i årsprognoserne 

ift. en prognose baseret på  forbrug år  til dato  fremskrevet med  forbrugsmøn‐

stret i foregående år.  

 Indførsel af simplere registreringsstruktur. Denne vil blive arbejdet videre herpå 

i de kommende år. 

 Systemunderstøttet prognoseværktøj for stå‐prognosen baseret på historiske 

data implementeres i løbet af året. 

 Kompetenceudvikling af økonomimedarbejdere og budgetansvarlige. 

Det skal dog understreges, at CBS ikke er i mål med tiltagene til bedre økonomistyring, i 

2012, og at der er tale om flerårig proces. 

Status	på	strategi‐budgettet	

I dette afsnit gives en status på det gamle strategibudget for 2011, idet budget 2011 har 

været baseret herpå. I notat om budget 2012 gives en flerårig status på det nye strategi‐

budget. Hovedkonklusionen  ift.  det  gamle  strategibudget  er,  at  afløbet  i  forbruget  af 

strategimidlerne er langsommere end antaget, hvilket især kan henføres til, at det tager 

længere tid end forudsat at ansætte VIP’ere og at ”løbe” nye initiativer i gang og dermed 

forbruge midler på disse nye initiativer. 
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Tabel 3: Opfølgning på strategien 

* Mindreforbruget skyldes, at dele af LT investment Fund er blevet uddelt til institutter‐

ne, hvorfor forbruget er indeholdt i indrapporteringen fra institutterne.   

Status	på	CBS	øvrige	investeringer	

Som tidligere redegjort for, forventes der et  langsommere afløb  i  it‐ og campusinveste‐

ringerne end tidligere antaget. Det mindre afløb skyldes primært, at der nu er foretaget 

en detailprojektering af det studieadministrative projekt og er således ikke i hovedsagen 

udtryk  for manglende  fremdrift  i projekterne,  jf.  afrapportering om det  studieadmini‐

strative IT‐projekt på sidste bestyrelsesmøde. Der er sket en mindre nedjustering fra Q2 

til Q3 på CBS.dk, da de interne drøftelser af et nyt design har trukket ud. 

Tabel 4: Opfølgning på investeringsbudgettet 

	

Mio. kr. ‐ 2011 prisniveau B‐2011
Q1-2011

B‐2011
Q2-2011

B‐2011
Q3-2011

BiS‐initiativer 1,5 0,4 0,4

Strategiske VIP‐ansættelser (tidl. BiS) 6,1 0,0 0,0

Reserveret til strategiske VIP eller BiS‐platforme

Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) 2,8 2,4 2,2

Information and Communication Technology (ICT)‐initiativer 1,6 3,0 2,5

EngAGE 0,0 0,0 0,0

LT Investment Fund/LT‐reserve* 7,0 7,0 5,0

Udvikling af strategiske alliancer 0,2 0,2 0,0

Kommunikationsindsats 0,2 0,2 0,1

Fundraising (konsulenter og events) 0,2 0,0 0,0

Campus‐udvikling, ny adm. organisering, indflytning af centre 6,0 6,0 4,0

Studieområdet‐analyse 0,5 0,4 0,2

I alt - strategi formål 26,2 19,6 14,4

Mio. kr. ‐ 2011 prisniveau B‐2011
April-11

B‐2011
Q2-2011

B‐2011
Q3-2011

Nyt studieadministrativt system 8,0 5,5 5,5

Ramme til administrative systemer 4,0 3,5 3,0

Ramme til Campus‐vedligeholdelse 3,0 2,5 2,5
Nyt cbs.dk  & Alumni-system 2,4 2,4 2,0

I alt - investeringsbudget 17,4 13,9 13,0



  

 

 
 
 
 

Investeringsbudget	2015	

I dette notat præsenteres  forslag til overordnet  investeringsbudget 2015.  Investerings‐

budgettet fastlægger investeringer i CBS’ kerneproduktionsfaktorer ‐ personale, bygnin‐

ger og  IT  ‐ og udstikker niveauer herfor  ift. det nuværende niveau. Det er  således en 

guideline  i såvel direktionens  løbende arbejde som  i forbindelse med de årlige budget‐

udarbejdelser.  Investeringsbudgettet  implementeres årligt  i de egentlige budgetoplæg 

via  bl.a.  strategibudgettet,  campus‐  og  IT‐budgettet.  Investeringsbudgettet  er  således 

udarbejdet på baggrund af CBS’ overordnede strategi ”Business  in Society” og skal ses 

som del af den overordnede proces med implementering af strategien. Det er CBS’ mål 

som  et  bredt  samfundsvidenskabeligt  baseret  erhvervsuniversitet  at  skabe  et  globalt 

førende  forsknings‐  og  undervisningsmiljø.  CBS’  hovedbidrag  til  samfundet  sker  via 

forskningsbaseret undervisning til kandidater til erhvervslivet, hvilket betyder, at der må 

investeres i fastansatte forskere, kontorer og undervisningslokaler.  

På baggrund af kvartalsopfølgningerne  i 2011 samt processen omkring udarbejdelse af 

budget  2012  står  det  klart,  at  CBS  har  underinvesteret  ift.  sine  bevillinger,  jf.  Q3‐

opfølgningen og oplæg til budget 2012. Derfor er der brug for et stærkt proaktivt signal 

til organisationen om, at CBS vil videre, og at CBS har midlerne hertil uanset usikkerhed 

om økonomien i 2013 og frem. 

Derfor foreslår direktionen en markant udvidelse af antallet af VIP’er frem mod 2015. En 

sådan udvidelse vil øge behovet for administrativ support, så direktionen foreslår desu‐

den, at der rekrutteres et mindre antal nye TAP  i takt med en markant rekruttering af 

nye VIP’er, jf. nedenfor.  

Forudsætningen om, at CBS har midlerne  til en udvidelse af aktivitetsniveauet baserer 

sig på  indtægtsforudsætninger om en forholdsvis moderat vækst  i studenteroptaget på 

4 pct. årligt, at CBS som minimum vil modtage ca. 50 pct. af det nuværende niveau for 

udmøntning  af  midler  fra  globaliseringspuljen,  der  forventeligt  sker  i  efteråret  2012, 

samt en mindre forøgelse af eksternt finansierede forskningsprojekter og  indtægter fra 

HD og Master som følge af en markant udvidelse af antallet af VIP’er, jf. nedenfor. Hvis 

denne  forudsætning viser sig at  falde væk, så vil CBS  forventeligt kunne nedjustere sit 

forbrug igen uden afskedigelsesrunder bl.a. fordi: 

 Alderssammensætningen af CBS’ VIP‐bestand betyder, at en stadig stigende del 

vil gå på pension. Aktuelt er 16 pct. af CBS’ VIP’er mere end 60 år.  

 CBS har over de senere år i større grad ansat internationale forskere, der typisk 

har en større omsætningshastighed end ansatte med dansk oprindelse. Således 

vil CBS skulle rekruttere væsentligt flere VIP’er end de netto‐betragtninger, som 

investeringsplanen er baseret på.  

8. december 2011 
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 Aktivitetsudvidelsen  for  så vidt angår ansættelser af ph.d.’er og post.docs mv. 

foreslås  finansieret  fuldt ud af opsparingen, hvor hele den  treårige udgift  ind‐

regnes  i de enkelte år  (selv om der af regnskabstekniske årsager  ikke kan hen‐

sættes hertil,  jf. nedenfor),  således at det  løbende  sikres, at opsparingen  ikke 

overdisponeres. 

 Endelig vil der være nye projekter, der blot ikke igangsættes. 

CBS har således meget gode muligheder for at tilpasse sig til et  lavere  indtægtsniveau, 

uanset at der igangsættes en mere ambitiøs investeringsplan.  

Af tabel 1 fremgår hovedelementerne i investeringsbudgettet 2015, som kan finansieres 

uden at anvende opsparingen  selv  i 2015 under ovennævnte  indtægtsforudsætninger. 

Der er i sagens natur tale om overslagsbetragtninger. 

Tabel 1: Investeringsbudget 

(mio. kr. løbende priser)  2011  2012  2013  2014  2015 

Indtægter, jf. indtægtsbudget i bilag  1.248 1.231 1.184  1.193  1.207

Nuværende omkostningsniveau (simpel antagelse)  1.118 1.127 1.127  1.127  1.130

Øgede strukturelle tiltag    35 56  65  77

Ekstra VIP rekruttering ‐ professor, lektor mv.*    15 34  43  52

Udvidelse af campus ved leje af bygninger**    4 11  11  14

Øget niveau for it‐investeringer*** 
 

16 11  11  11

Resultat  130 69 0  0  0

Nb. afvigelser skyldes afrundinger. * Indgår i den samlede, udvidede VIP‐ramme i budget 

2012.** Indgår i campus‐budgettet i budget 2012.***Indgår primært i det flerårige stra‐

tegibudget  (det  studieadministrative  IT‐program)  og  It‐investeringsbudget  i  budget 

2012. 

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor planlægges fuldt indfaset i 2015 anvendt ca. 52 mio. 

kr. ekstra på permanente VIP‐stillinger svarende til netto ca. 72 ekstra stillinger ift. i dag. 

Heri  er  ikke  indregnet  en  forøgelse  af  ph.d.‐stillinger,  post.doc‐/adjunktstillinger  mv., 

idet disse forudsættes finansieret af opsparingen, jf. nedenfor.  

 

CBS forventes primo 2012 at have en egenkapital på 280 mio. kr. PWC har i en rapport 

udarbejdet for UBST i 2009 anbefalet, at universiteter, som i særlig grad er afhængige af 

aktivitetsbaserede tilskud (dette er tilfældet for CBS), har en egenkapital på omkring ca. 

15 pct. af omsætningen. Af bilag 1 fremgår niveauet for egenkapitalen ultimo 2010 for 

de danske universiteter. For at sende et proaktivt signal med investeringsstrategien sti‐

ler CBS mod et niveau  for egenkapital på ca. 12,5 pct. af omsætningen svarende  til et 

niveau på 150 mio. kr. Som det fremgår af tabel 1 forventer CBS umiddelbart selv ved en 

proaktiv  investeringsstrategi  at opbygge et  yderligere overskud på 69 mio.  kr.  i 2012, 

fordi det  tager  tid  at  indfase  et nyt  strukturelt  forbrugsniveau  svarende  til  en  samlet 

opsparing primo 2013 på 349 mio. kr.  
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Direktionen  foreslår,  at  dette  overskud  omsættes  i  tidsafgrænsede  stillinger  ‐  ph.d.‐ 

post.doc/adjunktstillinger  samt  videnskabelige  assistenter,  der  typisk  er  treårige  –  og 

således ikke vil påføre CBS langsigtede strukturelle udgifter, men til gengæld vil give nyt 

blod  i  organisationen,  markant  flere  undervisningsressourcer  og  et  markant  bedre 

rekrutteringsgrundlag fremover.  

 

Med udgangspunkt  i ønsket om en egenkapital på 150 mio. kr. kan knap 200 mio. kr. 

udmøntes  i ca. 115 tidsafgrænsede stillinger (det konkrete niveau vil afhænge af mixet 

mellem ph.d.’er, post.docs og adjunkter mv.). Direktionen foreslår, at der ansættes i alt 

40 ph.d.’er, post.doc’s, adjunkter eller videnskabelige assistenter  i 2012 svarende til 35 

nettoårsværk,  idet CBS har  gennemført  en ph.d.‐opslagsrunde ultimo 2011. De  reste‐

rende ca. 75 stillinger fordeles over de tre følgende år, svarende til 25 årsværk om året. 

Der tages  løbende stilling til, hvordan stillingerne slås op.  I tabel 2 ses et forslag til ud‐

møntning af overskuddet på stillingerne.  

Tabel 2: Forbrug af opsparingen på rekruttering af ph.d., post.docs, adjunkter mv. 

(mio. kr. løbende priser)  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  I alt  

2018 

Treårig  disponeret  udgift  til 

ph.d.‐,  postdoc‐  og  adjunkt‐ 

rekruttering mv. 

70  43  43  43  0  0  0  199 

Udgift i året  20  36  50  44  31  16  2  199 

 

Det  skal bemærkes, at CBS af  regnskabstekniske årsager  ikke kan hensætte  i dispone‐

ringsåret til udgiften til de treårige stillinger. Som det fremgår af tabel 2 vil CBS  i 2015 

have  foretaget disponeringer, der udmønter det ekstra overskud  fuldt ud, men  resul‐

tatmæssigt fortsat have et overskud ud over de 150 mio. kr. på 48 mio. kr. Dette over‐

skud  vil  blive  forbrugt  i  perioden  fra  2016  til  2018  i  takt  med  at  de  sidste  ansatte 

ph.d.’er, post.docs eller adjunkter afslutter deres treårige ansættelser.   

På baggrund af prioriteterne  i  tabel 1 og 2 kan CBS samlede økonomi  frem  til 2015 at 

udvikle sig som angivet  i tabel 3. Som nævnt skyldes forskellen mellem den forudsatte 

opsparing på 150 mio. kr. og den forventede opsparing i 2015 periodisering af udgifter‐

ne til allerede disponerede tidsbegrænsede stillinger. 

Tabel 3: Forbrug af opsparingen på rekruttering af tidsbegrænsede VIP 

(mio. kr. løbende priser)  2011  2012  2013  2014  2015 

Primoopsparing  150 280 329 294  244 

Indtægter  1.248 1.231 1.184 1.193  1.207 
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Omkostninger uden ekstraordinære tiltag  1.118 1.127 1.127 1.127  1.130 

Ekstraordinære strukturelle tiltag    35 56 65  77 

Udmøntning af opsparing    20 36 50  44 

Resultat  130 50 ‐35 ‐50  ‐44 

Opsparing ultimo  280 329 294 244  200 

 

Det kan overvejes at binde en del af det resterende  likvide overskud  i et køb af Porce‐

lænshaven, jf. særskilt notat.  

Indtægtsforventninger	

Overskuddet i tabel 1 er opgjort under forudsætning af et stigende optag fra 2012 på 4 

pct. årligt, hvilket giver økonomisk effekt fra 2013. Denne forudsætning skal ikke mindst 

ses i lyset af at regeringens udmelding om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en 

videregående uddannelse.  Udviklingen i antallet af studerende ved CBS følger direkte af 

investeringerne i at øge fx antallet af studier og studiepladser.  

Endvidere  forudsættes det, at CBS  fra 2013  strukturelt vil  få 50 mio. kr. årligt  fra ud‐

møntningen af globaliseringspuljen på ca. 3 mia. kr. årligt. Det svarer til en andel på ca. 

50 pct. ift. det nuværende niveau1. Globaliseringsmidlerne er forudsat udmøntet som et 

basistilskud fra 2013 og  ikke som forhøjet taxameter. Øgede  indtægter på baggrund af 

højere STÅ produktionen er altså forudsat at bidrage med den ordinære taxametersats. 

Den endelige udmøntning af globaliseringsmidlerne forventes afklaret i efteråret 2012. 

Der tages i opgørelsen over kommende års indtægtsniveau højde for, at flere fastansatte 

VIP’er må give en øget deltagelse i eksternt finansierede projekter. Det forventes, at det 

stigende antal VIP’er  i 2015 vil hjemtage eksterne midler svarende  til ekstra  indtægter 

på 20 mio. kr., hvilket svarer til en forøgelse på knap 15 pct. i forhold til i dag. Indtægten 

fra eksternt finansierede projekter antages delvist indfaset fra 2013. 

Ligeledes forventes de forbedrede forsknings‐ og undervisningsmiljøer at smitte positivt 

af på udvikling af CBS’ HD‐ og Masteruddannelserne. Der forventes på den baggrund et 

øget optag på HD‐ og Masteruddannelserne, hvorfor der forudsættes en stigning i delta‐

gerbetalinger i 2015 på samlet 6 mio. kr. Dette skal også ses i lyset af, at der nu er ansat 

en vice dean for efteruddannelsesområdet med den eksplicitte opgave at produktudvik‐

le både master‐ og HD‐uddannelserne sammen med CBS’ organisation.  

Indtægtsforventningerne  fremgår af  indtægtsspecifikationen  i bilag 1, hvor de nævnte 

forudsætninger er markeret.  

                                                            

1  Idet aktivitetsniveauet og dermed STÅ produktionen er opskrevet, er konsekvensen af bortfal‐

det af globaliseringsmidlerne tilsvarende større. 



5 

Det	nuværende	omkostningsniveau		

CBS’ forbrugsniveau skønnes at stige fra ca. 1.127 mio. kr.  i 2012 til ca. 1.130 mio. kr.  i 

2015, hvilket i 2012 forventes at give et overskud på ca. 100 mio. kr. med de nuværende 

indtægtsforudsætninger.  

Omkostningsniveauet fra 2012 er anslået på baggrund af det samlede forbrug i 2011, jf. 

tabel 4. Der findes en lang række bevægelser fra 2011 til 2012, som umiddelbart går ca. 

ud mod hinanden, jf. budget 2012. 

Tabel 4 Omkostningsniveau fra 2012 

Mio. kr. 
2011  2012  2013  2014  2015 

Omkostningsniveau 

2011   1.118  1.118  1.118  1.118  1.118 

Af‐  og  nedskrivninger  i 

forhold til 2011   
‐5  ‐10  ‐10  ‐10 

Ekstra  forbrug  i  årene 

fremover  ift. de særlige 

omstændigheder i 2011   
14  19  19  22 

Omkostningsniveau    1.127  1.127  1.127  1.130 

   

Investeringsbehov	

Et væsentlig øget antal VIP ansættelser kan drive såvel forskningsmiljøerne som udvik‐

lingen af uddannelserne.   

På  uddannelsessiden  vil  et  øget  antal VIP’er  betyde  at  undervisningen  i  øget  omfang 

dækkes  af  fastansatte  undervisere. Med  afsæt  i  stærke  forskningsmiljøer  er  det  også 

forventningen, at der vil ske udvikling af nye uddannelser på CBS. Og endelig vil et øget 

antal VIP’er medføre,  at  CBS  leverer  på  en  af den  grundlæggende målsætning om  at 

tilbyde forskningsbaseret undervisning.  

Målet for rekruttering af VIP’er på baggrund af investeringsbudgettet fremgår af tabel 5. 
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Tabel 5: Mål for ekstra rekruttering af VIP, Ph.d. post.doc o.a. ift. prognose for 2011 

Nettoårsværk  (pr. 

år.) 

2012  2013  2014  2015  I alt 

VIP  20  28  12  12  72 

Ph.d., post.docs, 

adjunkter o.a. 
35  27  25  25  115 * 

Nb. VIP‐rekrutteringen er strukturel, mens ph.d.‐ og post.doc‐stillingerne o.a. er treårige. Således 

kan tallene ikke adderes ift. det fremadrettede niveau. *Heraf effekt af 2 ÅV i 2016 

De 20 ekstra VIP‐årsværk, der forudsættes rekrutteret i 2012, skal ses i forhold til de 71 

VIP‐stillinger, der netop er allokeret, jf. budget 2012. Med de 71 nye allokererede stillin‐

ger  tages højde  for almindelig omsætning blandt VIP’er samt et niveau, der  typisk kan 

forventes  ift.  intern rekruttering. Derudover skal der tages højde  for den relativt  lange 

rekrutteringsproces, der er i forbindelse med VIP’er.  

Der mangler fortsat at blive besat 14 af de stillinger af de ca. 25 stillinger, der blev allo‐

keret i foråret. Dette antal forventes at modsvare VIP omsætningen i 2012. 

Forudsætningen bag forventningen til rekruttering af 20 VIP‐årsværk  i 2012 fremgår af 

tabel 6. Af de 35 ekstra ansættelser  forventes der at være 20 årsværk, der  får effekt  i 

2012 grundet rekrutteringsprocessen i forbindelse med nye VIP’er.  

Tabel 6: VIP‐rekruttering i 2012 

Allokerede VIP‐stillinger  71 

Rekruttering som følge af VIP personaleomsætning  15 

Stillinger besat med CBS‐ansatte  15 

Bortfald (fx kandidaten frafalder)  6 

Forventet ekstra rekruttering af VIP’er  35 

 

CBS’ ambition om at være et internationalt førende erhvervsuniversitet forudsætter, at 

der man  ikke kan gå på kompromis med kvaliteten af de VIP’er, der ansættes. Derfor 

skal væksten i antallet VIP’er afbalanceres i forhold til muligheden for at skaffe kvalifice‐

rede kandidater. Derudover er det vigtigt, at CBS har  fokus på, at der  til  stadighed er 

mulighed  for  at  tilbyde  de  yngre  VIP´ere  attraktive  karrieremuligheder.  Det  vurderes 

således, at hvis CBS  skal kunne  levere på  sin ambition,  så  skal der  i 2015 være ca. 70 

flere fastansatte VIP’er (professorer og lektorer).    

Samtidig vurderes det, at CBS har behov for en markant forøgelse af antallet af ph.d.’er, 

postdoc’er, adjunkter mv., idet disse grupper er afgørende for et levende og udviklende 

forskningsmiljø. Således vurderes det, at CBS har mulighed  for at ansætte  i alt ca. 100 
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ekstra  tidsbegrænsede VIP  frem  til og med 2015  finansieret via opsparingen.  Idet CBS 

netop har gennemført en ph.d.‐opslagsrunde, vurderes det, at der er gode muligheder 

for allerede i 2012 at lave et løft på ca. 40 ph.d.‐, postdoc eller adjunktstillinger. 

Det må forventes, at der forsat årligt skal allokeres nye faste VIP‐stillinger til institutter‐

ne udover antallet i tabel 5 i årene, idet nogle af de allokerede stillinger ikke kan besæt‐

tes i første omgang grundet kvalitetskravet, og fordi der forventes en vis naturlig afgang.  

