
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING 
 
Der er ingen lukkede punkter på dagsordenen.  
 
Da bestyrelsens juni-møde traditionelt ikke er præget af ”faste” dagsordenspunkter (medmindre bestyrelsen 
skal beslutte udviklingskontrakt og vedtægter som i 2012) er der sat to temadrøftelser på dagsorden med 
interne gæster, der vil præsentere temaet for bestyrelsen. Det drejer sig om:  
 

- Pkt. 3 - Internationalisering; GLOBE-programmet. Hvor lektor Martin Jes Iversen, studieleder for 
det internationale BSc-program GLOBE vil præsentere programmet for bestyrelsen. 

- Pkt. 5 - HD/Masterområdet. Hvor Christian Tangkjær, Vice dean for HD- og Masteruddannelserne, 
vil præsentere efteruddannelsesområdet for bestyrelsen. 

 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
Bilag: 
1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt  
 
 
Der er foretaget enkelte rettelser i det endelige referat af bestyrelsesmødet d. 11. april ift. det udsendte 
udkast. Ændringerne, undtaget sproglige rettelser, fremgår af det vedlagte referat (med track changes). Det 
skal nævnes, at referat af præsentationerne bevidst er holdt kortfattet.  
 
Udover bestyrelsesmødet blev der den 11. april afholdt møde i udpegningsorganet. I det oprindelige udkast 
til referat af d. 11. april var dette møde indeholdt i referatet (pkt. 8) – det er siden blevet klart at de to møder 
formelt må holdes adskilt og derfor afsluttes referatet af bestyrelsesmødet med det sidste punkt på 
bestyrelsesmødets dagsorden (pkt. 7). Der eksisterer dog et referat af udpegningsorganets møde som 
medlemmer af udpegningsorganet kan få adgang til ved henvendelse til sekretariatet.  
 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet 
 
Bilag: 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 

Møde i CBS bestyrelsen / 12. juni 2013  

 

 



Møde i CBS bestyrelsen 12. juni 2013 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referater – 

beslutning (13.00-13.15) 
 

2. 
 

Ny ligestillingslov – beslutning (13.15-13.30) 
  

 

3. 
 

Internationalisering; GLOBE-programmet – 
præsentation (13.30-14.00) 

 

4. 
 

Budgetopfølgning Q1– orientering/drøftelse (14.00-
14.30) 

 

5. 
 

HD/Masterområdet – præsentation (14.30-15.30) 
 

 

6. Det politiske landskab – orientering (15.30-16.00) 
 

 

7. 
 

Bestyrelsens strategiseminar – drøftelse (16.00-
16.15) 

 

8. 
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e.  
f. 
 
g. 

Meddelelser fra formand og direktion, samt 
eventuelt (16.15-17.00) 
National akkreditering, status (mundtlig orientering) 
Ledelsesinformation, juni 2013 
Campus 
Pit Stop 1 2013 (mundtlig orientering) 
Tilsynsrapport for CBS 2012 (mundtlig orientering) 
Rigsrevisionens undersøgelse om egenkapital (mundtlig 
orientering) 
Evt. 
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Bilagsoversigt   
030613 
 
 
1.1 Forslag til dagsorden   
1.2 Bilagsoversigt 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 
 
2.1 Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-2017 
 
3 Ingen bilag (præsentation) 
 
4.1 1. kvartalsopfølgning 2013 
 
5.1 Baggrundsnotat til bestyrelsen - Efter- og videreuddannelser på 

CBS 
 

6.1   Fortroligt: Danmark i vækst?  
6.2 Fortroligt: CBS lige nu 
6.3 ”Alt er sådan set i spil nu”, artikel 21/5 2012, Berlingske 
 
7.1 Forslag til program: Bestyrelsens seminar d. 11.-12. september 

2013 
  
8.1 Ledelsesinformation, juni 2013 
8.2 Pressemeddelelse: Verdens bedste by-campus 
   
 

  

B3-2013 
Pkt. 1 
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Bestyrelsen 
 
 
Kilevej 14A 
DK-2000 Frederiksberg 
 
Tel: +45 · 3815 3815 
 
www.cbs.dk 
 

Referat CBS bestyrelsesmøde d. 11. april 2013 
 
Til stede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dybvad, 
Lisbet Thyge Frandsen, Arvid Hallén, David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob 
Ravn og Morten Thanning Vendelø. 
 
Afbud: Klaus Holse og Christian Refshauge. 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, 
uddannelsesdekan Jan Molin og universitetsdirektør Peter Jonasson Pedersen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Øvrige deltagere: Partner Eskild Nørregaard Jakobsen og Executive Director 
John Petersson, Ernst & Young, deltog i pkt. 1 og 2. Kontorchef Lars Tang og 
kontorchef Bjørn Olsen, Rigsrevisionen, deltog i pkt. 1 og 2. Økonomichef 
Camilla Schreiner Andersen deltog i pkt. 1 og 2. Chef for External Affairs Patrick 
S. Gram og specialkonsulent Anne Sluhan deltog i pkt. 5, Formand for CBS 
Students Philip Hardø og medlem af bestyrelsen for CBS Students Andreas 
Gjede deltog i pkt. 6. Professor Jens Frøslev Christensen, CBS, og Adm. 
direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring og Pension, deltog i pkt. 8. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referater - beslutning 
Formanden indledte med at byde velkommen til CBS’ nye universitetsdirektør 
Peter Jonasson, der deltog i sit første bestyrelsesmøde som 
universitetsdirektør. 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen, herunder at punkterne 3 (Campus) og 8 
(Nyt eksternt medlem af bestyrelsen) ville blive behandlet for lukkede døre, jf. 
vedtægtens § 3, stk. 2. 
 