Det bemærkes yderligere, at det er en forudsætning for den øgede rekruttering, at insti‐

tutterne  fastholder  det  nuværende  niveau  af  institutfinansierede  VIP‐ansættelser,  jf. 

tabel 7. 

Tabel 7 viser VIP årsværk  i 2011 samt de ekstra 55 årsværk, der,  jf. forudsætningerne  i 

tabel 5, vil få effekt i 2012. Det er desuden forudsat, at antal årsværk på eksternt finan‐

sierede projekter og interne midler ikke ændres fra 2011 til 2012.  

Tabel 7: Fordeling af VIP årsværk ift. finansiering 

VIP årsværk  2011  2012 

Finansieret af forskningsdekanen 441 496 

Eksternt finansierede projekter 70 70 

Interne midler, herunder centrale puljer 39 39 

Total  550 605 

 

Rammer	for	udviklingen	

Som nævnt er det VIP‐ressourcer, der er den primære binding  i forbindelse med udvik‐

ling af forsknings‐ og uddannelsesområdet. Men tæt herefter kommer, at de eksisteren‐

de fysiske rammer udgør en væsentlig kapacitets‐ og udviklingsbegrænsning, også selv‐

om udnyttelsen sker optimalt.  

Hvis  investeringsplan 2015 skal være en succes, så skal der  investeres  i nye kontor‐ og 

undervisningslokaler  i 2012  for at understøtte den  forudsatte vækst  i uddannelses‐ og 

forskningsaktiviteterne  i årene  fremover.  Investeringer  i udvidelse af campus skal ske  i 

takt med  investeringer  i forsknings‐ og uddannelsesaktiviteterne,  idet den eksisterende 

kapacitet for så vidt angår primært undervisningslokaler er tæt på at være fuldt udnyt‐

tet. Samtidig skal udvidelsen af lokalemassen være afstemt med, at CBS inden for 5‐6 år 

håber på kunne få en udbygning af det nuværende Solbjerg Plads campus, hvorfor der 

skal  indgås  lejemål med en passende opsigelsesmulighed. Der er således behov  for en 

bygningsinvesteringsstrategi for den mellemliggende periode, jf. særskilt notat.  
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I det  følgende  lægges en vækst  i  studenterbestanden på 4 pct. årligt  fra 2012. Det vil 

ikke være muligt at skaffe undervisningslokaler til denne vækst i de nuværende bygnin‐

ger, hvorfor der er behov for at finde nye undervisningslokaler i 2012, jf. særskilt notat.  

Med det øgede studenteroptag forventes CBS at skulle have i hvert fald 7.500 flere brut‐

toundervisningskvadratmeter. Som en grov nøgle regnes med en lejepris for en bygning 

på ca. 1.500 kr. pr. m2. Det betyder, at CBS  i 2015 skal have  lejemål  for samlet ca. 11 

mio. kr. Det  forudsættes at evt. ekstra omkostninger  til  indretning afholdes  inden  for 

den normale drift. Dog  forventes  i 2012 engangsomkostninger  til  indretning og  tilpas‐

ning af nye undervisningslokaler. Disse er indeholdt i de forventede samlede omkostnin‐

ger til udvidelse af campus i 2012. 

Endvidere vil den markante forøgelse af antallet af VIP’ere betyde, at der bliver behov 

for yderligere kontorer og kontormiljøer, idet den nuværende lokalemasse dog også kan 

udnyttes bedre, da der er  ledige  kontorer og mulighed  for mindre  justeringer. Derfor 

afsættes ca. 3 mio. kr. til at leje ca. 2000 m2 til nye kontorer, svarende til behovet. Det 

er dog en forudsætning for, at vores nuværende lokalemasse udnyttes bedre, at institut‐

terne udviser fleksibilitet.    

Ovenstående udgiftsestimater baserer sig på foreløbige nøgletal og en foreløbig behovs‐

analyse,  jf. særskilt notat. Således vil Campus Services på baggrund af bestyrelsens  til‐

slutning til den overordnede retning udarbejde konkrete forslag.  

Endelig er der afsat midler  til  IT  investeringer udover niveauet  i 2011. Det antages, at 

CBS melder sig ind i STADS fra og med 2012 (implementering i 2013). Samlet set forven‐

tes merudgifter på IT området på i alt ca. 12 mio. kr. om året fra 2013. Der er tale om et 

skøn over det samlede aktivitetsniveau, der vurderes at kunne opnås, under antagelse af 

fuld  udnyttelse  af  den  eksisterende  kapacitet  på  IT‐området.  På  IT‐området  skal  der 

afholdes 6 mio. kr. årligt fra 2012 til STADS, dog er omkostningen i 2012 i alt 10 mio. kr. 

grundet engangsomkostning på 4 mio. kr.  i  forbindelse med  indmeldelsen. Derudover 

afsættes 5 mio. kr. til IT projekter ekstra i forhold til niveauet i 2011.  

Administrativ	support	til	forsknings‐	og	undervisningsmiljøer		

Med den væsentlige rekrutteringsindsats  i forhold til VIP’er og det forøgede studenter‐

optag vil der sideløbende skulle investeres i TAP’er for at understøtte arbejdet på forsk‐

nings‐ og uddannelsesområdet. Et stigende antal studerende, der forudsættes at komme 

som følge af udvikling på uddannelsesområdet, vil føre til øget aktivitet på hele det stu‐

dieadministrative område –  fra administrative opgaver  i  forbindelse med  flere uddan‐

nelser og dermed flere studieordninger til mere studievejledning for de studerende samt 

konkret administrativ håndtering af et større antal studerende. Endvidere vil et voksen‐

de antal VIP’er skulle have mere support til udarbejdelse af forskningsansøgninger mv. 

Der foreslås en model, hvor rekruttering af nye TAP’er følger udviklingen  i rekruttering 

af VIP’er. Konkret foreslås, at der kan foretages ansættelse af TAP’er under forsknings‐ 
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og uddannelsesdekanen i forholdet 1:8 ud fra et skøn over, hvad dette indebærer af nye 

TAP‐stillinger ift. den nødvendige fremadrettede support. I 2012 kan det endvidere mid‐

lertidigt blive nødvendigt at ansætte i Campus Service mhp. indgåelse af nye lejemål mv. 

I  tabel  8  ses  TAP‐vækstrammen,  hvis  forslaget  til  investeringsplan  følges.  Tabellen  er 

baseret på følgende forudsætninger: 

 Såvel TAP’ere som VIP’ere ansat på eksterne projekter holdes ude af beregnin‐

gen,  idet både positiv og negativ udvikling  i eksterne projekter  ikke bør påvirke 

CBS’ faste administration. Både fastansatte og tidsbegrænsede VIP inkluderes.  

 CBS’ administration opdeles i tre grupper:  

1. Forskningsadministration  svarende  til  institutter  og  centre  samt  hele 

forskningsdekanen  område  og  biblioteket,  idet  biblioteket  producerer 

forskningsformidling. 

2. Uddannelsesadministration,  der  inkluderer  hele  uddannelsesområdet 

samt Det  Internationale Kontor,  idet Det  Internationale Kontors hoved‐

produkt er international uddannelsesadministration (især efter udskillel‐

sen af udlejningen af gæsteboliger og kollegier)  

3. Tværgående  administration  svarende  til  fællesadministration  (It‐

afdelingen, Økonomifunktionen, HR mv.) ekskl. hhv. biblioteket og Det 

internationale Kontor.      

 
Tabel 8: Prognose for udvikling i TAP/VIP‐ratioen ved et 1:8‐forhold 

Årsværk hele året  2010 2011 2012 2013 2014  2015

VIP  464 480 535 590 627  629

Forskning og uddannelsesadm.  438 377 384 391 396  396

(TAP til uddannelse og forskning) / 

VIP‐andel 
0,94 0,79 0,72 0,66 0,63  0,63

VIP‐vækst        55 55 37  2

TAP‐vækst (1:8 af VIP‐vækst)        7 7 5  0

 

Den  store  reduktion  i TAP mellem 2010 og 2011  for  forskning og uddannelse  skyldes 

bl.a. at der er flyttet et antal TAP med mere generiske administrationsopgaver fra insti‐

tutterne til centrale enheder  i 2011. Det forudsættes, at tilvæksten  i TAP sker  i form af 

akademiske årsværk, hvis pris vil blive tillagt TAP‐lønsumsrammen for de enkelte enhe‐

der. Ovenstående er  ikke  indregnet  i budgetforslag 2012,  idet udgiftseffekten vil være 

minimal, og bestyrelsens accept ønskes, inden dette sker. 
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Bilag 1. Danske universiteters egenkapital 2010 

Mio. kr.  KU  AU  SDU  RUC  AAU  DTU  CBS  ITU 

Egenkapital ultimo 2010  581,5  539,9  301,8  63,8  317,8  2.297,6  150,9  36,9 

Omsætning 2010  7.468,8  5.564,4  2.362,8  756,6  2.018,6  4.078,6  1.192,2  198,8 

Egenkapital ift. omsætning  7,8%  9,7%  12,8%  8,4%  15,7%  56,3%  12,7%  18,6% 

 

Egenkapitalen giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af aktiverne, bl.a. fordi en række universiteter benyt‐

ter sig af en fondskonstruktioner ifm. aktiver på fx bygningsområdet. Endvidere vil fx en donation af bygning til 

CBS påvirke vores egenkapital markant, mens dette ikke er tilfældet, hvis den fx doneres til Byggestyrelsen, som 

videreudlejer til et universitet til en lavere leje. 



Bilag 1: Indtægtsforudsætninger investeringsbudget 2015 

 

Budgetterede indtægtsgrundlag for 2012-2014 baseret på FFL-2012 og egne aktivitetsprognoser.

Taxametersats
(Finanslovens P/L)

FL-2010 
B 2010-akt.

2010 
R

mio. kr.

2011
Primo

mio. kr.

2011
Q2 

mio. kr.

2011
Q3 

mio. kr.

2012 
Budget
mio. kr.

2013
invest budget

mio. kr.

2014
invest budget

mio. kr.

2015
invest budget

mio. kr.

2011 Q3 2012 2013 2014 2.015 2011 2011_Q2 2011_Q3 2012 2013 2014 P/L 2010 P/L 2010 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2011 P/L 2012 P/L 2012 P/L 2012 P/L 2012

STATSTILSKUD DIREKTE TIL CBS 823,6 860,2 882,4 915,8 919,7 925,5 881,4 875,7 877,9

Taxametertilskud til uddannelse: 515,5 545,0 554,9 583,5 587,5 610,8 564,1 561,3 563,6
Ordinær uddannelse 10.117 10.642 10.821 10.748 10.748

Takst 1 9.699 10.205 10.770 10.905 11.120 46.200 46.200 46.200 46.200 40.274 39.477 411,4 421,0 432,4 453,9 448,1 471,5 433,8 430,5 430,1
Takst 2 419 438 447 447 447 67.100 67.100 67.100 66.900 65.445 64.149 26,0 27,9 26,7 28,5 28,1 29,3 29,2 28,6 28,6
Elitetakst (taxametertillæg) 31 35 39 39 39 30.300 30.300 30.300 0,5 0,7 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægt fra E-business 123 123 123 123 123 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 54.523 4,4 6,7 4,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Færdiggørelsesbonus
Gl. ordning / indfasning af ny 14,9 15,9
Bachelorbonus, takst 1 1.597 1.703 1.576 1.716 1.816 29.300 29.300 30.650 30.800 28.346 26.585 22,1 26,6 46,0 39,1 48,9 52,5 44,7 45,6 48,3
Bachelorbonus, takst 2 98 87 99 108 108 43.200 43.200 44.753 45.500 41.889 39.286 1,7 3,0 5,7 5,7 4,4 4,0 4,1 4,2 4,2
Kandidatbonus, takst 1 715 776 860 855 855 16.600 16.600 17.640 15.100 13.699 13.654 3,4 5,2 9,5 11,1 12,6 11,7 11,8 11,7 11,7
Kandidatbonus, takst 2 17 17 16 16 16 24.400 24.400 25.758 22.300 20.244 20.177 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Udvekslingsstuderende 2.132 2.166 2.166 2.166 2.166 4.900 4.900 4.900 4.900 4.819 4.724 9,4 10,7 10,2 10,2 10,4 10,6 10,4 10,2 10,2
Udlandsstip.ordningen 376 403 403 403 403 4.900 4.900 4.900 4.819 4.724 0,0 1,6 0,0 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9
Åben udd. - UBST (Dag)

Tompl., Fagspec. kurser m.v. 127 127 127 127 127 21.300 21.300 21.300 17.500 17.003 16.667 1,5 2,7 1,5 2,7 2,7 2,2 2,2 2,1 2,1
Åben udd. - UBST (EXE)

Takst 1 322 309 248 261 261 21.300 21.300 21.300 17.500 17.003 16.667 6,1 6,2 6,1 6,9 6,9 5,4 4,2 4,3 4,3
Takst 2 40.700 40.700 40.700 33.200 32.521 31.877 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Takst 3 56.400 56.400 56.400 46.000 44.694 43.809 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Åben udd. - UVM (DIP) 0,0
HD (incl. Byg.takst) 1.308 1.223 1.228 1.249 1.249 11.900 11.800 11.800 12.000 12.000 12.000 14,2 15,4 10,7 15,4 15,4 14,7 14,7 15,0 15,0
ED (incl. Byg.takst) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Basistilskud til Forskning: 232,8 238,2 243,4 246,2 246,2 238,4 201,1 197,6 197,6
Basisforskning 172,9 171,6 159,8 162,5 162,5 162,5 199,0 195,5 195,5
Særlige forskn.bevillinger 3,5 8,8 9,0 9,1 9,1 6,7 2,1 2,1 2,1
Basismidler (Globalisering) 41,5 41,5 56,6 56,6 56,6 49,7
Post.doc-stillinger (Globalisering) 4,6 4,6 3,5 3,5 3,5 2,4
Øget Ph.d.-optag (Globalisering) 10,3 10,3 14,5 14,5 14,5 17,1
Præmieringsordning (Globalisering) 1,4

Øvrige Basistilskud direkte til CBS: 75,3 77,1 84,1 86,0 86,0 76,2 116,3 116,8 116,8
Kapitalformål (aftrappes) 0,9 0,9
Øvrige formål 69,9 69,0 78,2 77,3 77,3 77,9 127,3 127,9 127,9
Fripladser og stipendier 4,5 7,2 6,0 6,0 6,0 6,2 4,7 4,6 4,6
Administrationsbesparelse -7,9 -15,7 -15,7 -15,7
Udmøntning af Match-fonden 2,8 2,8

STATSTILSKUD SØGT I KONKURRENCE 56,7 59,1 59,7 59,7 59,7 59,7 61,2 65,7 69,7

Eksterne forskningstilskud (UK 95) 46,7 48,7 49,7 49,7 49,7 49,7 51,2 55,7 59,7
Andre tilskud (UK 97) 10,0 10,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

PRIVATE OG IKKE-STATSLIGE TILSKUD 48,5 48,5 39,0 39,0 35,5 39,0 40,5 45,0 49,0

Eksterne forskningstilskud (UK 95) 45,5 44,0 36,0 36,0 32,5 36,0 37,5 42,0 46,0
Andre tilskud (UK 97) 3,0 4,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

STUDERENDES DELTAGERBETALING 128,6 138,0 144,3 144,2 150,0 143,9 138,6 144,1 148,1

Deltagerafgift - USB 45 50 50 50 50 46.200 46.200 46.200 46.200 40.274 39.477 1,6 4,2 2,1 2,1 3,1 2,3 2,0 2,0 0,0
Deltagerafgift - Dag 0,9 1,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Deltagerafgift - EXE 64,3 60,9 65,3 68,7 71,5 73,2 66,7 69,5 72,5
Deltagerafgift - DIP 61,8 71,1 76,0 72,6 74,6 67,5 69,0 71,7 74,7

ØVRIGE INDTÆGTER 71,5 85,0 83,4 83,4 83,4 62,5 62,5 62,5 62,5

Øvrige driftsindtægter og tilskud 66,4 82,5 78,4 78,4 78,4
Kommerciel virksomhed 5,1 2,5 5,0 5,0 5,0

Total 1128,9 1190,8 1208,9 1242,1 1248,5 1230,5 1184,2 1192,9 1207,2

62,562,5 62,5 62,5



  

 

 
 
 
 

Budget	2012		

I dette notat præsenteres  forslag  til budget 2012  for CBS med henblik på bestyrelsens 

godkendelse. 

Forslaget er baseret på de strategiske prioriteringer bestyrelsen tilkendegav i drøftelsen 

af skitsebudgettet for 2012 samt resultatet af Q3‐opfølgningen. Samtidig er budget 2012 

en  konsekvens  af de  langsigtede overvejelser,  som direktionen præsenterer  i  investe‐

ringsplan 2015, jf. særskilt notat. Det betyder: 

 Der  er  i  efteråret  ekstraordinært  allokeret  71  VIP  stillinger  (ekskl.  ph.d.‐  og 

post.doc‐stillinger) ud over de 26 stillinger, der blev allokeret  i april 2011.  Idet 

nogle stillinger vil blive besat af  interne kandidater, og CBS  ikke vil gå på kom‐

promis med kvaliteten af kandidaterne, så forventes nettoeffekt  i 2012 på bag‐

grund  af historiske  erfaringer  at  være  ca.  20  årsværk, men direktionen  vil  til‐

stræbe, at der ansættes hurtigere.  

 Der oprettes ekstraordinært nye treårige stillinger i et mix af ph.d.‐stipendiater, 

post.doc.‐  og  adjunkt‐stillinger  samt  videnskabelige  assistenter  ud  over  den 

normale ansættelsestakt. Der forventes en effekt på 35 årsværk i 2012.  

 Der er fastlagt treårige minimumsrammer for dagsstudierne, således at studier‐

ne kan disponere i vished om fremtiden.  

 TAP/Annuum‐modellen  fastholdes som  rammemodel  for  tildeling af bevillinger 

til  institutterne og Head of Department Development Fonden gøres permanent 

på det nuværende niveau, således at institutterne har sikkerhed for deres frem‐

tidige bevillinger.  

 Der afsættes 5 mio. kr. til at tiltrække eksterne forskningsmidler 

 Der  er  afsat  midler  til  medarbejdergoder,  ekstraordinær  uddannelse  både  vi‐

denskabelige og administrative ledere og studenteraktiviteter ved CBS Students, 

ligesom der sættes fokus på de pædagogiske tilbud til VIP’erne. 

 Der afsættes  flere midler  til  it‐ og campusprojekter  i 2012,  ligesom det  forud‐

sættes, at CBS melder sig ind i STADS fra 2012. 

 Der afsættes midler til at indgå nye undervisnings‐ og kontorlejemål i 2012.    

På baggrund af ovenstående  tiltag og efter en central korrektion af de decentrale  ind‐

meldinger set  i  lyset af udviklingen  i  forbrugsmønstret  i 2011  forventes CBS at komme 

ud med et overskud på ca. 50 mio. kr. i 2012. Budgettet er baseret på fuld indfasning af 

TAP‐reduktionen, udskillelse af housing‐området samt implementering af den nye orga‐

nisering. Budgettet opsummeres i tabel 1. 

Der kan ikke umiddelbart peges på yderligere muligheder for at anvende dette overskud 

i 2012,  idet  især den  realistiske  rekrutteringshastighed  for VIP’ere sætter en begræns‐

ning på, hvor mange uddannelses‐ og forskningsaktiviteter, der kan gennemføres. Det er 
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derfor, at direktionen i investeringsplanen 2015 sætter VIP‐rekruttering i centrum. Der‐

udover er projektstyringskapaciteten  i Campus Services og  It‐afdelingen fuldt udnyttet, 

ligesom antallet af It‐projekter begrænses af organisationens evne til at absorbere yder‐

ligere projekter. 

Imidlertid vil direktionen løbende sætte fokus på at give de decentrale uddannelses‐ og 

forskningsmiljøer, hvor aktiviteterne reelt skabes, størst mulige frihedsgrader, således at 

aktivitetsniveauet kan hæves mest muligt, jf. investeringsplan 2012.    

Tabel 1: Forbrug fordelt på hovedbudgetområder  

(mio. kr. løbende priser)  Prognose 

2011 

Budget 

2012 

Indtægter  1.248,6 1.230,5 

Udgifter:  1.118,4 1.180,2 

Uddannelsesområdet  323,5 327,8 

Forskningsområdet ekskl. institutter  192,6 224,6 

Institutter inkl. eksternt finansierede projekter   172,7 175,6 

Fællesadministrationen inkl. tværgående udgifter  415,2 408,1 

Strategiske prioriteringer   14,4 44,1 

Resultat  130,2 50,3 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet. 
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Indtægtsbudget	2012	

CBS har i de senest år typisk fået flere indtægter end forudsat i budgettet. De flere ind‐

tægter kan i hovedsagen forklares med, at der er blevet budgetteret en smule konserva‐

tivt på de kategorier, som er aktivitetsafhængige  (især STÅ‐produktion og  færdiggørel‐

sesbonus, som er vanskelige at prognosticere, idet de afhænger af de studerendes fakti‐

ske  ageren  samt  indtægter  fra  betalingsuddannelserne).  Det  skal  dog  fremhæves,  at 

STÅ‐prognosen gennemsnitligt har haft en præcision på ca. 97 pct., hvilket vurderes at 

være tilfredsstillende, men at det kan konstateres, at selv 1 pct.point afvigelse kan give 

et udslag på ca. 9 mio. kr. på tværs af kategorier. 

Indtægtsprognosen, der  ligger  til  grund  for budget 2012,  er derfor baseret på  en  lidt 

mere optimistisk STÅ‐ og færdiggørelsesprognose samt prognose for indtægter fra beta‐

lingsuddannelserne.  

Det betyder selvfølgelig også, at risikoen for færre indtægter end budgetteret stiger. For 

at sikre at der kan foretages evt. korrigerende tiltag til årets forbrug, hvis det viser sig, at 

indtægtsprognosen må nedjusteres, gennemføres der  i 2012 en mere struktureret op‐

følgning på indtægtselementerne end tidligere.  

I tabel 2 ses en oversigt over CBS’ forventninger til indtægter i 2012 fordelt på hovedka‐

tegorier. Disse uddybes efterfølgende.  

Tabel 2: Indtægtsbudget 2012 

(mio. kr. løbende priser)  Resultat 2010  Prognose 2011  Budget 2012 

Taxametertilskud til uddannelser  545,0 587,5  610,8

Basistilskud til forskning  238,2 246,2  238,4

Studerendes deltagerbetaling  138,0 150,0  143,9

Øvrige basistilskud direkte til CBS  77,1 86,0  76,2

Statstilskud søgt i konkurrence  59,1 59,7  59,7

Tilskud fra private og andre ikke statslige enheder  48,5 35,6  39,0

Øvrige indtægter   85,0 83,4  62,5

I alt   1.190,8 1.248,6  1.230,5

Nb. afvigelser skyldes afrundinger.  

Indtægtsbudgettet er baseret på CBS’ skøn af effekten af aftale om finanslov for 2012, 

idet de konkrete ændringsforslag ikke er fremsat ved budgettets udarbejdelse.  

Taxametertilskud	til	uddannelser	(ca.	50	pct.	af	indtægt)	

Som det fremgår af tabel 2, udgør taxametertilskuddet ca. 50 pct. af CBS’ samlede  ind‐

tægter. Idet indtægtsskønnet er baseret på en prognose for, hvor mange studerende der 

består deres eksamen baseret på historiske erfaringer og kendte optagelsestal, er skøn‐

net i sagens natur usikkert. Således må der forventes mindre korrektioner af prognosen i 

løbet  af  året pba. de  studerendes  faktiske  ageren.  Idet  taxameterindtægten udgør  så 
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stor en del af CBS samlede  indtægter, vil selv mindre udsving  i STÅ‐produktionen have 

markant effekt på CBS indtægter.  

Basistilskud	til	forskning	(ca.	20	pct.	af	indtægt)	

Posten udgøres primært af et basisforskningstilskud, hvis niveau er historisk  fastsat og 

reguleres for løbende besparelser. Hertil kommer en række puljer til f.eks. incitaments‐

tilskud (øget ph.d‐optag, præmieringsordning). I aftale om finansloven for 2012 fremgår, 

at besparelsen på basisforskningsmidlerne  i 2012  ift. 2011  trækkes  tilbage, hvilket  for‐

ventes at give CBS en merindtægt på ca. 15 mio. kr.  

Studerendes	deltagerbetaling	(ca.	12	pct.)	

Udgør skønnet  for deltagerbetalingen  fra HD og Master samt en  lille  indtægt  fra beta‐

lende  studerende på daguddannelsen.  Skønnet  er  i  sagens natur usikkert,  idet det  er 

afhængigt af antallet af betalende studerende, og efterspørgselen er afhængig af mange 

faktorer. Der forventes et fald i indtægterne fra især HD‐uddannelserne, men også øvri‐

ge deltagerbetalinger forventes at falde.    

Øvrige	statstilskud	direkte	til	CBS	(ca.	6	pct.	af	indtægt)		

Et historisk betinget tilskud til CBS. Tilskuddet reduceres løbende med 2 pct. årligt, men 

tilskuddet opskrives, hvis der ønskes udmøntet midler til særlige formål, f.eks. fripladser 

og stipendier, men nedskrives også ved besparelser, som f.eks. udmøntningen af bespa‐

relsen på universiteterne fra genopretningsaftalen. Således svinger posten primært ifm. 

større politiske forlig og udviser ellers blot en faldende tendens.    

Statstilskud	søgt	i	konkurrence	(ca.	5	pct.	af	indtægt)		

Indtægter  fra  forskningsprojekter  finansieret  via de  statslige  forskningsråd eller  andre 

statslige  bevillingsgivere.  Finansiering  fra  forskningsprojekter  indtægtsføres  efterhån‐

den, som udgifterne afholdes i projektet. Således vil indtægter altid være lig med udgif‐

ter, idet overskud på statsligt finansierede forskningsprojekter altid betales tilbage. Hvis 

et projekt går  i underskud, dækkes dette af CBS. Således er  indtægtsprognosen  ikke et 

direkte udtryk for, hvor mange nye projekter CBS forventer at få, men hvor stor aktivitet 

CBS forventer at have på  igangværende og nye projekter  i 2012. Prognosen er baseret 

på  institutternes  indmeldinger  for  aktivitetsniveauet  i 2012. Hertil er  lavet et  centralt 

tillæg pba. historiske erfaringer,  idet der for det enkelte  institut kan være for stor usik‐

kerhed om, det  lykkes at hente nye bevillinger hjem/realisere det forudsatte aktivitets‐

niveau, men på tværs af CBS lykkes det typisk.   

Tilskud	fra	private	og	andre	ikke	statslige	enheder	(3	pct.	af	indtægt)	

Udgøres dels af private fondes og andre private aktørers tilskud til forskningsaktiviteter, 

dels af EU‐projektmidler. 
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Indtægten budgetteres på baggrund af prognosen for 2011. Indtægtsbudgettet er såle‐

des usikkert, men posten udgør en meget lille del af det samlede indtægtsbudget, hvor‐

for der skal store procentvise ændringer til for at rykke ved det samlede indtægtsbillede.  

Øvrige	indtægter	(5	pct.)	

Udgøres  af  indtægter  fra  supplerende  mindre  virksomhed,  f.eks.  konferencegebyrer, 

CBS' Corporate Partners, biblioteksgebyrer samt kommercielle  indtægter  (fra  indtægts‐

dækket virksomhed) og renteindtægter. Der budgetteres med et fald i indtægter på ca. 

20 mio. kr., hvilket primært skyldes, at CBS  fremadrettet  ikke udlejer boliger  til stude‐

rende og gæsteforskere  (overdraget  til private udlejere, herunder  især CBS Boligfond). 

Samlet set giver afviklingen af hele udlejningsområdet et overskud, idet lejeindtægterne 

ikke har kunnet dække CBS’ løbende udgifter til udlejningsvirksomheden.    

 

Udgiftsbudget	2012	

Samlet set forventes CBS at have et overskud på ca. 50 mio. kr. i 2012. Der er redegjort 

for  hovedbegrundelserne  herfor  i  indledningen.  Nedenfor  redegøres  først  for  nogle 

tværgående temaer og derefter gennemgås de enkelte budgethovedområder.  

I  tabel 3  ses budgettet opgjort på hovedudgiftsområder  (arter). Mindre  justeringer vil 

evt. blive foretaget på baggrund af det endelige budget. 

Tabel 3: Forbrug fordelt på hovedudgiftsområder  

 
 

Udgiftsfordeling på arter I alt  EDU Institutter FORSK Fællesadm. Strategi

Lønomkostninger

VIP‐løn 364,8 125,6 40,7 195,9 0,3 2,3

DVIP‐løn 97,6 78,3 15,2 4,1

TAP‐løn 277,6 60,5 50,6 10,7 150,4 5,3

Andre lønomkostninger 1,2 1,2 0,0

Lønomkostninger i alt 741,2 264,3 106,6 206,6 151,9 11,8

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 82,9 0,0 0,1 0,0 82,8 0,0

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 45,3 0,0 0,0 0,0 45,3 0,0

Andre driftsomkostninger

   Konferencer og tjenesterejser 46,9 4,0 22,4 0,5 8,7 11,2

   Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) 39,9 2,8 6,5 1,1 25,5 3,9

   Øvrige driftsomkostninger 169,2 56,7 39,9 16,2 39,0 17,3

Andre driftsomkostninger ialt 255,9 63,5 68,9 17,9 73,3 32,4

Løn‐ og driftsomkostninger ialt 1.125,4 327,8 175,6 224,6 353,3 44,1

Af‐ og nedskrivninger på bygninger 17,3 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0

Af‐ og nedskrivninger på anlæg ekskl. bygninger 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0

Resultat før finansielle poster 1.148,8 327,8 175,6 224,6 376,7 44,1

Renteindtægter 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Finansielle omkostninger 33,4 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0

Resultat 1.180,2 327,8 175,6 224,6 408,1 44,1
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Budget 2012 er opgjort efter en ”Full cost fordeling” samt med opgørelse af andelen af 

generel ledelse og administration (GLA), jf. særskilt notat. 

TAP‐løn‐budget	for	2012	

Bestyrelsen har besluttet, at der i 2012 skal spares 21 mio. kr. ift. 2010 i løbende priser 

på TAP‐løn. Dog kan TAP‐løn  finansieret via eksterne  forskningsprojekter og  studenter 

på institutter udvikle sig "frit”, sidstnævnte fordi de alt overvejende laver forskningssup‐

port.  I tabel 4 nedenfor redegøres for beregningen af TAP‐lønbesparelsen. Det betyder 

altså, at hvis aktiviteten på eksterne projekter eller antallet af studenter ansat på  insti‐

tutterne stiger eller falder, så stiger eller falder TAP‐lønudgiften tilsvarende, hvilket dog 

ikke ændrer på den  samlede  realiserede besparelse. Det er  således de 262,9 mio. kr., 

som resten af CBS styres efter, jf. tabel 4. 

Tabel 4: Budget for TAP‐lønbesparelse 

Mio. kr.   Resultat 

2010 

Budget 

2012 

TAP‐løn  298,6 277,6

Eksternt finansierede ekskl. studenter*  6,8 6,8

Studenter på institutterne inkl. eksternt finansierede  7,9 7,9

I alt   283,9 262,9

* omfatter især Copenhagen Consensus Center 

Det skal bemærkes, at TAP‐lønbesparelsen på 21 mio. kr. blev fastlagt ud fra aktivitets‐

niveauet  i 2010.  Idet CBS  i både 2011 og 2012 forventer at øge antallet af studerende, 

såvel som antallet af VIP’ere, er besparelsen målt  i aktivitetskrone de  facto væsentligt 

større. I investeringsplanen 2015 redegøres for direktionens fremadrettede overvejelser 

herom.  

Central	justering	af	forbrugsforventninger	

I 2011 forventes som bekendt et overskud på ca. 130 mio. kr. ift. det oprindeligt forud‐

satte overskud på 21 mio. kr. Det  skyldes dels  forøgede  indtægter  for ca. 40 mio. kr., 

dels et mindreforbrug 70 mio.  kr., der  især  fordeler  sig på uddannelser  (29 mio.  kr.), 

forskningsområdet inkl. institutterne (22 mio. kr.), fællesadministrationen (6 mio. kr.) og 

strategitiltag (12 mio. kr.).   

For så vidt angår indtægterne kan merindtægterne især forklares med, at CBS typisk har 

været konservative ved budgettering af indtægter. I nærværende budget er der lagt en 

realistisk, men  ikke konservativ vurdering  til grund. Således knytter der sig også større 

usikkerhed til, om CBS faktisk vil realisere de forudsatte indtægter end tidligere år.  

Mindreforbruget sker primært på områder, hvor CBS udmelder rammer på baggrund af 

aktivitetsforudsætninger  (institutter  og  uddannelser)  samt  rammer  til  nye  initiativer 

(strategi). Der er således foretaget en kritisk vurdering af, om uddannelser og institutter 
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kan anvende deres  tildelte  rammer, samt om der kan  forventes et afløb på strategien 

svarende til det forudsatte. Som nævnt  indledningsvist vil direktionen dog  ikke dæmpe 

et evt. stigende forbrug, idet det er direktionens overvejelse, at hele årets indtægter om 

muligt bør bruges i indeværende år.   

Niveau	for	egenkapital	

PWC har i en rapport udarbejdet for UBST i 2009 anbefalet, at universiteter, som i sær‐

ligt grad er afhængig af aktivitetsbaserede tilskud (gælder CBS), skal have en egenkapital 

på ca. 15 pct. af omsætningen, hvilket for CBS vil svare til ca. 175 mio. kr. På baggrund af 

forventningen til resultatet for 2011 vil CBS have en egenkapital på 280 mio. kr. Det vur‐

deres derfor, at CBS er rimeligt ”polstret” til at håndtere en evt. 2013‐udfordringen uden 

at forøge egenkapitalen i 2012, jf. Investeringsbudget 2015 om overvejelser og nedbrin‐

gelse af egenkapitalen.  

Uddannelsesområdet	

Uddannelsesområdet  består  af  daguddannelserne,  betalingsuddannelser  (primært  HD 

og Master), den centrale studieadministration, uddannelsesdekanens tværgående initia‐

tiver samt en mindre udgift til uddannelsesdekanens sekretariat. I tabel 5 nedenfor op‐

summeres budgettet  i hovedposter. Det skal bemærkes, at HD og Master‐området pri‐

mært er finansieret af deltagerbetaling   

Tabel 5: Bruttoudgifter på uddannelsesområdet 

Budgetområder (mio. kr.)  Budget 2012 

Dekanen, tværgående puljer inkl. sekretariat  25,0

Studieadministrationen  42,4

Daguddannelserne*  175,0

HD&Master (ekskl. bidrag til fællesadm.)   95,4

I alt  327,8

* Rammen til daguddannelserne er 209,1 mio. kr. 

 

Dekanen, tværgående puljer inkl. sekretariat 

Med globaliseringsaftalen fra 2009 blev taxameteret til samfundsvidenskabelige og hu‐

manistiske uddannelser hævet med ca. 6.000 kr.  i perioden 2010 til og med 2012.  Idet 

der må forventes en politisk diskussion omkring, hvorledes CBS har anvendt det forhøje‐

de  taxameter, er der  i  tabel 6 nedenfor opstillet et budget  for CBS’  forventning  til ud‐

møntningen af det forhøjede taxameter.  

Tabel 6: Udmøntning af det forhøjede taxametertilskud 

Udmøntning taxameter 2012  Mio. kr.  

Effekt af større taxameter  64,1

Forbrug af større taxameter 
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 Større uddannelsesudbud*  15,5

 Taxameterpuljen (f.eks. eksamenshal i 2011)  8,3

 Støtte til øget fastlærerdækning  8,0

 Ekstra indsats på ISUP (Sommer School)  0,6

 Bedre  support  af  uddannelser  fra  fællesadm.(fx 

øget toiletrengøring)  

2,8

Overskud på større taxameter  28,9

*beregnes som forbrug på uddannelser 2009  ift. forbrug  i 2012 reguleret for  inflation samt stigning  i antal 

studerende.  

Daguddannelserne  

I 2011 blev der afsat 175 mio. kr. til daguddannelserne (alt overvejende løn til VIP og D‐

VIP). I 2011 forventes nu et forbrug på 165 mio. kr. Mindreforbruget kan formentlig især 

forklares med to forhold:  

1. Manglende VIP’er betyder dels, at undervisningen gennemføres af billigere D‐

VIP’ere, dels at der ikke er ressourcer til udvikling af nye tiltag 

2. Udløbet af det  forhøjede  taxameter  i 2013 betyder, at studierne  ikke tør plan‐

lægge med et højere langsigtet forbrug 

Som bekendt arbejdes der intensivt på at øge antallet af VIP’ere, hvilket i sig selv vil for‐

øge  forbruget på daguddannelserne. Det  er  endvidere direktionens  vurdering,  at  selv 

hvis worst case scenariet 2013 skulle blive realiseret, hvilket der ikke er noget, som tyder 

på, så vil CBS kunne finde de nødvendige besparelser andre steder end på daguddannel‐

serne. Derfor vurderer direktionen, at der bør  fastlægges en  treårig minimumsramme 

for daguddannelserne. Med minimumsramme  forstås, at bestyrelsen  forpligtiger sig  til 

som minimum at give uddannelserne en samlet bevilling af den størrelse, men at hvis 

den årlige økonomi tillader det, så kan der selvfølgelig gives mere.  

I tabel 7 nedenfor ses en oversigt over bevillingerne til dagsuddannelserne på baggrund 

af  den  nuværende  studieallokeringsmodel,  forventet  forbrug  på  daguddannelserne  i 

2012 samt forslag til minimumsrammer 2013 til 2014. Som det ses svinger studiealloke‐

ringsmodellen meget. Derfor  vil  det  give  en  bedre  planlægningshorisont  at  lægge  en 

minimumsramme under studierne, jf. forslag til minimumsramme nedenfor. Minimums‐

rammerne vil selvfølgelig skulle justeres ved markant større optag end forventet.   

Tabel 7: Minimumsbevilling til uddannelserne 

Mio. kr. pl11/pl12  2011  2012  2013  2014 

Studieallokeringsmodel  175,0 209,1 175,6 174,8 

Forventet forbrug / minimumsramme*  165,3 175,0 180,0 185,0 

* hertil kommer en række mindre tværgående omkostninger 

HD‐ og Masterområdet 
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Det  forventes, at HD‐området efter nogle år med meget høj aktivitet,  fra 2012  falder 

tilbage  til  mere  normalt  aktivitetsniveau.  Samtidig  kan  det  konstateres,  at  Master‐

området er under pres, fordi statstilskuddet til MPG uddannelsen udløber ultimo 2012, 

og det  forventes, at den offentlige  sektor generelt vil  sænke  sit aktivitetsniveau  inden 

for master‐området. Samtidig har der været en faldende aktivitet på masteruddannelser 

til den private sektor. Der er således behov for at udvikle master‐uddannelser, der dels 

er attraktive nok til, at den offentlige sektor selv i et faldende marked vil fortsætte med 

at bruge CBS, dels at udvikle og videreudvikle masteruddannelser der er attraktive over‐

for den private sektor, herunder den nye E‐MBA uddannelse.   

Derfor er der nu  ansat nu  ansat ny  vice dean  for  efteruddannelsesområdet, Christian 

Tangkjær,  ligesom der er oprettet et fælles studienævn for HD‐uddannelserne. Således 

vil arbejdet med arbejdet med at udvikle HD og Master‐området straks gå i gang, så CBS 

får en langsigtet strategi for dette område. Der er i budgettet for 2012 afsat midler til at 

udvikle denne strategi for såvel HD‐ som Master‐området.  

Forskningsområdet	ekskl.	institutter	

Forskningsdekanens hovedudgifter vedrører ansættelser af VIP’er og ph.d.’er samt drift 

af sekretariatet for forsknings‐ og ph.d.‐support. 

Tabel 8: Forskningsdekanens hovedbudgetposter 

Poster  Budget 2012 

VIP‐løn (inkl. frikøb)*  161,7

Ph.d.‐løn*  29,7

Dekanpuljer, forskerskoler mv.  21,6

Forsknings og ph.d.‐support‐sekretariatet  11,6

I alt   224,6

* efter regulering for salg af undervisning til uddannelser og frikøb  

Med budget 2012 etableres en pulje hos forskningsdekanen til at skabe incitamenter til 

at  tiltrække eksternt  finansierede projekter på 5 mio. kr. Dette  sker på ad.hoc.‐basis  i 

dag. Det bemærkes, at hvis midlerne anvendes til frikøb af VIP’ere til at skrive ansøgnin‐

ger,  vil  det  kun  i  marginalt  omfang  forøge  CBS’  forbrug,  idet  det  blot  vil  flytte  VIP‐

omkostninger  fra dekanens  generelle  lønpulje  til den  særlige  pulje.  Således  forventes 

det, at størstedelen af midlerne vil blive anvendt til medfinansiering af ph.d.‐stillinger  i 

eksterne projekter, idet det typisk er det, som eksterne parter efterspørger.  

VIP’er 

I  tabel 9 nedenfor  ses den  forventede udvikling  i brutto‐udgifterne  til VIP‐ansatte hos 

forskningsdekanen  (bruttoudgifter  =  før  frikøb  til  projektarbejde  og  salg  af  undervis‐

ningstimer  til uddannelsesområdet). Siden bestyrelsesmødet  i oktober har direktionen 

besluttet at allokere yderligere 71 stillinger i 2011 ud over de 26 nye stillinger, som blev 
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allokeret  i april 2011. Endvidere er  tabellen baseret på direktionens oplæg  til  investe‐

ringsplan 2015.  

Som det ses af tabel 9, betyder den ekstra allokering af stillinger, at den ekstra ramme 

fra strategimidlerne forventes at være fuldt udnyttet 2013. Prognosen er dog baseret på 

en relativt hurtig kadence for ansættelser af nye VIP’ere, hvorfor det kan tage  længere 

tid inden ansættelserne får effekt.  

Tabel 9: Forskningsdekanens ramme og forbrug på VIP (ekskl. ph.d.) 

Mio. kr. pl10/11/12  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Oprindelig ramme  280,0  280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Ekstra  ramme  fra  strategi‐

budgettet* 
0,0  6,1 24,4 27,4 27,4 27,4 

Midler  til  ekstra  VIP‐

rekruttering** 
0,0  0,0 0,0 7,0 16,0 24,9 

I alt ramme***  280,0  286,1 304,4 314,4 323,4 332,3 

Forventet forbrug  273,8  271,0 290,9 314,4 323,4 332,3 

Difference  6,2  15,1 13,5  0,0 0,0 0,0 

* Niveauet i 2013 forudsættes videreført i 2014 og 2015.  