Bestyrelsen underskrev referatet fra mødet d. 1. februar 2013. 
 
2. Årsrapport 2012 og revision – beslutning 
 
a. Årsresultat 2012 
Universitetsdirektøren præsenterede kort årets resultat, der lyder på 4 mio. kr.  
 
 

25. april 2013 
 
AJP 
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Resultatet var ca. 16 mio. kr. mindre end Q3-budgetopfølgningen. Det ændrede 
resultat skyldes primært; 

- Bevillingsreduktion i december på 5 mio. kr. som følge af, at CBS har 
en negativ balance mellem den STÅ‐merit, CBS‐studerende opnår på 
udveksling i udlandet, og STÅ optjent fra udenlandske studerende på 
udveksling på CBS. 

- En hensættelse vedr. ekstraordinær overskudsdeling med Københavns 
Universitet for MPG-uddannelsen i 2012 på ca. 5 mio. kr. – CBS havde 
forventet at håndtere overskudsdelingen i 2013 regnskabet, men havde 
efter råd fra revisionen valgt en hensættelse i 2012 regnskabet i stedet. 

- Ekstraomkostninger til afvikling af kollegier på 7 mio. kr. 
- En række øvrige bevægelser, der netto gav indtægter for ca. 5 mio. kr. 

 
Universitetsdirektøren mindede om, at primo budgettet for 2012 på 50 mio. kr., 
som siden blev reduceret pga. IT-investeringer på 19 mio. kr., var baseret på 
forventningen til de faktiske forbrugsmuligheder i organisationen, og at der blev 
sigtet efter et lavere resultat end budgetteret, hvilket har resulteret i, at der er 
blevet uddelt flere bevillinger til primært uddannelsesområdet, end det samlede 
budget tilsagde. Det vurderes således som en succes, at det er lykkedes at få 
et resultat på 4 mio. kr.  
 
Formanden konstaterede, at der i det endelige regnskab var lavet en del 
omposteringer ift. de løbende budgetopfølgninger, og bad derfor om, at det i 
fremtidige budgetopfølgninger blev muliggjort bedre at følge udviklingen ved at 
”fryse” de omposterede konti i budgetopfølgningerne. Ligeledes fandt 
bestyrelsen at der var behov for yderligere præcision i økonomistyring og 
budgetopfølgning, særligt ift. de bevægelser, der typisk finder sted mellem Q3-
budgetopfølgningen og det endelige resultat.  
 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og underskrev årsrapporten efter 
revisionens gennemgang af årets revision. 
  
b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision 
Eskild Nørregaard Jakobsen og John Petersson kunne indledningsvist  
konstatere at regnskabsafslutningsprocessen og revisionsprocessen, herunder 
fremlagt og rekvireret materiale og dokumentation, blev bedre år for år. Herefter 
gennemgik revisor revisionsprotokollatet, der i udkastform var blevet drøftet 
med formandskabet og direktionen på et tidligere møde. Revisors væsentligste 
kommentarer følger nedenfor. 
 
Revisor har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold 
eller supplerende oplysninger. 
 
Revisor konstaterede, at CBS har en forsvarlig administration ved forbrug af 
offentlige midler, og i øvrigt lever op til hensyn der stilles til en sparsommelig, 
produktiv og effektiv styring.  
 
Revisor konstaterede at beslutningen om, at samle økonomisupporten i en 
tværgående enhed har sikret bedre prognoser, styrket controlling, bedre 
ledelsesrapportering, kompetenceudvikling af økonomisupporten og indførelse 
af aktivitetsbaseret økonomistyring.  
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Revisor kunne også konstatere, at der i forbindelse med revisionen ikke var 
identificeret områder, hvor CBS burde styrke IT- kontrolmiljøet.  
 
Bestyrelsen tiltrådte og underskrev herefter revisionsprotokollatet. 
 
c. Rigsrevisionens tilbagemelding vedr. udført revision, herunder 
Rigsrevisionens foreløbige orientering om undersøgelse vedr. egenkapital 
Lars Tang indledte med at konstatere, at Rigsrevisionen ikke har forbehold i 
forhold til CBS’ årsrapport og den udførte revision. 
 
Rigsrevisionen kvitterede ligeledes som institutionsrevisor for et godt 
samarbejde med CBS i forbindelse med revisionen. 
 