** Supplerende ramme, der følger af oplæg til investeringsbudget. 

*** før salg af timer til uddannelserne og frikøb 

 

Treårige ansættelser (Ph.d, post.doc og adjunkture)  

CBS står overfor et generationsskifte på linje med en stor del af det øvrige arbejdsmar‐

ked. Der er således behov for at sikre en solid rekrutteringsbase for CBS, hvilket især vil 

sige uddannelse af flere ph.d.’er samt opslag af en række attraktive treårige post.doc‐ og 

adjunkt‐stillinger. Dette  vil  bidrage  til  at  styrke  CBS  forskningsmiljøer  –  det  giver  nyt 

blod, ligesom en forøgelse af ph.d.’ere og adjunkter vil reducere behovet for D‐VIP’ere.   

Det vurderes, at CBS allerede i 2012 vil kunne øge antallet af treårige stillinger markant, 

idet der allerede foreligger mange velkvalificerede ansøgninger om ph.d.‐stipendier. Det 

forventes at effekten i 2012 bliver ca. 35 årsværk, svarende til ca. 40 stillinger.  

Som det fremgår af  investeringsplan 2015, vil CBS kunne finansiere de nye stillinger via 

egenkapitalen. Hvis  det  imidlertid  skulle  vise  sig,  at  CBS  ikke  realiserer  de  forudsatte 

indtægter  fra udmøntningen af globaliseringspuljen  i efteråret 2012, så vil CBS  relativt 

hurtigt kunne bringe udgiften ned igen, idet stillingerne er treårige. Det skal også ses ift., 

at CBS alene ift. ph.d.’ere skal ansætte ca. 40 pr. år (inkl. ansatte på eksterne forsknings‐

projekter og via medfinansiering) for at fastholde blot det nuværende niveau på omkring 

200. Modsat, hvis CBS  ikke begynder at  forøge antallet af  treårige stillinger nu, så kan 

det  efterfølgende  blive  vanskeligt  at  øge  forsknings‐  og  undervisningsaktiviteten,  hvis 
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det viser sig, at den økonomiske situation bliver bedre end worst case‐scenariet viser. 

Det vurderes således at være rettidig omhu at udvide antallet af treårige stillinger nu.       

Tabel 10: Ekstra‐ramme til treårige stillinger finansieret af interne CBS‐midler 

Mio. kr.   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  I alt 

Ekstraramme til treårige stillinger  20  36 50 45 31 16  2  200

 

Endvidere har en arbejdsgruppe bestående af bl.a. alle ph.d.‐skoleledere og prodekanen 

for ph.d.‐området udarbejdet oplæg til en ny økonomistyringsmodel for ph.d.‐skolerne 

inkl. underliggende programmer. Den nye model vurderes at give ph.d.‐skolelederne et 

væsentligt bedre overblik over deres økonomi,  ligesom det giver mindre administrative 

lettelser for ph.d.‐skolelederne, hvilket yderligere kan understøtte den store indsats som 

ph.d.‐skolelederne  og  ph.d.‐koordinatorerne  gør  for  at  skabe  en  attraktiv  ph.d.‐

uddannelse i verdensklasse.   

Institutter	inkl.	eksternt	finansierede	projekter	

Fra  2012  behandles  institutterne  som  et  selvstændigt  budgethovedområde.  Således 

tildeles  institutterne  midler  direkte  fra  direktionen  på  baggrund  af  TAP/Annuum‐

modellen, fordeling af Head of Departement Development Fond samt bevillinger til for‐

skerskoler, studieledere, institutledere mv. I alt 86,6 mio. kr. i 2012. Endvidere tiltrækker 

institutterne  selv midler  i  form af eksternt  finansierede  forskningsprojekter, overhead 

fra eksternt finansierede forskningsprojekter samt andre  indtægter, f.eks.  i form af do‐

nationer til enkeltforskere mv.  

Institutternes budgetterede udgifter fremgår af tabel 11. Her fremgår også den centrale 

korrektion, der er  foretaget på baggrund af erfaringer  fra 2011 samt  inflationsforvent‐

ning. Den centrale korrektion udgør ikke en forbrugsbegrænsning, men er udtryk for et 

centralt skøn for det samlede forventede forbrug på institutterne.  De enkelte institutter 

kan  således  agere  inden  for  den  overordnede  ramme,  de  har  budgetteret  efter. Der 

indgår også strategimidler  i  institutternes budgetterede udgifter, herunder World Class 

Research midler, jf. strategibudgettet nedenfor.  

Tabel 11: Oversigt over institutternes budgetterede udgifter  
Institut, mio. kr. Budgetterede ud-

gifter 
Heraf eksterne 

projekter 
Institut for Afsætningsøkonomi (AØ) & Center for 
Tourism and Culture Management (TCM) 

9,4 3,4 

Juridisk Institut (JUR) 4,0 1,0 

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF) 16,7 7,4 

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ) 
samt Center for Virksomhedsledelse (CVL) 

19,3 11,7 

Institut for Finansiering (FI) 11,6 1,7 

Institut for IT-ledelse (ITM) 6,6 1,9 
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Institut for Internationale Sprogstudier og Videns-
teknologi (ISV) 

12,1 6,6 

Institut for Internationale Kultur- og Kommunikati-
onsstudier (IKK) 

4,9 0,1 

Økonomisk Institut (ECON) 15,3 6,9 

Institut for Organisation (IOA) 15,5 8,8 

Institut for Regnskab og Revision (RR) 4,0 0,0 

Institut for International Økonomi og Virksomhedsle-
delse (INT) 

14,8 7,1 

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi 
(INO) 

17,7 9,4 

Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse 
(IKL) 

20,0 12,5 

Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret (CKK) 0,5 0,0 

Department of Business and Politics (DBP) 14,0 8,4 

Center for Strategi og Globalisering (SMG) 7,8 2,2 

I alt brutto* 194,2 - 

Heraf budgetteret under strategi 9,9 - 

Central korrektion 8,7 - 

I alt netto* 175,6 89,0 

 * Evt. afvigelse skyldes afrunding  

Budgettet 2012 for institutterne er baseret på, at de modtager den samme ramme som i 

2011 (idet en del af rammen til institutterne er placeret under uddannelse, forskning og 

strategi  fremstår rammen  lavere, end den  faktisk er).   Fastholdelsen af rammen på ni‐

veauet  for 2011 er de  facto en opskrivning af  rammen  ift. 2011,  idet  institutterne  fra 

2012 som følge af omorganiseringen vil modtage support fra fællesadministrationen for 

ca. 12 mio. kr., som de tidligere selv har skullet afholde udgifterne til.  

Hertil kommer, at institutterne igen i 2012 vil modtage midler fra den såkaldte Head of 

Departement Development Fond på i alt ca. 9 mio. kr., ligesom dele af strategimidlerne 

vil  blive  udmøntet  til  aktiviteter  på  institutterne. Head  of Departement Development 

Fonden skal eksplicit anvendes til at styrke forskningsmiljøet på institutterne ved at støt‐

te  forskningsaktiviteter som bl.a. workshops, seminarer, gæsteforskere,  forskningsassi‐

stenter m.v. Midlerne fordeles til institutlederen med antal VIP som fordelingsnøgle. 

Det  er  direktionens  vurdering,  at  institutterne  bør  have  sikkerhed  for,  at  de  udover 

TAP/Annuum‐midler også vil modtage Head of Department Development Fond midler. 

Head of Department Development Fond blev etableret  i  foråret 2011 som  led  i en de‐

centralisering af  strategimidler. Decentraliseringen af midler havde  til  formål at  styrke 

institutlederens rolle og samtidig – på grund af nærheden til forskningsmiljøet – at skabe 

en mere veloplyst, effektiv og ubureaukratisk anvendelse af de midler, der hidtil havde 

været afsat  i centrale puljer til at støtte forskningsaktiviteterne på CBS. Det foreslås at 

gøre Head of Department Development Fond permanent. 
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De eneste begrænsninger på institutternes anvendelse af deres bevillinger er, at institut‐

terne ikke kan ansætte fastansatte VIP’ere (professorer, lektorer og adjunkter), at insti‐

tutternes TAP‐lønramme skal overholdes, og at udgiften skal være relevant for  institut‐

tet. Således kan institutterne frit ansætte videnskabelige assistenter, ph.d.’er, post.docs, 

studenter  til  forsknings‐  og  undervisningssupport  i  bred  forstand  ud  over  de  centralt 

allokerede  VIP midler,  medfinansiering  til  eksternt  finansierede  projekter  samt  forsk‐

ningsrelevante driftsudgifter, som f.eks. afholdelse af og deltagelse i konferencer, data‐

indsamling mv. Det kan dog konstateres, at det generelt har været vanskeligt for  insti‐

tutterne at anvende deres ramme  fuldt ud de seneste år. Der er således en reel risiko 

for, at der vil være et mindre forbrug, som er større end den allerede foretagne centrale 

korrektion, jf. tabel 11.   

Endvidere er det forudsat, at der vil være den samme omsætning på eksternt finansie‐

rede  projekter.  Prognosen  for  eksternt  finansierede  projekter  er meget  usikker, men 

idet udgifter og  indtægter alt overvejende  følges ad,  så er den  samlede  risiko  for CBS 

budget meget lille.  

Fællesadministrationen	inkl.	tværgående	udgifter	

Budget 2012 for fællesadministrationen er baseret på en fremskrivning af det forvente‐

de resultat for 2011, dog reguleret for fuld implementering af TAP‐lønreduktionen, om‐

organiseringen og udskillelsen af Housing‐området.  

Det vurderes, at der skal investeres i primært nye undervisningslokaler i 2012 for at un‐

derstøtte en fortsat vækst i uddannelses‐ og forskningsaktiviteterne i årene fremover, jf. 

særskilt notat og  investeringsplanen 2015. Der afsættes ca. 4 mio. kr. hertil  i 2012 og 

yderligere midler fra 2013 og frem, jf. investeringsplan 2015. Det skal dog understreges, 

at der knytter sig markante usikkerheder til beløbet, idet det er baseret på nøgletal, og 

at afløbet afhænger af den faktiske proces med  indgå nye  lejemål. Et bedre estimat vil 

foreligge, når der foreligger oplæg til en konkret løsning.  

Endvidere er der afsat midler til forsøgsordning med medarbejdergoder på tværs af CBS 

for 2,5 mio. kr.  i 2011,  ligesom der er afsat 6 mio. kr.  til efteruddannelse af  ledere på 

tværs af CBS. Endvidere afsættes en pulje på 2 mio. kr. til studenterdrevne tiltag, f.eks. 

til at skabe bedre sammenhæng mellem de studerende og forskningen (støtte til studen‐

terdrevne tidsskrifter, finansiering gå‐hjem‐forelæsninger mv.), fremme kontakt til andre 

studentermiljøer i Danmark og resten af verden (herunder f.eks. sociale arrangementer) 

mv. Midlerne til studenteraktiviteter forudsættes udmøntet af CBS Students. 

Investeringer 

I 2012 gennemføres seks typer af investeringer på campus‐ og it‐området: 

1. Ny it‐infrastruktur 

2. Investeringer i fortsat digitalisering af studieadministrationen, herunder indmel‐

delse i STADS. 



14 

3. Andre it‐investeringer  

4. Campusudviklingsplan (forberedelse af etablering af ny campusbygning) 

5. Grønne campus‐investeringer 

6. Andre campusinvesteringer 

Investeringer  i  digitalisering  af  studieadministrationen,  campusudviklingsplanen  samt 

grønne campusinitiativer behandles som en del af strategibudgettet. Nedenfor behand‐

les investeringer i ny it‐infrastruktur samt andre it‐ og campusinvesteringer.  

Tabel 12: Investeringer i ny it‐infrastruktur samt andre it‐ og campusinvesteringer 

Investering (mio. kr.)  2012 2013

Ny it‐infrastruktur*  6,2 4,3

Andre it‐investeringer  4,2 4,2

Andre campusinvesteringer  5,0 5,0

* det bemærkes, at en stor del af projekterne omkring ny  it‐infrastruktur består af  infrastruktur, der efter 

statens regler skal aktiveres og afskrives over 3 år, hvorfor de har meget lille resultateffekt i 2012. Der for‐

ventes aktiveret for i alt ca. 13 mio. kr. i 2012 og yderligere ca. 2 mio. kr. i 2013. 

Investeringen i it‐infrastruktur sigter mod at geare den bagvedliggende it‐infrastruktur til 

at møde stigende forretningskrav til en meget stabile  IT‐services  i takt med at  IT bliver 

en stadig mere integreret del af CBS’ kerneprocesser (forskning, uddannelse, formidling, 

administration).  I  2012  investeres der  i det  kablede og det  trådløse netværk mhp.  at 

sikre stabil netværksadgang, etablering af et second site mhp. at sikre meget høj drifts‐

stabilitet 24/7  for de 10‐15 mest  forretningskritiske  systemer  (som CBSLearn, mail, e‐

campus, cbs.dk), samt konsolidering og virtualisering af serverparken, der er en  forud‐

sætning for stabil drift af de øvrige systemer og for en mere økonomisk og grøn IT‐drift. 

Andre  campusinvesteringer  udgøres  primært  af  en  større  investering  i  renovering  af 

Kilen. Hertil kommer en række tiltag  ift. bedre toiletrengøring, støjsikring af studenter‐

baren Nexus mv.  

Strategiske	prioriteringer	

Bestyrelsen  godkendte  på  sit  oktobermøde  et  nyt  strategibudget.  Budget  2012  tager 

udgangspunkt heri.   

På baggrund af erfaringerne fra 2011, hvor det viste sig meget vanskeligt at få tilstræk‐

keligt  afløb  på  strategibudgettet,  er  der  foretaget  en  kritisk  gennemgang  af  samtlige 

poster ift. at give en realistisk forventning til det faktisk afløb. Hvis det viser sig muligt at 

have et højere forbrug, vil dette blive prioriteret. Angivelserne i kolonnen ”prognose” er 

således ikke en begrænsning på forbruget på de strategiske tiltag.  

På tabel 13 ses hhv. ramme og budget 2012.  

Tabel 13: Strategibudget opfølgning 
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* Afvigelser skyldes afrunding, ** Er budgetmæssigt medtaget i afsnittet om VIP‐
budgettet.  
 
Det kan fremhæves, at der er sket en opprioritering af Campus Development, dels som 

følge af, at der afsættes midler til udarbejdelse af materiale  ifm. en kommende udbyg‐

ning af Solbjerg Plads campus (campusudviklingsplanen), dels som følge af at der afsæt‐

tes midler til Green Campus‐tiltag. Endvidere afsættes der også ekstra midler til anden 

fase af det studieadministrative it‐projekt, hvilket primært omfatter midler til indmeldel‐

se i STADS.   

2012 2012

Ramme Prognose

Transformational initiatives:

Business in Society (BiS) Platforms* 6,9 4,6

World Class Research Environments (WCRE) 6,0 6,0

Stronger focus on entrepreneurship

‐          CIEL 5,0 3,4

Programme innovation:

‐          ICT‐Initiativer 4,0 4,4

‐          EngAge (self financing) 0,0 0,0

Principles of Responsible Management Education (PRME)** 2,0 1,9

Strategic Partnerships (Sauder) 1,5 0,5

Campus Development incl. green initiatives  1,9 5,2

Management Quality Essentials ‐ initiatives include:

Accreditation and ranking 1,0 1,0

Administrative service and efficiency:

‐          First phase (research support and general administration)

‐          Second phase (study administration including it‐investment) 11,0 17,0

Total 39,3 44,1

Recruitment (increas ed al location of funds  to employment of academic s ta ff)* 24,4 10,9
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Bilag 1: Steady state budget 2012 

(mio. kr. løbende priser)  Resultat

2009 

Resultat 

2010 

Prognose  

2011 

Budget 

2012 

Indtægter  1.127,5 1.193,3 1.248,6  1.230,5

Udgifter:  1.091,8 1.164,5 1.118,4  1.173,9

Uddannelsesområdet  289,8 319,6 323,5  327,8

Forskningsområdet ekskl. institutter  164,9 167,1 192,6  223,2

Institutter inkl. eksternt finansierede projekter   204,9 207,7 172,7  177,0

Fællesadministrationen inkl. tværgående udgifter  437,6 452,1 415,2  407,3

Strategiske prioriteter   1,0 19,9 14,4  38,6

Resultat  35,7 28,8 130,2  56,7

 
 
  



 

 

 

Opgørelse af generel ledelse og administration (GLA) og omkostningsfordeling for 
budgettet for 2012 
 
Hermed redegøres med udgangspunkt i budget 2012 for den aktuelle status på 
arbejdet med at revidere modellen for fordeling af omkostninger på formål. Der er 
tale om en første version, som forventeligt vil blive revideret. Der redegøres 
endvidere for opgørelse af GLA for budget 2012 og bagudrettet.  

Opgørelsen af GLA ratio 

Der arbejdes pt. med 2 forskellige GLA ratioer: 

1. én, der beregner et brutto GLA, som omfatter central GLA i 
fællesadministrationen, decentral GLA på institutter og en andel af 
bygningsomkostningerne. Brutto GLA svarer til metoden som PwC anvendte i 
forbindelse med deres rapport fra i sommer. 

2. én, der beregner et netto GLA, som udelukkende omfatter den centrale GLA i 
fælles administrationen. Netto GLA svarer til opgørelsen fra Danske 
Universiteter. 

I nedenstående opgørelse anvendes alene netto GLA’en. 

Tabel 1: Beregning af ny netto GLA procent 

    2009   2010   2011 prog.    2012 budget 

 Central GLA, jf. Danske Universiteter (mio. kr.)             100,3             104,5                     98,6                      98,5 

 Omsætning (mio. kr.)   1.127,5  1.193,4           1.248,5              1.230,5 

 Central GLA/Omsætning   8,9%  8,8%  7,9%  8,0% 

 
Tidligere estimat, præsenteret for bestyrelsen i september  

 Central GLA (mio.kr.)                   106,6                      92,8 

 Omsætning (mio.kr.)             1.198,0                1.166,0 

 GLA/Omsætning         8,9%  8,0% 

  

Beregningen viser, at CBS forventer at afslutte 2011 med en netto GLA procent på 
7,9. Dette er væsentlig lavere end det tidligere estimat, som bestyrelsen blev 
præsenteret for i september. Årsagen hertil er primært flere vakante TAP‐stillinger, 
og at omsætningen forventes at være betydelig større end først estimeret. 

For så vidt angår 2012 forventer CBS at lande på en netto GLA procent på 8,0, hvilket 
svarer fint til det tidligere estimat, idet forventningerne til omsætning og GLA 
omkostninger stiger proportionalt. 

Ministeriet har igangsat et projekt, der skal sikre en mere ensartet formålsfordeling 
og dermed sammenlignelighed på tværs af universiteterne. I denne sammenhæng er 
der ved at blive udarbejdet en revideret definitionsmanual, herunder for GLA, som 
universiteterne forventes at skulle anvende i forbindelse med regnskabet for 2011.  

8. december 2011 
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Full cost fordeling af CBS' 2012‐budget 
 
Formålet med en fuld omkostningsfordeling er at vise økonomi og lønsomhed på 
enkelt‐produkter eller produkttyper i virksomheder og organisationer med store 
kapacitetsomkostninger, der ikke i første omgang kan henføres direkte til produkter. 
 
Der er identificeret 5 produkttyper på CBS, idet GLA ikke er medtaget som 
selvstændigt formål, men ses som en bagvedliggende produktionsfaktor: 
 
 Forskningsårsværk (andel af VIP årsværk, som er registreret på 

forskningsformål)1 
 Phd‐grader (opgjorte/budgetterede pr. regnskabsår) 
 Biblioteksdrift1 
 Årsstuderende (antal taxameterudløsende studerende på HD‐ og 

Masterprogrammer) 
 STÅ (antal taxameterudløsende studerende på daguddannelser) 
 
Produkttyperne kan brydes endnu længere ned på fx enkeltuddannelser og 
institutter. Når budgettet for 2012 er fordelt, kan omkostningerne pr. produkttype 
opgøres som vist i nedenstående tabel. 
 
Tabel 2. Full cost fordeling af CBS' budget 2012 
    Omkostninger i 

alt, mio.kr (P/L 
2012) 

Produkttype pr. 
hovedområde 

Omk./produkt  
(mio.kr P/L 2010) Hovedområde   

    

Forskning Institutter 484,0 225 F.-Årsv. 2,151 

  Forskeruddannelser/- skoler 5,4 40 Phd-grader 0,135 

Shared Services Bibliotek 54,1 - Biblioteksydelser - 

HD/Master Diplomuddannelser 65,6 1.173 Årsstud. 0,056 

  Masteruddannelser 48,3 260 Årsstud. 0,186 

Daguddannelse Kandidatuddannelser 231,8 4.666 STÅ 0,050 

  Bacheloruddannelser 290,9 6.001 STÅ 0,048 

Hovedtotal   1.180     

 
I full cost modellen fordeles alle CBS' omkostninger ud på de 5 produkttyper, jf. figur 
1, som forklares nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

1 Man kan drøfte, om forskningsårsværk er et produkt eller om det blot er en ressource. En 
anden mulighed var at vælge Forsknings‐ og Innovationsstyrelsens "Bibliometriske Forsknings 
Indikator” (BFI). Den har vi dog fravalgt, da den dels ikke er dækkende for alle CBS' 
forskningsområders publikationspraksis, og da den generelt ikke omfatter alle relevante 
output fra forskningsarbejdet på et universitet. Biblioteksdrift kunne også vælges fordelt på 
forskere og studerende. 
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Figur 1. Model af CBS' fullcost‐fordeling 
 

 

Omkostninger til de 5 produkttyper bliver opdelt i tre niveauer: direkte 
omkostninger, omkostninger på mellemniveauet og indirekte omkostninger. 
 
 Direkte omkostninger er registreret på institutter, forskerskoler, bibliotek eller 

uddannelser i CBS' økonomisystemer. De er således fordelt på formålene. 
 

 Omkostninger på mellemniveau kan ikke i første omgang henføres til det enkelte 
produkt, idet der på CBS ikke pt. tidsregistreres i overensstemmelse hermed. Der 
kan f.eks. være tale om omkostninger i forskningsdekansekretariatet, der ikke i 
første omgang kan henføres til et givet institut eller omkostninger til 
studieadministration, der ikke i første omgang kan henføres til en specifik 
uddannelse. Omkostningerne til "Forskningsstøtte og 
forskningsdekansekretariat" fordeles mellem institutterne på baggrund af 
institutternes relative andel af den samlede produktion af forskningsårsværk. 
Omkostningerne til "Studieadministration og uddannelsesdekansekretariat" 
fordeles mellem uddannelserne på baggrund af uddannelsernes relative andel af 
produktionen af STÅ/årsstuderende. Hertil kommer en skønnet andel af 
omkostningerne til Forskerskoler. 
 

 Indirekte omkostninger til fællesadministration fordeles i to omgange. Først 
fordeles efter andel af lønsum på mellemniveauet for forskningsstøtte og 
forskningsdekansekretariat, Bibliotek og Studieadministration og 
uddannelsesdekansekretariat. Derefter fordeles omkostningsandelene på 
mellemniveauerne ud på hhv. institutter og uddannelser på samme måde som 
ovenfor (på mellemniveauet). 
 

 Indirekte omkostninger til bygninger fordeles også i to omgange. Først fordeles 
efter et skønnet arealforbrug på mellemniveauerne samt på bibilotek. Herefter 
fordeles fra mellemniveauerne på samme måde som ovenfor på institutter og 
uddannelser.  
 

Forsknings‐
støtte og

Forskningsdekan
sekretariat

Pris pr.
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Institutter/
centre

Forskningsårsværk

Studenterårsværk
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HD/Master‐
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Daguddan‐
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Direkte
omkostninger
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Uddannelses

dekan
sekretariat

Mellem-niveau
omkostninger
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Campus
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Campus: udvidelse af lokalekapacitet på kort sigt 
 
Med en forventet øget studenterbestand samt øget medarbejderbestand 
(primært VIP) står det klart, at CBS’ nuværende lokalekapacitet ikke dækker 
CBS’ lokalebehov på kort, såvel som langt sigt. Bestyrelsen diskuterede 
problemstillingen på sit møde d. 17. juni. Bestyrelsen besluttede at arbejde for 
etablering af nybyggeri med ekstern finansiering på Solbjerg Campus. Dette 
arbejde er i fuld gang. Hvis projektet lykkes, vil det formentlig tage minimum 5 
år før de nye bygninger er klar til brug. Dette notat præsenterer derfor 
direktionens overvejelser om kapacitetsforøgelse på kort sigt. 
 
Det forventes, at CBS, selv uden øget optag, i løbet af få år (2013‐2014) vil have 
en samlet studenterbestand på over 20.000 studerende. Hertil kommer, at CBS 
fortsat vil være under pres for at øge optaget, idet også den nye regering har 
ambitiøse målsætninger om at flere unge skal have en videregående 
uddannelse. Studerende og undervisning er den væsentligste aktivitets‐driver 
for CBS, og den øgede aktivitet kræver naturligt en forøgelse af kapaciteten på 
undervisningslokaler.   
 
For bl.a. at kunne sikre den nødvendige forskningsbaserede undervisning og en 
fornuftig balance mellem fastansatte forskere og deltidsundervisere forventer 
CBS allerede fra næste år at øge antallet af fastansatte videnskabelige 
medarbejdere. Den eksisterende kapacitet af kontorer og arbejdspladser er 
stort set disponeret på CBS i dag, og der kan derfor være behov for at leje 
kontorlokaler allerede indenfor få år.   
 
Undervisningslokaler 
CBS råder i dag over 20.300 m2 til undervisningslokaler fordelt på ca. 81 lokaler 
i meget forskellig størrelse. 
 
Tabel 1: Oversigt over undervisningslokaler og antallet af pladser i lokalerne i 2011 
fordelt på størrelse 

   2011 

Lokaletype  Antal  Pladser 

Over 250 pladser  1  455 
Mellem 170‐249  3  580 
Mellem 100‐169  7  1.017 
Mellem 80‐99  6  496 
Mellem 40‐79  30  1.808 
Mellem 20‐39  34  958 

I alt  81  5.314 
Kilde: Lokaleadministrationen 

 
Det skal understreges, at der i det følgende måles på, i hvilket omfang 
lokalerne er reserveret og ikke om de faktisk bliver anvendt, og hvor mange 

2. december 2011 
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studerende, der reelt møder op. Campus Services er ved at udarbejde analyser, 
der giver et mere reelt billede af udnyttelsesgraden. 
 
Figur 2: Lokaleudnyttelsen på undervisningslokaler fordelt på lokalestørrelse – 
opgjort for perioden september – november, 2009 – 2011, hverdag mellem 8 
og 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den markante stigning i antallet af studerende har de seneste år øget presset 
på lokalerne. Som det fremgår af figur 2, er der meget stor forskel i 
udnyttelsesgraden af undervisningslokaler alt afhængig af størrelsen på 
lokalet. Presset er typisk størst på de store lokaler på mere end 100 pladser. 
 
Der har i de seneste år været nogen fokus på at forbedre lokaleudnyttelsen, 
men ikke i et omfang, som slår meget igennem i konkrete forbedringer. 
Udnyttelsen er blevet marginalt bedre, hvis vi ser på hele året, men presset på 
de helt store lokaler er fortsat meget højt især i efterårssemesteret, og ligger i 
enkelte uger tæt på de en udnyttelsesgrad på 90 pct. i dagtimerne. Dernæst 
kommer, at CBS i stigende grad er vært for større forskningskonferencer. En 
aktivitet som forventes at stige de kommende år. 
 
Figur 3: Lokaleudnyttelsen for lokaler på mere end 100 pladser, opgjort for 
perioden september til november, 2009 – 2011, hverdag mellem 8 og 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Syllabus via TARGIT. 
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Det vurderes, at der stadig er en hel del at hente ved en mere effektiv 
allokering af undervisningslokaler og etableringen af mere klare retningslinjer 
for området, jf. også oplæg om de studieadministrative processer. Men set i 
lyset af, at CBS på trods af ekstra fokus på lokaleudnyttelsen ikke har formået 
at øge denne i spidsbelastningsperioderne for især de store lokaler, vurderes 
det samtidig, at vi er ved at nå en kapacitetsgrænse på visse typer af lokaler.   
 
Studenterbestanden forventes at stige de kommende år (se tabel 4), hvilket 
ikke forventes at kunne rummes indenfor den eksisterende lokalemasse. Det 
vurderes derfor at være uomtvisteligt, at der allerede i 2012/2013 skal findes 
yderligere lokalekapacitet.  
 
I estimeringen af det fremtidige behov for undervisningslokaler indgår i det 
følgende alene en fremskrivning af studenterbestanden for daguddannelserne 
(bachelor og kandidat), idet øvrige studerende på HD og Executive Master 
primært modtager undervisning i aftentimerne eller i weekenden. I disse 
perioder opleves ikke tilsvarende kapacitetsudfordringer som i dagtimerne på 
hverdage.  
 
I fremskrivningen af antallet af studerende anvendes en vækst på 4 pct., 
hvilket vurderes at være relativt moderat sat set i forhold til de stigninger, vi 
har set i optaget på især kandidatuddannelserne de sidste 2 år. Som 
konsekvens af at tilgangen af nye studerende overstiger afgangen (frafald og 
dimittender) vurderes det, at studenterbestanden på daguddannelserne vil 
stige uanset om optaget i 2012 fastholdes på samme niveau som i 2011.  
 
Tabel 4: Beregning af m2 behov for undervisningslokaler 

   2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Studenterbestand på daguddannelser         14.195         15.373  15.988  16.627  17.293  17.984 

Areal til undervisning (brutto m2)         20.371         20.371           20.663         22.684          24.833         25.826 

Fælles areal (brutto m2)           8.000         10.000           10.144         11.135          12.190         12.678 

Areal til studerende (brutto m2)         28.371         28.371           28.778         31.592          34.585         35.968 

brutto‐m2 per studerende               2,0                1,8                  1,8                1,9                2,0                2,0  

Behov for ekstra brutto‐m2                      407            3.221            6.214           7.597 

Investeringsbehov, 1500 kr. pr. m2 (i mio. kr.)                    11,00 
 
Kilde: Opgørelsen over bruttokvadratmeter stammer fra Danske universiteters nøgletal. Studentertal er 
trukket fra SPARC via Targit. 
Note: I studenterbestanden indgår alene dagstuderende da studerende på HD og master primært deltager i 
undervisning i aftentimerne. CBS oplever ikke samme kapacitetsudfordringer her. 

 

Under forudsætning af at antallet af bruttokvadratmeter per studerende skal 
være uændret de kommende år, er behovet for ekstra kvadratmeter estimeret 
i ovenstående tabel for 2012 – 2015. Beregningen viser, at CBS i 2012 mangler 
ca. 400 m2 og i 2015 mangler ca. 7.600 m2. Der er selvfølgelig en del 
usikkerhed i disse fremskrivninger, da meget afhænger af sammensætningen 
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af studentermassen samt behovet for lokalestørrelse. Af hensyn til 
fleksibiliteten i planlægningen og kvaliteten af undervisningen er det imidlertid 
vigtigt, at vi sikrer et tilstrækkelig antal m2 per studerende. Målet er derfor, at 
vi når et antal m2 per studerende svarende til niveauet i 2010. 
 
Det vurderes, at være vanskeligt at finde egnede lokaler til undervisning i 
umiddelbar nærhed af CBS, ikke desto mindre afsøger CBS pt. markedet med 
henblik på at indgå tidsbegrænsede lejemål. Det er meget sandsynligt, at der 
ved en eventuel indgåelse af et lejemål også skal aftales en mere eller mindre 
omfattende ombygning af lokalerne. En klar prioritet i afsøgningen af 
mulighederne vil være at lokalerne skal være nemme at tilgå via offentlig 
transport, helst metro. 
 
Kontorlokaler 
CBS forventer i 2011 at forbruge ca. 1.150 årsværk på administrative og 
videnskabelige medarbejdere som i større eller mindre omfang har behov for 
et kontor/arbejdsplads (eksamenstilsyn er ikke inkluderet). I de kommende år 
forventes det, at især antallet af videnskabelige medarbejdere øges markant 
således, at CBS i 2015 kan forvente et forbrug i årsværk på ca. 1.300 (se figur 
5). Dette er inklusiv en mulig stigning i TAP målrettet forsknings‐ og 
uddannelsesformål, jf. investeringsplan 2015. 
 
Det skal bemærkes, at CBS i dag i begrænset omfang tilbyder arbejdspladser til 
en række eksterne undervisere, konsulenter og andre tidligere medarbejdere, 
der ikke længere er på lønningslisten. Disse personer indgår ikke i 
årsværksopgørelsen. I fremskrivningen af antallet af kontorer og 
arbejdspladser forudsættes det, at niveauet for denne type af arbejdspladser 
er på samme niveau som i dag. 
 
Figur 5: Den forventede udvikling i antallet af årsværk for administrative og 
videnskabelige medarbejdere (ekskl. Årsværk anvendt til eksamenstilsyn) 
 

 
Kilde: SLS via Targit samt budgetforudsætninger for 2012 og fremefter. 
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CBS udarbejdede i 2009 en detaljeret opgørelse over udnyttelse af 
kontorlokaler og arbejdspladser. Heraf fremgik det, at CBS i 2009 havde 1446 
arbejdspladser fordelt på institutter, studieadministration og fælles 
administration. Gennemsnitskontorstørrelsen lød på 12 netto‐m2, men dog 
med stor variation mellem de forskellige afdelinger.  
 
Undersøgelsen i 2009 dokumenterede, at CBS stort set har disponeret over alle 
kontorer og arbejdspladser og den ledige kapacitet vurderes derfor at være 
begrænset. Med den planlagte øgede VIP‐rekruttering står CBS overfor et 
umiddelbart behov for anskaffelse af yderligere kapacitet. 
 
Tabel 6: Estimering af behovet for arbejdspladser på CBS for 2012 og fremefter. 

   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Antal arbejdspladser jf. optælling i 2009  1446  1446  1446  1446  1446  1446  1446 

Arbejdspladser set i forhold til årsværk  1,24  1,20  1,26  1,20  1,14  1,11  1,11 

Forventet antal årsværk (TAP og VIP)      1.206      1.266      1.306       1.306 

Antal arbejdspladser      1.447      1.519      1.567       1.567 

Manglende arbejdspladser            ‐1          ‐73        ‐121         ‐121 

Omregnet til netto‐m2 (12 m2 pr. kontor)          ‐14        ‐878    ‐1.454     ‐1.454 

Omregnet til brutto m2 (faktor 1,5)          ‐22    ‐1.318     ‐2.182     ‐2.182 

Investeringsbehov 1400 kr. pr. m2 (mio. kr.)                 3,1 
Kilde: Lokaleundersøgelse fra 2009 samt SLS via Targit 

 

I fremskrivningen af behovet for arbejdspladser anvendes forholdet mellem 
anvendte årsværk og arbejdspladser. Det forudsættes, at dette forhold som 
minimum skal ligge på et niveau svarende til 2010 (1,2 arbejdsplads per 
årsværk). Det forudsættes ligeledes, at vi i 2011 har samme antal 
arbejdspladser som i 2009 (1.146 arbejdspladser). På denne baggrund 
forventer CBS at have et behov for ekstra kontorer og arbejdspladser i 2013 og 
fremefter. I 2013 ligger behovet på ca. 73 arbejdspladser og i 2015 på ca. 121 
arbejdspladser. Omregnet til nettokvadratmeter svarer dette til ca. 1.454 
netto‐m2 i 2015, under forudsætning af at hver arbejdsplads svarer til 12 
netto‐m2. Her til der lægges fællesarealer og lign. Ved anvendelse af en 
omregningsfaktor 1,5 bliver resultatet 2.182 brutto‐m2. 
 
Det vurderes, at CBS i det aktuelle marked relativt hurtigt ville kunne indgå 
tidsbegrænsede lejemål på kontorlokaler tæt på CBS’ eksisterende bygninger. 
 
Retslige begrænsninger på lejemål 
Konklusionen på ovenstående er således, at CBS allerede for 2012/13 har 
behov for yderligere lokaler til undervisningsformål og fra 2013 har behov for 
ekstra kontorer til især forskningsformål. Løsningen herpå kan være at indgå 
aftaler om leje af kontorer/bygninger, indtil nye m2 står klar på Solbjerg Plads 
campus.  
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I forbindelse hermed er der en række forhold man skal være opmærksom på: 
 
Indgåelse af lejemål skal forelægges Finansudvalget hvis: 

 der er tale om et lejemål, som først kan opsiges efter 10 år, og hvor 
den samlede forpligtigelse alt inklusiv overstiger 30 mio. kr. 

 der er tale om lejemål hvor den samlede udgift for hele 
kontraktperioden udgør 60 mio. kr. eller derover. I den samlede udgift 
er udgifter til evt. ombygninger også inkluderet 

 
Som udgangspunkt vil indgåelsen af et lejemål være undtaget udbudspligt. Dog 
kan udbudsreglerne komme i spil, såfremt  

 CBS selv skal stå for indretnings‐ og ombygningsarbejder 
(skræddersyet lejemål) for 1,5 mio. kr. eller mere 

 Tilpasningerne til et eksisterende lejemål afviger så meget fra 
standard, og lokalerne efterfølgende i princippet ikke kan bruges til 
andre formål end f.eks. undervisning. I disse tilfælde vil ombygningen 
blive betragtet som en bygnings‐ og anlægsopgave, og de almindelige 
udbudsregler træder i kraft, med mindre værdien af arbejdet ligger 
under 36 mio. kr.  

 
For at kunne understøtte det dokumenterede kapacitetsbehov allerede fra 
2012‐13 er det afgørende, at CBS kan indgå de nødvendige aftaler om lejemål 
forholdsvist hurtigt. Skal sagerne fremlægges i Finansudvalget, eller skal de til 
tider komplicerede udbudsregler i spil, må CBS forvente et betydeligt 
tidsforbrug hertil.  
 
Næste skridt 
CBS vil på baggrund af ovenstående i gangsætte den videre proces med at 
finde potentielle lejemål, der på bedst mulige vis, støtter op om de konkrete 
lokalebehov, som CBS står overfor i de nærmeste år. Campus Services er 
således gået i gang med at lave en screening efter bygninger ved et 
mæglerfirma. I denne proces vil der bliver taget hensyn retslige hensyn, der 
nødvendigvis indgår.  
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Allokering af VIP stillinger 
 
VIP allokeringsstrategi: 
 
Allokering af VIP-stillinger på CBS har siden starten af 00’erne foregået ved central 
allokering af den enkelte stilling. Institutterne har således ikke et VIP budget, da dette er 
samlet hos forskningsdekanen. Ultimo 2010 startede CBS med én (eller to afhængigt af 
antallet af stillinger, der er til rådighed) årlig/e VIP allokeringsrunde/r1. Proceduren med 
årlig allokering af stillinger blev igangsat for at øge transparensen af uddelte stillinger på 
tværs af CBS. Derudover øger det direktionens mulighed for strategiske prioriteringer på 
tværs af CBS ved, at alle ønsker til stillinger indsendes på samme tid. Tidligere er 
allokering af VIP stillinger sket løbende (ca. hver uge i forbindelse med direktionsmøder).  
 
Der blev ved allokering af stillinger for 2011 udvist tilbageholdenhed og processen blev 
derudover forsinket grundet det vanskelige forløb op til rektor og bestyrelsesformandens 
afgang primo 2011, og den deraf følgende uklarhed med CBS´ strategi og strategibudget.  
 
I april 2011 allokerede direktionen 26 stillinger til institutterne. 
I november 2011 allokerede direktionen 71 stillinger til institutterne.  
 
Da rekruttering af VIP er en tidskrævende procedure bl.a. pga. af de statslige krav om 
opslag, international konkurrence og kravet om bedømmelsesudvalg med eksterne 
medlemmer medfører de allokerede stillinger i april 2011 i høj grad ikke økonomisk 
belastning i 2011, og det samme gælder for de allokerede stillinger i november 2011 for 
så vidt angår 2012 (se investeringsbudget 2015). Ovenstående krav er med til at sikre 
kvaliteten af rekrutteringerne, men det har den betydning, at afhængigt af VIP-
stillingskategorien tager det gennemsnitligt mellem 6 til 12 måneder fra stillingen er 
allokeret til medarbejderen er tiltrådt sin VIP-stilling på CBS. 
 
Det må forventes, at ikke alle stillinger bliver besat grundet bl.a. udfordringer på visse 
fagområder med at rekruttere kvalificeret personale, hvorfor det er planen at re-allokere 
ubesatte stillinger i juni 2012. 
 
Direktionen diskuterer løbende allokeringsproceduren og ligeledes vil den nye direktion 
genoverveje proceduren i 2012. 
 

                                                 
1 Ved allokering af en VIP stilling forstås, at direktionen giver instituttet tilladelse til at igangsætte en rekruttering- 
og bedømmelseprocedure efter gældende statslige regler og interne CBS regler og procedurer, altså der 
tildeles et VIP årsværk. 
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Academic organisation – IKK and ISV 
 
Description: 
 
In line with the CBS ‘Business in Society’ strategy, the Senior Management Team has 
had a continuing dialogue with the Department of Intercultural Communication and 
Management (ISV) and the Department of International Culture and Communication 
Studies (IKK) about the future development of the two departments. This dialogue was 
intensified in the summer of 2011 both because of the general discussion at CBS and on 
the Board about the future of languages at CBS, and also because the former Head of 
Department of IKK Anette Villemoes wished to step down as Head of Department. Head 
of Department Alex Klinge has been acting Head of the Department of  IKK as well as of 
ISV since August 1, 2011.  
 
At a meeting with faculty and staff from IKK and ISV on November 3rd.  2011 the Senior 
Management Team presented a proposal for a process to determine the future of ISV 
and IKK including the establishment of a new Department.  A timetable for the process is 
attached.  
 
According to the proposed timetable CBS is planning to  post the position as  a new Head 
of Department in December 2011 with a deadline mid or late January 2012. Hopefully, an 
announcement of the new Head of Department will be made in late February 2012. The 
name, research focus and educational orientation of the proposed new department will be 
developed by the Senior Management Team in cooperation with faculty and staff in late 
2011 and spring 2012.  
 
Purpose: DECISION 
 
The Senior Management Team (DIR) recommends that: 
 
In line with the CBS ‘Business in Society’ strategy, IKK and ISV should be dissolved and 
replaced by a new department from May 1, 2012. 
 

20. november 2011 

 

KBS 

 

Karina Bech Sørensen 

Board meeting, December 15, 2011 
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1. december 2011 
 
Forretningsudvikling 

 
 
 

Reform	af	studieadministrative	
processer	og	IT	understøttelse		
CBS’ administrationsomlægning foregår i to faser. Første fase omhandler den 
generiske administration (HR, IT, økonomi mv.) og forskningsadministrationen. 
Anden fase omhandler de studieadministrative processer. 

 

Direktionen traf i januar endelig beslutning om fase 1‐omorganiseringen i hen‐
hold til retningslinjer tiltrådt af bestyrelsen og pr. 1. august 2011 trådte CBS’ nye 
administrative organisation fuldt i kraft, mens implementeringen af nye proces‐
ser sker løbende. Studieadministrationen (fase 2) har været analyseret særskilt. 

  

Udvalgte studieadministrative arbejdsprocesser har været underlagt analyse i 
interne projektgrupper fra foråret 2011 og frem. Foråret 2011 blev primært 
brugt til kortlægninger af eksisterende processerne, og kortlægningerne viste 
dels, at der er en række særlige udfordringer inden for det enkelte analyseområ‐
de og dels, at der er en række fælles udfordringer på det studie‐ og undervis‐
ningsadministrative område: 

 CBS er en kompleks organisation med en udstrakt grad af forgreninger i 
studie‐ og programstrukturen samt en matrixorganisation, der indehol‐
der styrker og udfordringer.  

 Der er uensartede opgavefordelinger på tværs af studier og uafklaret pri‐
oritering og ansvarsfordeling.  

 Der er et udpræget fravær af gældende standarder – og som følge heraf 
manglende mulighed for at IT‐understøtte processer og procedurer.  

 

Analysearbejdet for efteråret 2011 er nu færdiggjort, og der er udarbejdet en 
række indstillinger til direktionen vedr. bestemte analyseområder samt en pro‐
jektplan for det videre arbejde for perioden 2012‐14. Begge dele skal drøftes i 
organisationen i en høringsproces, der foregår i december 2011 og januar 2012.  

Planen er koordineret med det allerede igangsatte studieadministrative IT pro‐
jekt, jf. notat om STADS.  

 

De udvalgte områder for analyserne i efteråret 2011 er følgende: 

 One Point Entry for studerende 

 Snitflader mellem studie‐ og undervisningsadministration samt 

 Skema‐ og eksamensplanlægning 
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Det samlede materiale kan tilgås her:  
http://dl.dropbox.com/u/31843671/SPO‐STU2‐afrapportering‐u‐bilag.pdf 

Der gøres opmærksom på, at der benyttes en mere fagspecifik terminologi i dette mate‐
riale. 

Resumé	af	analyserne	

Herunder følger hovedlinjerne i de tre udarbejdede analyser i efteråret 2011: 

One	Point	Entry	for	studerende	

En One Point Entry (OPE) for studerende har, som navnet indikerer, til formål at 
skabe en let og overskuelig indgang for de studerende til de relevante admini‐
strative enheder, de har behov for ift. deres daglige studieliv.  

De studerendes foretrukne indgangsvej til deres studie er virtuel. En OPE bør 
derfor i videst muligt omfang være virtuel vedr. simple informationer, selvom 
denne også vil blive implementeret med et fysisk udtryk i form af fælles deske, 
idet der skal være fysisk adgang til vejledning mv. En virtuel indgang vil bl.a. in‐
deholde adgang til selvbetjeningsmoduler, information om skema og eksamens‐
tidspunkter, fungere som indgang til studieordninger, kursusbeskrivelser, div. 
bekendtgørelser, retningslinjer mv.   

Etableringen og udbygningen af den virtuelle indgang for de studerende vil ske i 
løbet af 2012‐2014 og indeholder bl.a. en række integrationer med eksisterende 
systemer (f.eks. lokalesystemet og de studerendes kalendersystem), såvel som 
systemer der udvikles eller implementeres som en del af det studieadministrati‐
ve IT‐program – herunder dokumentboks, selvbetjeningsmoduler i STADS, aflys‐
ningssystem mv.  Endelig er det nødvendigt at udvikle et nyt studenterintranet, 
jf. nedenfor. 

Snitflader	mellem	studie‐	og	undervisningsadministration	

Administrationen af CBS’ studier er af bl.a. historiske årsager organiseret på for‐
skellig vis, dvs. opgaverne ikke er ensartet forankret i hhv. studieadministratio‐
nen og på institutterne, ligesom processerne for udførelsen af opgaverne varie‐
rer. For at skabe en større gennemskuelighed i administrationen og for at sikre 
en entydighed i forankringen af ansvaret for de konkrete opgaver, er der udar‐
bejdet definitioner af, hvad der betegnes som hhv. studieadministrative opgaver 
og undervisningsadministrative opgaver. Efterfølgende er der udarbejdet to sce‐
narier for, hvordan opgaverne fremadrettet kan forankres i hhv. studieadmini‐
strationen og på institutterne, hvilket kan indebærer flytning af personaleres‐
sourcer. En mere entydig ansvarsfordeling samt en mere standardiseret måde at  
udføre opgaver på er en forudsætning for at kunne systemunderstøtte konkrete 
processer og for en bedre service til undervisere og studerende. 



3 

Skema‐	og	eksamensplanlægning		

Skema‐ og eksamensplanlægningsprocesserne er to af kerneprocesserne i driften 
af studierne, og de hænger sammen med en række andre processer som f.eks. 
lærerdækning, budgettering på uddannelserne og registrering af efterfølgende 
timeforbrug for såvel VIP og DVIP samt lokaleallokering. 

For at kunne levere et så godt og korrekt skema til såvel studerende som VIP og 
samtidig i højere grad udnytte lokalemassen og skabe bedre budgettering bør 
planlægningsprocessen – herunder indkaldelse af studieordningsændringer ‐ 
startes op tidligere end tilfældet er i dag. Således bør f.eks. processen omkring 
godkendelse af studieordninger, som er første skridt i processen, være gennem‐
ført, når selve undervisnings‐ og skemaplanlægningen for næste studieår igang‐
sættes i starten af marts. Det vil sige, at det skal startes op ca. 4‐5 mdr. tidligere 
end tilfældet er i dag.  

For studerende vil det betyde et retvisende individuelt skema for næste seme‐
ster før sommerferien hhv. juleferien i deres personlige CBS kalender. 

For VIP og DVIP vil det betyde et retvisende individuelt skema før sommerferien 
hhv. juleferien i deres personlige CBS arbejdskalender. Ligeledes vil der være 
bedre tid i administrationen til at håndtere ændringer i skemaet som følge af 
forskningsaktiviteter. Samtidigt vil det dog betyde, at undervisere skal planlægge 
undervisningsaktiviteter tidligere, end det sker i dag. 

For den involverede administration vil det betyde en langt højere datakvalitet 
tidligt i planlægningen, hvilket medfører en højere kvalitet i skemalægningen og 
lokaleallokeringen. Ligeledes vil det betyde en større budgetsikkerhed på det 
enkelte studie, da budgettering på DVIP og VIP sker på et tidligere tidspunkt.  

Den	fremadrettede	plan	2012‐2014	

I den fremadrettede plan er lagt stor vægt på en sammenhæng mellem den for‐
retningsmæssige del og udvikling af IT understøttelsen, ligesom der er søgt taget 
højde for et realistisk ressourcetræk i såvel udviklings‐ som implementeringsfa‐
sen i studieadministrationen og på institutterne, hvor der ikke er medarbejdere, 
der er dedikeret til udviklingsarbejde. Dette for at sikre kvaliteten i såvel udvik‐
ling som implementering. Når det gælder reform af studie‐ og undervisningsad‐
ministrationen er det afgørende, at der satses på en sikker og ikke forceret frem‐
drift, der fører til en øget kvalitet. 

Forventede	gevinster	ved	fuld	implementering	

De forventede gevinster ved at gennemføre aktiviteterne i planen og implemen‐
tere resultaterne heraf vurderes først og fremmest at være: 
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 Forbedret service til de studerende via selvbetjeningsløsninger og der‐

med hurtigere sagsbehandling  

 Bedre service til VIP og DVIP undervisere 

 En effektivisering af arbejdsgange samt en aflastning af arbejdspres for 

medarbejderne i tilknytning til driften af studierne. 

Ud over en forventning om, at der kan frigøres ressourcer fra manuelle arbejds‐
gange, der kan anvendes til løbende at udvikle og øge services til såvel studeren‐
de som videnskabelige medarbejdere forventes det, at bemandingen i studiead‐
ministrationen og på institutterne kan medvirke til at understøtte det forventede 
meroptag på studierne i de kommende år. Der vil dog i implementeringsperioden 
2012‐2014 være ekstra pres på de berørte enheder, hvorfor gevinsterne for‐
mentlig først vil vise sig på længere sigt, jf. også investeringsplan 2015 forslag om 
TAP‐ressourcer. 

Nedenfor er delelementerne beskrevet i kronologisk rækkefølge, således at de 
aktiviteter, som skal foregå i 2012 er beskrevet først, efterfulgt af aktiviteter i de 
efterfølgende år.  Aktiviteterne i det studieadministrative IT projekt er skrevet 
ind i planen. For disse gælder generelt, at der i videst muligt omfang søges im‐
plementeret allerede udviklede løsninger eller udvikling i fællesskab med andre 
universiteter. Planen ses visuelt på side 9 og 10. 

A	–	CBS.DK	‐	2012	

Et nyt cbs.dk er bl.a. fundamentet for den information, der skal være tilgængelig 
for potentielle studerende om studier på CBS. Det nye cbs.dk forventes at gå i 
luften i sidste halvår af 2012. Cbs.dk er ikke en del af det studieadministrative IT 
program, men er forankret i Office of External Affairs. 

B	–	One	Point	Entry	for	studerende	–	udbygges	i	2012‐2014	

One Point Entry er beskrevet ovenfor. 

C	–	Snitflader	mellem	studie‐	og	undervisningsadministration	–	2012	

Er beskrevet ovenfor. Der pågår pt. en høringsproces, der i starten af 2012 skal 
danne grundlag for en beslutning i direktionen med efterfølgende implemente‐
ring. 

D	–	Undervisnings‐	og	skemaplanlægning	‐	2012	

Er beskrevet ovenfor. Indstillingen er til høring i december og januar. Herefter 
træffes beslutning af direktionen om efterfølgende implementering. 



5 

E	‐	Lokale	udnyttelse	–	2011‐2012	

En særskilt analyse af den nuværende lokaleudnyttelse til både undervisning og 
andre aktiviteter er grundlaget for fremadrettet at kunne lave et klart priorite‐
ringsgrundlag ift. allokeringen af lokaler og samtidigt danne grundlag for bedre at 
kunne absorbere den øgede aktivitet relateret til både undervisning og forskning. 
Er allerede igangsat i efteråret 2011. 

F	‐	Dokumentboks	–	2012	

En analyse med efterfølgende udvikling og implementering af dokumentboksen, 
der skal anvendes til digital kommunikation mellem den enkelte studerende og 
CBS i de sager, hvor en individuel sikker kontakt er påkrævet pga. personføl‐
somme oplysninger. Kontakten kan startes af såvel CBS som den studerende, og 
Dokumentboksen er alene til brug for kommunikation mellem CBS og studeren‐
de, der er aktive på et studium på CBS.  

G	‐	Eksamensformer	og	hjælpemidler	ved	eksamen	–	2012	

Ved at reducere antallet af mulige eksamensformer og skabe konsistente defini‐
tioner af tilladte hjælpemidler kan usikkerhederne i forbindelse med eksamens‐
afviklingen minimeres, og antallet af fejlbehæftede eksamener nedbringes, hvil‐
ket vil bidrage til en mere optimal udnyttelse af såvel videnskabeligt som admini‐
strativt personale og ikke mindst skabe en bedre oplevelse for de studerende. 

H	–	Studieordningsbasen	–	2012	

Studieordningerne er det grunddokument, som dels er de studerendes retssik‐
kerhed ift. deres studieforløb og dels udgangspunktet for hvilke fag/kurser, der 
skal afvikles i løbet af studiet/det kommende semester.  En elektronisk under‐
støttelse af indkaldelse og godkendelse af studieordninger vil lette nuværende 
arbejdsgange betydeligt. Hertil kommer, at måden ordningerne udarbejdes på 
skal have et eftersyn. 

I	‐	Studieadministrativt	årshjul	–	2012	

Et studieadministrativt årshjul på tværs af dagsuddannelser hhv. aftenuddannel‐
ser skal bidrage til at skabe overblik på tværs af alle enheder der er involveret i 
driften af CBS’ studier og sætte fokus på, hvornår der er særlig belastning på spe‐
cifikke administrative systemer. 

J	‐	HD	og	Master	digitalt	optag	–	2012	

Digitalt HD optag blev søsat i sommeren 2011 Masterområdet, der volumen‐
mæssigt er langt mindre, afventer den løsning, der implementeres med STADS. I 
mellemtiden anvendes en digital ansøgningsblanket i forbindelse med optag på 
Master studierne. 
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K	–	Det	Internationale	Kontors	IT	understøttelse	2012	

IT systemer til håndtering af internationale studerende, tildeling og bolig samt 
håndtering af CBS’ internationale sommerskole, ISUP, på Det Internationale Kon‐
tor er allerede implementeret og under konsolidering.  

I 2012 skal der endvidere udvikles Inter‐MOS (International Mobility System) der 
skal hjælpe med håndteringen af udgående CBS studerende, når de rejser på 
udlandsophold.  

L	‐	Digitale	stedprøver		
version	0/1	–	2012,	version	1/2	–	efterår	2012	‐	2013	

Der afholdes ca. 56.000 skriftlige stedprøver årligt, som i dag afvikles på analog 
form ved, at de studerende skriver i hånden på 5‐lags papir. En digitalisering af 
stedprøver vil dels imødekomme krav fra studerende og dels eliminere en meget 
stor manuel opgave i administrationen. Det er et fællesprojekt med alle danske 
universiteter. Dette projekt er knyttet til CBS’ nye eksamenshal, som forventes 
idriftssat i foråret 2012. 

M‐	Optagelse.dk	–	2012‐2013	

Et mindre projekt, der skal imødekomme myndighedskrav om at kunne tilbyde 
digital optagelse på kvote 1 og 2 i 2012 og obligatorisk understøttelse af fuld digi‐
tal optagelse i Kvote 1 og 2 fra 2013 før implementeringen af STADS. Dette skal 
ske via optagelse.dk.  

N	‐	STADS	–	2012	til	ultimo	2013	

Implementeringen af STADS vil dels understøtte selvbetjeningsløsninger og dels 
understøtte skema‐ og eksamensplanlægningen, idet der for sidstnævntes ved‐
kommende kan implementeres moduler udviklet af andre universiteter, som er 
integreret med STADS. Se i øvrigt indstillingspapir til bestyrelsen om overgang til 
STADS. 

O	–	Studenterintranet	‐	Ultimo	2012	‐	2013	

Udvikling og implementering af et nyt studenterintranet, der skal være digital 
platform for den virtuelle One Point Entry for studerende med adgang til bl.a. 
selvbetjeningssystemer, skemaoplysninger mv. Projektet er ikke en del af det 
studieadministrative IT projekt, men ses som et projekt i forlængelse af cbs.dk. 

P	–	Individuel	kalender	til	VIP	og	DVIP	‐	2013	

Ved at integrere HR data med nuværende lokalallokeringssystem vil det være 
muligt at øge kvaliteten i skemaet og sikre, at der ikke laves dobbeltbookninger 
på den enkelte underviser. Et individuelt skema til undervisere kan ”pushes” di‐
rekte til deres arbejdskalender i Outlook. 
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Q‐	Exam	scheduler	og	modul	for	håndtering	af	tilsynsallokering–	2013	

En analyse af, om tilkøb af IT programmet Exam Schedular vil kunne afhjælpe de 
mange manuelle arbejdsgange og dermed forhøjet risiko for fejl, som i dag forgår 
i forbindelse med planlægning og afvikling af eksamen. Projektet afventer af tek‐
niske årsager STADS. 

R	–	Snitflader	Studieadministrationen	–	andre	fællesadministrative	en‐
heder	på	CBS	–	2013	

Et serviceeftersyn af berøringsflader mellem studieadministrationen og andre 
fællesadministrative enheder, der er involveret i driften af CBS’ studier. 

S	‐	Design	merit	proces	og	IT	understøttelse	–	2013	

Behandling af meritsager fylder i dag en væsentlig del af arbejdet i studiesekreta‐
riaterne, idet det er individuel sagsbehandling (i 2010 blev der behandlet ca. 
4.500 sager). Med en IT‐understøttelse vil det være muligt for den studerende at 
søge merit online via en elektronisk ”blanket” og følge ansøgningen i flowet. 
Kobles flowet sammen med dokumentboksen vil det meste af arbejdsgangen 
være elektronisk. Der skal samtidig ske et eftersyn af måden merit gives på. 

T	‐	Aflysningssystem	ifm.	undervisning	‐	efterår	2013	‐	2014	

Via løsningen vil de studerende blive varslet om aflysninger og ændringer i un‐
dervisningstidspunkter eller lokaler, via SMS/email, således at gener forbundet 
med at møde forgæves op kan minimeres eller helt undgås. Systemet fritager 
studieadministrationen for studenterrettede kommunikationsopgaver forbundet 
med akut aflysning af timer og sidste‐øjebliks‐ændringer. Derudover sendes en 
advisering direkte til lokaleadministrationen omkring aflysningen.   

U	‐	Digitale	opgaveafleveringer	–	efterår	2013	‐	2014	

Et projekt, hvis formål er helt at afskaffe fysisk udprintede opgaver via en digitali‐
sering af opgaveafleveringsflowet. Tanken er udvikling af en studentergrænse‐
flade, hvor den respektive studerende eller gruppe kan uploade deres opgave, og 
hvor de efterfølgende modtager en juridisk gyldig kvittering.  Det anslås, at der 
skønnet årligt afleveres mere end 250.000 fysiske opgaver på CBS. Dette kan 
blive et fælles projekt med andre universiteter. 

V	‐	Bedømmersystem	–	efterår	2013	‐	2014	

Et kommende projekt, der har til formål at digitalisere og effektivisere arbejds‐
gange forbundet med bedømmelse af eksaminer, som tæller delprojekterne:  

1) Bedømmerallokering, der giver studieadministrationen en digital grænse‐
flade til fordeling af bedømmere på udprøvning og dermed erstatter den 
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nuværende arbejdsgang, der involverer rundsending af word‐dokumenter 
og excel ark. 

2) Bedømmergrænseflade, der skal give bedømmere en digital grænseflade, 
hvor de kan se hvilke udprøvninger, de er tilknyttet, om en udprøvning 
har opgaver de mangler at bedømme (med mulighed for at downloade 
disse), afgive bedømmelser, samt se om der er opnået enighed om indivi‐
duelle bedømmelser med medbedømmeren. Systemet skal også give mu‐
lighed for tilknytning af rettenoter til bedømmelserne. 

3) Karakterindberetning, der går ud på at indføre et modul, som understøt‐
ter, at CBS på behørig vis kan håndtere og gemme karakterindberetnin‐
ger.  

Dette kan blive et fælles universitetsprojekt i STADS‐regi. 

X	‐	Eksamensklager	–	flowunderstøttelse	‐	2014	

På baggrund af erfaringer med IT understøttelsen af behandlingen af meritsager, 
bør det undersøges, om processen for behandling af eksamensklager kan under‐
støttes tilsvarende. 
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1. december 2011     
IT‐Projektenheden  

 
 
 

Indstilling	om	CBS’	indtræden	i	STADS‐samarbejdet		
 

Indstilling	
 

 Det indstilles, at CBS indtræder i STADS‐fællesskabet og dermed skifter det 
studieadministrative system SPARC ud med STADS. 
 

 Det indstilles, at CBS foretager det formelle skift til STADS i november 2013, og at 
implementeringsarbejdet med inddragelse af IT‐afdelingen samt 
studieadministrationen påbegyndes januar 2012. 

 

Hovedargumenter	for	implementeringen	af	STADS	på	CBS:	
 

 Ved indtræden i STADS‐samarbejdet opnår CBS adgang til et fælles universitært 
samarbejde. CBS får indflydelse på – og adgang til ‐ udviklingen af fælles digitale 
løsninger i STADS til gavn for såvel studerende som medarbejdere, ligesom vi får 
adgang til et indre marked universiteterne imellem, hvor bl.a. Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), Københavns Universitet (KU) og Århus Universitet (ÅU) har 
gennemført succesfulde integrationer til egenudviklede delsystemer. 

 
 En omlægning til STADS er gennemført på en lang række universiteter og læner sig 

derfor op af en gennemprøvet implementeringsmodel. Det skal dog understreges, at 
en omlægning mellem de to systemer indebærer risici i forbindelse med 
datakonvertering og integrationsgrænseflader til andre systemer.  

 
 Indtræden i STADS er samtidig en garanti for, at vores studieadministrative system 

til enhver tid opfylder skiftende politiske ønsker og krav, der stilles gennem ændrede 
myndighedskrav – f.eks. ønsket om øget digitalisering af optagelsesproceduren til 
vore bacheloruddannelser.  

 
 CBS køber via den årlige afgift en forsikring mod de kendte risici, der vil være 

forbundet med selv at skulle udvikle og drifte forskellige løsninger på digital 
selvbetjening.  

 
 Implementeringen af STADS på CBS vurderes isoleret set at medføre et relativ lille 

behov for ændringer i organisationen, da platform, brugsmønstre, terminologi samt 
brugergrænseflader i høj grad ligner det nuværende studieadministrative 
kernesystem.   
 

 En forbliven på CBS’ nuværende studieadministrative system vil medføre store 

udviklingsopgaver i selve kernesystemet for, at systemet vil kunne honorere de krav 
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og ønsker, der er til øget digital selvbetjening samt de krav, der rejses gennem Den 

fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015. 
 

 En forbliven på CBS’ nuværende studieadministrative system vil derfor medføre, at 

det planlagte studieadministrative IT‐program vedr. digitalisering af arbejdsgange og 

selvbetjening vil blive forsinket i et par år.  

Baggrund	
CBS har siden slutningen af 1990’erne sammen med KU og ÅU stået uden for STADS‐
fællesskabet, idet CBS på daværende tidspunkt ikke fandt, at STADS var i stand til at 
understøtte CBS’ studieadministrative organisering samt understøtte betalingsflowet på HD‐ 
og masteruddannelserne. 
 
KU og ÅU har gennem de seneste to år valgt at indtræde i STADS‐fællesskabet, hvilket har 
bidraget til, at CBS i 2011 igen har analyseret STADS og hvad, mere end 10 års udvikling har 
betydet for STADS som system.  

Analyse	
CBS’ bestyrelse bad på deres møde i december 2010 Universitetsdirektøren om at 
undersøge, om STADS med fordel kunne implementeres på CBS. 
 
Der blev i den forbindelse nedsat en projektgruppe på CBS, der har brugt 2011 til at  
 

 analysere STADS’ funktionalitet,  

 udvikle en implementeringsplan for STADS på CBS 

 undersøge de økonomiske aspekter af medlemskab af STADS‐fællesskabet 

 undersøge konsekvenserne af at blive på det nuværende studieadministrative 
system 

 
Gruppen har dels haft adskillige møder med UNI‐IT, der udvikler STADS, med henblik på 
afdækning af de forskellige aspekter i forbindelse med en overgang til STADS på CBS, dels 
haft møder med repræsentanter for de andre universiteter, hvor erfaringer er blevet 
indhøstet. 
 
Herudover har gruppen sammen med medarbejdere fra såvel studieadministrationen som 
IT‐afdelingen over en tre‐måneders periode gennemført omfattende tests af STADS’ 
grundlæggende funktionalitet med henblik på at afdække om de forbehold, CBS havde i 
midten af 90’erne, stadig vil kunne rejses eller om STADS har udviklet sig på en måde, der 
betyder, at STADS uden de store organisatoriske effekter vil kunne understøtte CBS’ 
studieadministrative processer og forretningsgange. 
 
En udskiftning af CBS’ studieadministrative system vil kræve et meget stort engagement fra 
hele CBS – både fra forretningen og fra IT‐afdelingen – hvorfor projektgruppen også har 
anvendt 2011 til at sikre, at der vil kunne findes de fornødne ressourcer på CBS til at 
understøtte et implementeringsforløb. 
 
Projektgruppen har overfor direktionen konkluderet, at de forbehold som CBS havde i 
midten af 90’erne ikke længere eksisterer, samt at de fordele der vil være forbundet med et 
skift af det studieadministrative kernesystem er større end de ulemper, som et sådant skift 
er forbundet med. 
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Det er derfor projektgruppens konklusion og dermed direktionens indstilling til bestyrelsen, 
at CBS indgår en aftale med UNI‐IT om indtræden i STADS‐fællesskabet 1. januar 2012 med 
henblik på drift i november 2013.  
 
Indstillingen er begrundet i nedenstående. 
 

Scenarie	1:	CBS	forbliver	på	nuværende	studieadministrativt	system	
Hvis CBS forbliver på det nuværende studieadministrative system, skal dette undergå en 
omfattende IT‐udvikling i selve kernesystemet for at levere de funktioner, som er planlagt i 
det nuværende studieadministrative IT‐projekt. 
 
Herved vil ikke alene de digitale selvbetjeningsløsninger og administrative IT‐lettelser blive 
forsinket i formentlig et par år, CBS løber også en stor risiko for at den studieadministrative 
kerneforrretning bliver påvirket til skade for såvel studerende, medarbejdere som CBS’ 
omdømme, ligesom CBS ikke vil være i stand til at leve op til tidsplanen i Den fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015. 
 
Det vurderes endvidere, at dette scenarie vil have minimum de samme økonomiske 
udviklingsomkostninger som en indtræden i STADS fællesskabet vil medføre, idet vi ikke 
alene selv skal udvikle de digitale systemer til f.eks. selvbetjening, som nu er indlejret i 
STADS. Vi vil også skulle udvikle i selve kernesystemet for at sådanne systemer kan 
integreres i vores nuværende studieadministrative system. Vurderingen er, at alene 
sidstnævnte vil beløbe sig til 5‐6 mio.kr. pr. år i perioden 2012 – 2014 svarende til den årlige 
afgift til STADS. 
 
Endelig vil CBS selv skulle bære risici og udviklingsomkostninger ved ændrede 
myndighedskrav med implikationer for det studieadministrative system. 
 

Scenarie	2:	CBS	skifter	til	STADS	
Hvis CBS foretager skiftet til STADS, får vi et studieadministrativt kernesystem, der lever op 
til de til enhver tid gældende myndighedskrav, som universiteterne er underlagt, ligesom vi 
får mulighed for at påvirke den fremtidige udvikling af det fælles universitære system og 
dermed også være med til at sætte vores præg på udviklingen og implementeringen af Den 
fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011 – 2015. 
 
Vi får derudover adgang til en række moduler til studerendes selvbetjening, der er udviklet i 
relation til STADS – moduler, som vi ellers selv skulle udvikle i sammenhæng til det 
nuværende studieadministrative system. 
 
CBS får ikke gennem STADS‐medlemskabet moduler til digitalisering af skriftlige eksaminer, 
digitalisering af den individuelle sagsbehandling/kommunikation mellem CBS og den 
studerende samt IT‐understøttelse af forhåndsgodkendelse og merit.  
 
Dette er områder, hvor CBS selv skal udvikle/tilkøbe løsninger, men hvor vi får en mulighed 
for at stille disse til rådighed for de andre universiteter, idet løsningerne skal integreres op 
mod STADS på CBS.  
 
En udskiftning af CBS’ nuværende studieadministrative kernesystem (SPARC) med et nyt 
(STADS) vil ikke i sig selv kræve organisatoriske ændringer, idet STADS‐kernen fuldt ud 
understøtter de studieadministrative forretningsgange, der findes på CBS. 
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En ibrugtagning af de forskellige digitaliseringsmoduler samt moduler til 
studenterselvbetjening vil dog kræve ændringer i arbejdsmetoder og forretningsgange på 
CBS, men dette er ændringer der ville skulle foretages også selvom CBS forbliver på SPARC 
og selv udvikler de digitale løsninger til det nuværende system. 
 
Det er valgt at skifte kernesystemet i november måned af hensyn til sikring af, at 
indberetningen af optjente STÅ m.m. kan færdiggøres i et system, inden vi konverterer data 
og begynder at indberette fra et andet system året efter og en udskiftning af et 
studieadministrativt kernesystem på en institution af CBS’ størrelse er en meget omfattende 
opgave, der ikke på nogen måde vil kunne løftes på kortere tid end knap 2 år, hvorfor 
november 2013 er valgt som drifttidspunkt for STADS på CBS.  
 
Der henvises til vedlagte bilag med opdateret oversigt over implementeringsplanen og 
samspillet med STADS for det studieadministrative IT‐program.  
 
Der gøres opmærksom på, at tidsplanen er revideret og udstrakt til 2014 i forhold til 
forelæggelsen på seneste bestyrelsesmøde. Dette skyldes, at analyserne af de 
studieadministrative processer nu er færdige og den videre tidsplan for IT‐siden er 
koordineret med processiden. Således er den udløsende faktor for forlængelsen af planen 
ikke kapacitetsbegrænsninger i IT‐afdelingen men et overslag over trækket på særligt 
kernemedarbejdere i studieadministrationen og hensynet til den daglige drift, jf. særskilt 
forelæggelse til dette møde. Den øvrige kapacitet i IT afdelingen anvendes til andre projekter 
og programmer. Det må understreges, at der er tale om et sammenhængende komplekst 
reformprogram ift. studieområdet, hvor det er ligeså vigtigt at opnå kvalitet i løsningerne 
som fremdrift.  
 

‐ Økonomi 
 
I forbindelse med CBS’ indtræden i STADS betales dels en indtrædelsessum, der svarer til 
CBS’ andel af de seneste tre års budgetter for STADS samt en årlig afgift svarende til CBS’ 
andel af det til enhver tid gældende STADS‐budget. 
 
Indtrædelsessummen andrager på nuværende tidspunkt godt 6 mio. kr. og den årlige afgift 
svarer til ca. 5,9 mio.kr.  –  STADS har i dag et årligt udviklingsbudget på 25 mio. kr. og et 
drift‐ og supportbudget på 22 mio.kr. CBS’ andel vil andrage ca. 12 pct. af det samlede 
budget. 
 
 
For den årlige afgift modtager CBS  

A. to årlige opdateringer af STADS‐systemet 
B. sikring af at STADS til enhver tid kan leve op til ændrede myndighedskrav  
C. adgang til konsulentbistand i et vist omfang 
D. ny funktionalitet i takt med at denne udvikles  

 
Udgiften til selve implementeringen vil overslagsmæssigt andrage ca. 7,5 mio. kr. i 2012 og 
2013, heri er medregnet lønudgifter til de medarbejdere fra IT og studieadministrationen, 
der bliver allokeret til implementeringsprojektet, og erstattes med vikarer.  
 
Det vil blive analyseret nærmere i 2012, om CBS selv skal løfte driften eller denne skal løftes 
af UNI‐IT, som også drifter systemet for ITU. Øvrige universiteter drifter selv systemet. 



5 

 
‐ Organisering  

 
Implementeringen af STADS på CBS sker med inddragelse af såvel medarbejdere fra IT‐
afdelingen, studieadministrative brugere samt konsulenter fra UNI‐IT. 
 
Der er nedsat en projektledelse på CBS, der har ansvaret for projektet, herunder ikke mindst 
en omfattende kommunikationsindsats primært overfor CBS’ medarbejdere, men også op til 
driftstidspunktet i relation til de studerende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CBS, 1. december 2011 komparativ analyse SPARC ‐ STADS  SPARC  STADS 
   Kernesystem  Tillægsfunktionalitet:  Kernesystem  Tillægsfunktionalitet: 

Registrering af studerendes tilhørsforhold i relation til CBS' 
studier 

findes i SPARC     findes i STADS    

Registrering af studerendes eksamensresultater og merit  findes i SPARC     findes i STADS    

Print af eksamensbevis  findes i SPARC     ej i STADS    

Indrapportering til myndigheder fsva STÅ, optag, bestand  findes i SPARC     findes i STADS   

Individuel kalender til studerende     idriftsat (studieåret 2010/2011)     findes ikke i STADS 

Individuel kalender til undervisere     planlagt (del af procesanalyse – 
implementeret 2013/2014) 

   findes ikke i STADS 

Digitale stedprøver     planlagt, afventer pilotprojekt i 
universiteternes samarbejde 
(2012/2013) 

   findes ikke i STADS 

Digitale projekteksaminer (opgaveaflevering)     planlagt sideløbende med digitale 
stedprøver (2013/2014) 

   findes ikke i STADS 

Bedømmergrænseflade til registrering af resultater     afventer indtræden i STADS (2014)     kommende funktionalitet 

Optagelsessystem ‐ bachelor    mindre tilpasning (2012‐2013)    kommende funktionalitet 

Optagelsessystem ‐ kandidat     findes i dag     kommende funktionalitet 

Optagelsessystem ‐ diplom og master     idriftsat (diplom optag 2011 – master 
afventer STADS 

   kommende funktionalitet 

Understøttelse af studenterudveksling     idriftsat (2011‐2012)     findes ikke i STADS 

Sagsstøtte til forhåndsgodkendelse og merit     planlagt (2013/2014)     findes ikke i STADS 

Digital dokumentboks mellem CBS og studerende     planlagt (forår 2012)     findes ikke i STADS 

Kursuskatalog‐ og studieordningsbase     idriftsat (forår 2011)     findes ikke i STADS 

Til‐ og framelding til eksamen     planlagt (lukket ned)     findes i dag 

Til‐ og framelding til undervisning     planlagt (lukket ned)     findes i dag 

IT‐understøttelse af skema‐ og eksamensplanlægning     planlagt (del af procesanalyse – 
implementeret 2013/2014) 

   findes ikke i STADS 

IT‐understøttelse af undervisningsaflysning     planlagt (del af procesanalyse – 
implementeret 2013/2014) 

   findes ikke i STADS 

Studerendes kontrakt i relation til kandidatafhandling     ikke planlagt, men ønsket     tillægsfunktionalitet til STADS 

Understøttelse af studerendes projektarbejder     ikke planlagt, men ønsket     tillægsfunktionalitet til STADS 

 



 

 

 

Vedtægter: bestyrelsens sammensætning og udpegning 
 
Bestyrelsen nedsatte på sit møde d. 7. oktober en arbejdsgruppe der fik til 
formål at udarbejde forslag til nye vedtægter. 
 
Arbejdsgruppen består af: 
Peter Lotz, institutleder INO (formand, udpeget af bestyrelsen) 
Finn Valentin, næstformand Akademisk Råd (udpeget af Akademisk Råd) 
Leif Hansen, konsulent biblioteket (udpeget af HSU) 
Emil Fuglsang/Thomas Edvardsen, næstformand og formand for CBS Students   
Thomas Werner Hansen, konsulent dekansekretariatet for uddannelse 
(sekretariatsbistand) 
Martin Kramer-Jørgensen, leder af legal office (sekretariatsbistand) 
Anders Jonas Pedersen, ledelsessekretariatet (sekretariatsbistand) 

 
 
Arbejdsgruppen har organiseret sit arbejde efter 5 hoved problemstillinger som 
vedtægtsarbejdet i alt væsentligt koncentreres om: 
  

8. december 2011 

 

AJP 

 

Anders Jonas Pedersen

Bestyrelsen 

1. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til, hvorledes den ny 
universitetslovs bestemmelser kan indarbejdes i CBS’ vedtægter. 
 
2. Arbejdsgruppen skal samtidig udsætte CBS’ vedtægt for et generelt 
”serviceeftersyn”, således at uhensigtsmæssige, forældede og/eller 
overflødige bestemmelser også revideres (og der tilføjes nye efter 
behov) 
 
3. Arbejdsgruppen skal have særligt fokus på universitetslovens § 10, stk 
6 (medbestemmelse og medinddragelse). 
 
4. Arbejdsgruppen skal udfærdige skal udfærdige sit oplæg ud fra den 
forudsætning, at den enstrengede ledelsesmodel fastholdes. 
 
5. Arbejdsgruppen skal udfærdige skal udfærdige sit oplæg ud fra den 
forudsætning, at der ønskes en fleksibel vedtægt, som – i det omfang 
det er muligt – ikke pålægger CBS unødige begrænsninger i udførelsen 
af sit virke. 
 
6. Arbejdsgruppen udarbejder mere detaljeret tidsplan for sit arbejde. 

Boks 1: Arbejdsgruppens kommissorium
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1. Procedurer for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen 
2a. Den interne organisering: Den overordnede struktur (loven har ikke længere 
bestemmelser om fakulteter og institutter) 
2b. Den interne organisering: Ledelsesstruktur (alle bestemmelser om ledere 
under rektor er nu fuldstændig fjernet fra loven) 
3. Etablering, sammensætning og opgaver for de kollegiale organer, herunder 
ikke mindst spørgsmålet om og mulighederne for at tilskrive disse yderligere 
kompetence. 
4. Udmøntning af kravet om medbestemmelse og medinddragelse af 
medarbejdere og studerende på alle niveauer. 
 
Arbejdsgruppen planlægger at afholde en intern høring på CBS i januar, før det 
endelige udkast præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 3. februar, 
hvorefter der vil være tid til en kort iterationsrunde inden vedtægterne skal 
afleveres i ministeriet ultimo februar. 
 
Inden et udkast sendes i høring på CBS ønsker arbejdsgruppen, at bestyrelsen 
har haft lejlighed til at drøfte nogle principielle forhold vedr. bestyrelsens 
sammensætning og udpegning, hvor arbejdsgruppen udfordrer den linje 
bestyrelsen hidtil har lagt i disse spørgsmål. 
 
For at sikre ’branchekendskab’ blandt de udefrakommende medlemmer foreslår 
arbejdsgruppen, at vedtægten fastsætter, at erfaring med universitetsledelse – 
gerne i internationalt regi – og erfaring fra offentlig forvaltning skal være 
repræsenteret blandt de udefrakommende medlemmer. 
 
Arbejdsgruppen foreslår også ændringer til den procedure vedr. udpegning af 
eksterne medlemmer som bestyrelsen vedtog på sit møde den 7. oktober i år. 
Det foreslås, at det præciseres i vedtægten, at det øvrige bestyrelsesmedlem i 
indstillingsorganet skal findes blandt de interne medlemmer. For at sikre 
legitimitet i udpegelsen, og bedre overensstemmelse med lovgivers intentioner, 
anbefaler udvalget, at udpegningsudvalget består af den samlede bestyrelse, 
samt 1 CBS-eksternt og 1 CBS-internt medlem.  
 
Disse spørgsmål er reguleret i vedtægtens § 5 som efter arbejdsgruppens 
forslag vil kunne se således ud (ændringer tilføjet med rødt): 
 

§ 5. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er udefrakommende 
medlemmer, 2 medlemmer vælges af det videnskabelige personale, 
herunder ansatte ph.d.-studerende, 1 medlem vælges af det teknisk-
administrative personale og 2 medlemmer vælges af de studerende. 
Bestyrelsen vælger ved almindeligt stemmeflertal en formand og en 
næstformand blandt de udefra kommende medlemmer. 
 
Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige 
egenskab for en periode på 4 år. Genudpegning kan finde sted én gang. De 
udefrakommende medlemmer skal sammen med den øvrige bestyrelse 
bidrage til at fremme universitetets strategiske virke med deres erfaring og 
indsigt i uddannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling. De 
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udefrakommende medlemmer skal desuden have erfaring med ledelse, 
organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. 
Blandt de udefrakommende medlemmer skal erfaring med 
universitetsledelse – gerne i internationalt regi, og erfaring med offentlig 
forvaltning være repræsenteret. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter et indstillingsorgan og et udpegningsorgan. 
Indstillingsorganet indstiller udefrakommende medlemmer til 
udpegningsorganet efter en åben annoncering af kandidater og skal sikre, at 
de indstillede kandidater opfylder betingelserne i stk. 2. Udpegningsorganet 
udpeger de udefrakommende medlemmer blandt de indstillede kandidater 
fra indstillingsorganet.  
 
Stk. 4. Indstillingsorganet udgøres af formanden for bestyrelsen, et af 
bestyrelsens valgte medlemmer, samt 
‐ Formanden eller næstformanden for Akademisk Råd, dog ikke rektor.   
‐ Et medlem udpeget af bestyrelsen for Foreningen til Unge 

Handelsmænds Uddannelse 

Udpegningsorganet udgøres af den samlede bestyrelse, suppleret med 
‐ Et medlem udpeget af bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond. 

Det således udpegede medlem bør have indsigt i handelshøjskolens 
fagområder, jf. § 1, stk. 2. 

‐ Et medlem udpeget af Akademisk Råd blandt handelshøjskolens 
videnskabelige personale undtaget medlemmer af Akademisk Råd og 
Bestyrelsen. 

Stk. 5. De udpegede medlemmer af indstillings- og udpegningsorganet 
udpeges for en periode på 4 år. Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden 
procedurer for nedsættelsen af de to organer. 
 
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne fra det videnskabelige personale, herunder 
ansatte ph.d.-studerende, vælges af og blandt det videnskabelige personale 
for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmet fra det teknisk-administrative 
personale vælges af og blandt det teknisk-administrative personale for en 
periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne fra de studerende vælges af og 
blandt de studerende for en periode på 2 år, således at én studerende 
vælges for en periode på 2 år i lige år, og én studerende vælges for en 
periode på 2 år i ulige år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. 
Genvalg kan finde sted. Får et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant 
efter reglerne i § 27, stk. 1 og 2. 
 
Stk. 7. Såfremt et af de udefrakommende medlemmer af bestyrelsen 
fratræder på grund af sygdom eller tilsvarende personlige årsager inden 
funktionsperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt udefrakommende 
medlem for en 4-årig periode efter proceduren i stk. 3. 

 
Det skal understreges, at der ikke er rettet henvendelse til 
Grundforskningsfonden, men at det antages, at FUHU er villig til at påtage sig 
ovennævnte rolle.  
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Udover ovenstående vil arbejdsgruppen foreslå, at  

 der åbnes mulighed for, at bestyrelsen kan ansætte en prorektor efter 
indstilling fra rektor 

 det undersøges, hvorvidt tiden er moden til at få ændret CBS’ 
lovmæssige navn fra Handelshøjskolen i København til Copenhagen 
Business School 

 den institutbaserede organisation opretholdes, men at der stadig åbnes 
mulighed for, at bestyrelsen kan godkende oprettelse af centre eller 
andre akademiske enheder udenfor institutstrukturen 

 Akademisk Råd én gang årligt orienterer bestyrelsen om arbejdet i 
Akademisk Råd (fx i form af en beretning, som kan fremlægges af 
medlemmer af Akademisk Råd). 

 
Af ændringer uden direkte betydning for bestyrelsen skal det nævnes, at 
arbejdsgruppen vil tydeliggøre Akademisk Råds opgaver i vedtægten, ligesom 
vedtægten som krævet i loven vil specificere medarbejderes og studerendes 
medindflydelse.  
 



 

 

 

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 

B5-2011 
Pkt. 8 
Bilag 8.1 
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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

4 af 6



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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CBS har i 2011 optaget 5 pct. flere bachelorstuderende og 
6 pct. flere kandidatstuderende sammenlignet med 
2010. Siden 2005 svarer dette til en stigning på 12 pct. for 
bachelor og 57 pct. for kandidat (se også figur 2). 
 
På bacheloruddannelserne styres størrelsen på optaget 
især af de aftaler som CBS indgår med Ministeriet. På 
kandidatuddannelserne er der som udgangspunkt frit 
optag for de studerende, der vurderes at være kvalifice-
rede. Sidstnævnte betyder, at det er vanskeligt at styre 
størrelsen på optaget, og at mange studerende med en 
bachelorgrad udenfor CBS optages (i 2011 kommer ca. 45 
pct. af optaget fra studerende med en ikke-CBS bag-
grund). 
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TENDENSER PÅ CBS UDDANNELSER 

 UDVIKLINGEN I OPTAG OG STÅ PRODUKTI-
ON 

 INTERNATIONALISERING 
 

CBS har siden 2006 oplevet en massiv vækst i antallet af 
studerende. Dette er også tilfældet i 2011, hvor den sam-
lede studenterbestand runder de 19.200 studerende (se fi-
gur 1). Sammenlignet med sidste år svarer dette til en 
vækst på 7 pct., og sammenlignet med 2006 ligger væk-
sten på 28 pct. 
 
Væksten skyldes primært en betydelig stigning i antallet 
af kandidatstuderende. CBS optager således flere stude-
rende med en bachelorgrad fra andre både danske og 
udenlandske universiteter og business schools. Denne si-
tuation er unik for et dansk universitet, men sætter et  

INDLEDNING 

TEMA 

Figur 1: Udviklingen CBS’ samlede studenterbestand for pe-
rioden 2005 - 2011

 

Kilde: SPARC via Targit 

yderligere pres på ressourcerne internt på CBS, både 
i forhold til lærerressourcer – og lokalekapacitet. 
 
Formålet med denne udgave af CBS Ledelsesinfor-
mation er at give en kort status på tendenserne på 
CBS’ uddannelser, primært for daguddannelserne. 

UDVIKLINGEN I OPTAG OG STÅ PRODUKTION 

Figur 2: Udviklingen i optaget på bachelor og kandidatuddan-
nelse, hvor år 2005 = 100

 

Kilde: SPARC via Targit 
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CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Forretningsudvikling 
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. 
 

De udenlandske studerende kommer fortsat primært 
fra de andre Skandinaviske (48 %) og Europæiske lan-
de (41 %). 
 
Udviklingen stiller øgede krav til CBS’ administration, 
som nødvendigvis må fokusere på betydningen af en 
større divergens i studentermassen, herunder udfor-
dringerne i forhold til sprog og kultur. 
 
 
I forhold til udvekslingsstuderende er der også i 2011 
tale om en stigning sammenlignet med tidligere år. 
CBS har i 2011 sendt ca. 1290 CBS studerende på ud-
veksling og modtaget ca. 1150 udenlandske stude-
rende (se figur 5).  
 
Situationen på CBS i mange år været, at antallet af 
indgående udvekslingsstuderende har ligget over an-
tallet af udgående. Det har således været lettere at få 
udenlandske studerende til at komme til CBS end 
omvendt. I forbindelse med udvekslingsophold er det 
væsentligt, at der er en balance mellem indgående og 
udgående studerende. CBS har således gjort en bety-
delig indsats for at få CBS studerende til at tage på 
udvekslingsophold. Denne indsats ser ud til at have 
virket. 
 
På trods af, at der ar været udfordringer i forbindelse 
med at skaffe boliger til indgående udvekslingsstude-
rende, oplever CBS på denne front også en pæn stig-
ning. Det skal bemærkes at flere at de indgående ud-
vekslingsstuderende opholder sig på CBS over 2 se-
mestre, hvorfor der ikke nødvendigvis er fuldstændig 
sammenlignelighed mellem indgående og udgående 
udvekslingsstuderende. CBS fastholder således ba-
lancen mellem indgående og udgående studerende. 
 
 
Figur5: Udviklingen i indgående og udgående udvekslings-
studerende (eksklusiv studerende på ISUP – International 
Summer University Program) 

 
Kilde: ISA, udtrukket af Det internationale Kontor 

Internationalisering har længe stået på CBS’ dags-
orden, og meget tyder på, at det går i den rigtige 
retning med flere udenlandske studerende. 
 
Som det fremgår af figur 4, har 25 pct. af studenter-
bestanden på kandidatuddannelserne et ikke-dansk 
statsborgerskab. Denne andel har været stigende de 
seneste år. For bacheloruddannelser er stigningen 
knap så markant, og i 2011 ligger andelen på 12 pct. 
 
 
Figur 4: Udviklingen i andelen af udenlandske studerende 
set i forhold til studenterbestanden. 

 
Kilde: SPARC via Targit 
 
Det samlede antal studerende med et andet stats-
borgerskab end dansk ligger i 2011 således på ca. 
2.900 studerende, svarende til en stigning på 21 pct. 
sammenlignet med 2010. 

INTERNATIONALISERING 

Flere studerende bør som udgangspunkt betyde en 
stigning i STÅ produktionen og dermed flere ind-
tægter til CBS. Som det fremgår af figur 3, ser det 
imidlertid ud som om væksten i STÅ produktionen 
ikke følger væksten i studenterbestanden. Dette 
kan skyldes, at der er en forskydning imellem, 
hvornår studerende optages, og hvornår de tjener 
STÅ, eller at de studerendes gennemførselsprocent 
varierer år for år. 
 
 
Figur 3: Udviklingen i antallet af STÅ og studenterbe-
stand på daguddannelserne på CBS. 
 

 
Kilde: SPARC via Targit 
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Status for nationale akkrediteringer 
 
CBS har fået akkrediteret flg. 4 nye uddannelser, som vil blive udbudt i september 2012: 
 

 Cand.ling.merc i engelsk 
 
Uddannelsen erstatter den nuværende cand.ling.merc. i engelsk med uddannel-
sesprofilen inden for kommunikation. 
 
Formålet med uddannelsen 
Uddannelsen kvalificerer kandidaterne til at navigere i et globalt videnssamfund, 
hvor de skal kunne arbejde med organisationernes interne kommunikation på 
professionelt engelsk på både det analytiske og det implementerende niveau 
(inkl. kvalitetssikring af organisationens engelsksprogede kommunikation). 
 

 
 Master in Business Administration, Executive 

 
Uddannelsen erstatter den nuværende Master in Business Administration,  
Executive. 
 
Formålet med uddannelsen 
Uddannelsens formål er at give studerende med erhvervserfaring en forsknings-
baseret uddannelse på masterniveau inden for det erhvervsøkonomiske område. 
Såvel nuværende som kommende ledere i den private og den offentlige sektor 
kvalificeres til, på højt videnskabeligt grundlag, at varetage ledelsesmæssige 
funktioner, kunne drive fagligt og tværfagligt samarbejde, kunne vurdere pro-
blemstillinger af såvel teoretisk som faglig karakter, anvende relevante teoretiske 
og formidle løsninger til såvel specialister som ikke specialister. 
 
 

 Cand.soc i offentlig ledelse og social udvikling 
 
Uddannelsen er blandt de uddannelser, der er udarbejdet inden for rammerne af 
Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) og vil blive udbudt i Bei-
jing. 
 

5. december 2011 
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Formålet med uddannelsen 
Uddannelsens formål er at uddanne kandidater, som kan deltage i den udvikling 
af velfærdsstaten, som er i gang både i de udviklede lande, hvor demografiske og 
økonomiske udfordringer gør store ændringer nødvendige, og i vækstlandende 
som Kina, hvor opbygningen af et system til social sikring af befolkningen først nu 
fremstår som en uafvendelig foranstaltning. Kandidater fra denne uddannelse vil 
kunne deltage i denne proces, idet de kan arbejde med institutionsbygning, poli-
tikudvikling, projektledelse og personaleudvikling i offentlige, kommercielle, inter-
nationale og non-profit organisationer. 
 

 Cand.scient i bioentrepreneurskab 
 
Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem CBS og Københavns Universitet 
(LIFE) og kombinerer bioteknologi med entrepreneurskab. 
 
Formålet med uddannelsen 
The objective of the program is to offer students a coherent profession-oriented 
education on biotechnology and the core skills required for its commercialisation. 
On completion of the program, students will be capable in biotechnology up to the 
master level except for the qualifications specifically related to the thesis. They 
will additionally posses a number of competences derived from business disci-
plines specialized to work in bio-based innovation and entrepreneurship. The 
competences emphasize the ability to integrate the two areas of expertise – bio-
tech and business. 
 

 
Turnusakkrediteringer 
 
CBS følger en turnusplan m.h.t. akkrediteringer af eksisterende uddannelser. Den 15. 
december 2011 skal flg. uddannelser aflevere dokumentationsrapport. 
 

 Cand.soc i Human Ressource Management 
 Cand.soc i Politisk Kommunikation og Ledelse 
 Master of Public Administration 

 
Endvidere fik vi en betinget akkreditering af BA i engelsk og organisationskommunikation 
i 2010. Denne uddannelse skal derfor aflevere en revideret dokumentationsrapport, hvori 
der redegøres for, hvorledes der er sat initiativer i værk for at rette op på de påpegede 
kritikpunkter. 
 
Akkrediteringsrådet behandler materialet på deres møde i slutningen af foråret 2012, 
hvorefter vi modtager svar på om uddannelserne bliver positivt akkrediterede (6 år) eller 
betingede akkrediterede (1 år). 
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Cand. merc. som en uddannelse ”af dansk karakter” 
 
CBS har fra en tidligere studerende modtaget oplysning om at Justitsministeriet 
ifm. med behandlingen af en ansøgning om statsborgerskab, har fastslået, at 
man ikke finder, at cand.merc. uddannelsen i finance and strategic management 
er ”af dansk karakter”.  
 
CBS har meddelt den pågældende, at vi finder det overraskende og uforståeligt, 
at Justitsministeriet uden videre – og uden at CBS er blevet hørt – karakteriser en 
af vore uddannelser som ikke værende af dansk karakter, tilsyneladende alene 
begrundet i at uddannelsen afvikles på engelsk.  
 
Vi har gjort opmærksom på: 

‐ at CBS er et dansk universitet med status som statsfinansieret selvejende 
institution og omfattet af universitetsloven  

‐ at samtlige CBS’ uddannelser er omfattet af kravet om akkreditering og 
godkendelse af Akkrediteringsrådet, jf. Lov om akkrediteringsinstitutionen 
for videregående uddannelser 

‐ at cand.merc.‐uddannelsen er én uddannelse (jf. Bekendtgørelse om 
bachelor‐ og kandidatuddannelser ved universiteterne), hvoraf nogle 
specialiseringer afvikles på dansk, mens andre afvikles på engelsk. 

‐ at uddannelsen (uanset specialisering) er reguleret af den samme danske 
lovgivning (eksamensbekendtgørelse, karakterbekendtgørelse m.v.) 

 
Vi finder sagen af så principiel karakter, at har orienteret vores eget 
ressortministerium og Danske Universiteter.  
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Wilbert van der Meer 

 

B5-2011 
Pkt. 9 
Bilag 9.3 



1

Indhold

Universiteterne og deres                 
ministeriekontakter 2

Dataindsamling om uddannelse 3

Samarbejde skaber resultater 4 

Aftaler med Brasilien 5

Inddragelse af akademikere   -          
rektorerne i Paris 6

Kort nyt 7

Nyt fra Danske Universiteter



2

Det tidligere Ministerium for Viden-
skab, Teknologi og Udvikling er stadig 
universiteternes ressortministerium, 
men har taget navneforandring til 
Ministeriet for Forskning, Innovation 
og Videregående Uddannelser - forkor-
tet til FIVU eller Uddannelsesministe-
riet. 

Uddannelsesministeriet overtager res-
sortansvaret for sager vedrørende alle 
videregående uddannelser – herunder 
professionshøjskolerne, erhvervsaka-
demierne, en del af Kulturministeriets 
institutioner samt de maritime uddan-
nelser.

Tre styrelser vil varetage ministeriets 
arbejde: Styrelsen for Forskning og 
Innovation, Styrelsen for Videregåen-
de Uddannelse og Uddannelsesstøtte 
samt Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering. 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 
er fremover ansvarligt for administra-
tion af universitetsbygninger. Kontak-
ten vil fortsat være Connie Barfod. 

Se diagram over organisering af det 
nye Uddannelsesministerium her.

Den nye regering har ændret lidt på ressortfordelingen mellem mi-
nisterierne, og det får også betydning for universiteterne.

Universiteterne og deres          
ministeriekontakter

http://fivu.dk/om-ministeriet/organisation


3

Videnskabsministeriet påbegyndte 
i april måned et arbejde, der skal 
afdække mulighederne for at trække 
flere tal ud af de studieadministrative 
systemer. Formålet er bl.a. at få bedre 
overblik over tilbudte undervisnings-
timer, studieaktivitet samt karakte-
rer for bachelor- og kandidatopgaver 
på universiteterne. Der er nedsat en 
styregruppe og en arbejdsgruppe med 
repræsentanter for alle universite-
terne. En forundersøgelse forventes 
klar sidst i december 2011, og ministe-
riet forventer at indsamle de første tal 
i efteråret 2012 via universiteternes 
indberetninger til Danmarks Statistik.

Styrelsen for Universiteter og Interna-
tionalisering har derudover fremskyn-
det evalueringen af taxameterløftet 
til de samfundsvidenskabelige og 
humanistiske uddannelser. Universi-
teterne har derfor indleveret udvalgte 
nøgletal for disse hovedområder i 
løbet af efteråret.

Rigsrevisionen interesserer sig for 
tilbudt undervisningsaktivitet på 
universiteterne og har netop iværksat 
en undersøgelse af universiteternes 
forskningsbaserede undervisning, 
som forventes færdig i august 2012. 

Dataindsamling om uddannelse

Åbenhed og gennemsigtighed er kodeord i den offentlige admi-
nistration. For tiden er der flere undersøgelser i gang, særligt om 
universiteternes undervisningsaktiviteter.
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Samarbejde skaber resultater

Ny undersøgelse viser, at virksomheder får stort udbytte af at sam-
arbejde med universiteterne.

Danske Universiteter har bedt Oxford 
Research A/S om at undersøge det 
gensidige udbytte af samarbejde mel-
lem universiteter og private virksom-
heder. Resultaterne af undersøgelsen 
er meget positive – ligesom sidste år. 

Langt størstedelen af de adspurgte 
virksomheder oplever, at samarbej-
det med et universitet bidrager til 
overførsel af viden og kompetencer, 
nye kontakter/etablering af netværk 
med videnspersoner samt styrkelse af 
virksomhedens konkurrenceevne. 92% 
af de adspurgte virksomheder mener, 
at universiteterne tilbyder ydelser, 
som ikke kan fås andre steder, mens 
83% mener, at universiteterne tilby-
der ydelser af en højere kvalitet, end 
andre aktører på området. 

Virksomhederne beskriver bl.a. deres 
tilfredshed med, at samarbejdet både 
har givet ny viden og har tilført en ny 
innovativ dimension. Resultaterne 
af undersøgelsen er i overensstem-
melse med en række nyere danske 
og internationale undersøgelser, som 
også peger på, at samarbejde mellem 
virksomheder og universiteter er til 
stor gavn for begge parter.

Se analysen her.

http://www.dkuni.dk/Politik/~/media/Files/Publikationer/Virksomhedssamarbejde%202011.ashx
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Udmøntningen af programmet sker 
gennem to brasilianske institutioner: 
CAPES (Brazilian Federal Agency for 
Support and Evaluation of Graduate 
Education) og CNPq (National Council 
of Technological and Scientific Devel-
opment). 

Tidligere videnskabsminister Char-
lotte Sahl-Madsen underskrev på sin 
rejse til Brasilien i starten af 2011 en 
landeaftale vedr. et samarbejde mel-
lem Danmark og Brasilien inden for 
forskning og uddannelse. Siden har 
flere danske forskere besøgt Brasilien, 
og de otte danske universiteter under-
skrev et Memorandum of Understan-
ding (MoU)med CAPES i oktober 2011. 

CAPES har sit eget budget og fokuse-
rer blandt andet på ph.d.-uddannelse. 
Institutionen ligger under det brasili-
anske undervisningsministerium, og 
ca. halvdelen af de 75.000 stipendier 
uddeles via CAPES. Den anden halvdel 
af stipendierne uddeles via CNPq, som 
ligger under det brasilianske viden-
skabsministerium.

Det danske uddannelsesministerium 
og det brasilianske videnskabsmini-
sterium arbejder nu på et MoU, der 
gælder for CNPq.

Aftaler med Brasilien

Den brasilianske regering lancerer et nyt internationalt mobilitets-
program med titlen ”Science Without Borders”, som omhandler 
75.000 rejsestipendier. 
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Inddragelse af akademikere -       
rektorerne i Paris

I starten af november var de danske universitetsrektorer på fælles 
studietur til Frankrig for at blive klogere på den franske, intellektu-
elle tradition. 

De otte rektorer deler en stærk inte-
resse for, at også de mest profilerede 
forskere deltager i universiteternes 
strategiske arbejde og i samfunds-
debatten generelt. Derfor faldt valget 
på Frankrig som mål for rektorernes 
delegationsrejse den 8.-11. november 
2011 – den første fælles rektortur siden 
turen i 2001 gik til Singapore. 

Danmark er i høj grad et foregangs-
land set med franske øjne. De franske 
værter var meget interesserede i at 
høre om fusioner, bevillinger og det 
danske universitetssystem i det hele 
taget. 

Professor Bruno Latour, SciencesPo, 
overraskede de danske rektorer i jag-
ten på den særlige intellektuelle tra-
dition i Frankrig. Han understregede 
kraftigt forskellen på en ekspert – der 
alene har sin faglighed at komme med 
– og en rigtig intellektuel, der møder 
med sin samlede viden og personlige 
dannelse. I den danske debat er det 
netop fagligheden, der er det legitime 
udgangspunkt, når f.eks. universitets-
ansatte udtaler sig i medierne, mens 
der er mindre forståelse for, at akade-
mikere forholder sig bredt til tenden-
ser og strømninger i tiden.

Den danske dele-
gation samlet foran 
Ministeriet for Vi-
deregående Uddan-
nelse og Forskning 
i Paris.
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Kort nyt

Integrationsministeriet lukker

Integrationsministeriets ressortområ-
der er i forbindelse med regeringsdan-
nelsen den 3. oktober 2011 blevet over-
ført til andre ministerier. Det betyder 
bl.a., at ansvaret for opholdstilladelser 
til forskere og studerende nu hører 
under Beskæftigelsesministeriets res-
sort. Ressortændringerne forventes 
også at få betydning for Udlændinge-
service, der er den styrelse, som i dag 
administrerer Udlændingeloven og 
behandler ansøgninger om opholdstil-
ladelse.  

Læs mere på nyidanmark.dk

Tal om de danske universiteter

Danske Universiteter er klar med den 
årlige statistikpublikation om univer-
sitetssektoren i Danmark. Publika-
tionen supplerer en række danske tal 
for universiteternes aktiviteter med 
internationale statistikker for uddan-
nelse og forskning . 

Læs Tal om de danske universiteter.

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Nyheder/Nyheder/Udlaendingeservice/2011/Oktober/praktiske-oplysninger.htm
http://www.dkuni.dk/Politik/~/media/Files/Publikationer/Tal%20om%20de%20danske%20universiteter.ashx
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Kort nyt

 Autonomi i Europa

EUA har udviklet et værktøj - Autono-
my Scorecard - der måler autonomien 
for universiteterne i 26 lande i Europa. 
Danmark giver universiteterne relativt 
store frihedsgrader inden for 3 områ-
der, mens de danske universiteter på 
uddannelsesområdet ikke må tage 
mange beslutninger selv.

Læs rapporten. 

Ny e-infrastruktur 

Dansk e-Infrastruktur Center samler i 
starten af 2012 de nuværende aktivite-
ter i Forskningsnettet og Dansk Center 
for Scientific Computing (DCSC).  
Centeret skal sørge for, at universite-
terne har netværksforbindelser af høj 
kapacitet, samt udvikling og levering 
af e-science og e-infrastruktur. Dan-
ske Universiteter har den 8. november 
indstillet en række universitetsre-
præsentanter til 4 pladser i centerets 
bestyrelse, herunder formandsposten.

Institutionsakkreditering

Valget har betydet, at arbejdet med en 
model for institutionsakkreditering 
er blevet forsinket. Det skyldes blandt 
andet, at det nye uddannelsesmini-
sterium samler både universiteter og 
professionshøjskoler, som formentlig 
skal have en nogenlunde ens akkredi-
teringsmodel. Et nyt akkrediterings-
system indgår altså ikke i lovprogram-
met, men ministeriet oplyser dog, at 
det arbejder på fremsættelse af en ny 
akkrediteringslov i oktober 2012. Dan-
ske Universiteter forventer derfor en 
høringsproces i første halvdel af 2012.  

http://www.eua.be/News/11-11-17/EUA_launches_Autonomy_Scorecard_report.aspx
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Funktionsperiode for eksterne medlemmer i CBS' bestyrelse

I henhold til vedtægten udpeges medlemmerne for 4 år ad gangen - VTU har understreget, 
at "indsupplerede" medlemmer også fungerer for 4 år og ikke blot i den resterende periode
for den person, de erstatter. Man kan max sidde i 2 perioder á 4 år.

Periode 1 Periode 2
Start Slut* Start Slut

Anders Knutsen 20-11-2003 31-01-2008 01-02-2008 01-04-2011
Lars Nørby Johansen 20-11-2003 31-12-2004 Udtrådt
Merete Eldrup 20-11-2003 31-01-2008 01-02-2008 30-06-2010
Peter Gorm Hansen 20-11-2003 31-01-2008 01-02-2008 31-01-2012
Peter Lorange 20-11-2003 31-01-2008 Udtrådt
Kerstin Sahlin 20-11-2003 31-01-2008 Udtrådt
Niels Kjeldsen 20-11-2003 31-01-2008 Udtrådt
Klaus Holse Andersen 15-06-2005 14-06-2009 15-06-2009 14-06-2013
Eva Berneke 01-02-2008 31-01-2012
Peter Schütze 01-02-2008 31-12-2012
Lisbet Thyge  Frandsen 01-07-2010 30-06-2014
Karsten Dybvad 01-07-2011 30-06-2015

* Efter godkendelse fra ministeren blev perioden forlænget frem til og med 31/1-08
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