Rigsrevisionen var enig i institutionsrevisors vurdering af, at økonomistyringen 
på CBS er blevet styrket og fungerer tilfredsstillende, og kunne i øvrigt erklære 
sig enig i institutionsrevisors fremstilling. 
 
Rigsrevisionens løbende revision havde i 2012 haft fokus på CBS’ 
udviklingskontrakt, samt registrering af data og opfølgning på opfyldelsen af 
målene i udviklingskontrakten. Rigsrevisionen konstaterede i den forbindelse, at 
CBS leverede god opfølgning og information til ledelsen vedr. 
udviklingskontrakten, og at der ikke var noget at bemærke ift. de etablerede 
registreringsprocedurer.  
 
Rigsrevisionens løbende revision havde i 2012 også haft fokus på CBS’ 
lønadministration. Rigsrevisionen kunne konstatere at forretningsgange og 
interne kontroller fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der stilles til 
god og pålidelig lønadministration. 
 
Rigsrevisionen orienterede afslutningsvis om status på den undersøgelse om 
universiteternes egenkapital som statsrevisorerne havde anmodet i efteråret 
2012. Undersøgelsen, der var under udarbejdelse, ville fokusere på to 
hovedspørgsmål: 

1) Hvornår, hvordan og hvorfor har universiteterne opbygget egenkapital, 
og hvorledes er egenkapitalen sammensat? 

2) Styres økonomien fornuftigt på universiteterne? 
 
Rigsrevisionen kunne oplyse, at egenkapitalens sammensætning er meget 
forskellig fra universitet til universitet, at CBS ikke er blandt de universiteter, der 
er udtaget til nærmere analyse af økonomistyring, og at den endelige beretning 
forventes i høring primo maj. 
    
Bestyrelsen tog Rigsrevisionens tilbagemelding og erklæring til efterretning. 
 
3. Campus – orientering 
Punktet blev behandlet for lukkede døre, jf. vedtægtens § 3, stk. 2. 
 
Direktionen orienterede bestyrelsen om den aktuelle Campus-strategi. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen. 
 
Der vil i maj blive afholdt et åbent møde med direktionen, hvor CBS ansatte og 
studerende vil blive præsenteret for den aktuelle Campusstrategi. 
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Anne Marie Larsen præsenterede bestyrelsen for de studerendes projekt om at 
fundraise penge til at købe den nærliggende Frederiksberg Politistation for at 
bruge den som Studenterhus. CBS vil i givet fald efter istandsættelse af 
bygningen afholde driftsomkostningerne. 
Bestyrelsen tilkendegav at den håbede projektet ville lykkes, da det ville give et 
åbenlyst løft til studiemiljøet på CBS. 
 
 
4. Forskningsbaseret uddannelse på CBS – drøftelse 
Inden bestyrelsen genoptog drøftelsen af forskningsbaseret uddannelse på 
CBS forklarede uddannelsesdekanen, at der i de nye papirer var forsøgt at 
indarbejde bestyrelsens tidligere kommentarer, samt gøre papirerne kortere og 
mere koncise. Der var således udarbejdet en kort version rettet mod eksterne 
læsere og en længere version rettet mod de interne læsere, der skal arbejde 
med initiativet. Som noget nyt var der indsat minimums-ambitioner for 
forskerdækningen på de forskellige uddannelsestyper. 
 
Bestyrelsen gav herefter direktionen gode råd til, hvorledes papirerne kunne 
lukkes til en endelig form og drøftede særligt to ting: 

 Minimums-ambitioner; hvor står CBS i dag i forhold til at opfylde 
ambitionerne? 

 Kan der laves et fælles arbejde universiteterne i mellem ift. fælles 
definitioner af og tal på forskningsbaseret uddannelse? 

 
Bestyrelsesformanden bad direktionen arbejde videre med emnet, herunder at 
tage kontakt til Danske Universiteter. 
 
 
5. Præsentation af CBS’ alumniprojekt – præsentation 
CBS er ved at igangsætte et alumniprojekt baseret på brug af LinkedIn og data 
fra egne studieadministrative systemer. Chef for External Affairs Patrick S. 
Gram og specialkonsulent Anne Sluhan præsenterede projektet, herunder de 
fordele projektet rummer for alumner og CBS, for bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen fandt, at projektet var et godt tilbud til særligt yngre og kommende 
alumner som også kunne generere nyttig information for CBS om vores 
alumner. 
 
 
6. De studerendes aktivitetspulje – præsentation 
I 2011 etableredes en pulje til studenteraktiviteter på 2 mio. kr. Det helt særlige 
ved puljen er, at den administreres af de studerende selv gennem CBS 
Students. Formand for CBS Students Philip Hardø og medlem af bestyrelsen 
for CBS Students Andreas Gjede præsenterede de foreløbige erfaringer og 
videre perspektiver for arbejdet med aktivitetspuljen. Puljen havde blandt andet 
fungeret som en katalysator for opstart af studenterinitiativer, -klubber og –
foreninger og havde medvirket til bedre sammenhængskraft på tværs af 
studenterinitiativer. De studerende gav udtryk for at selvom puljen styrkede 
studiemiljøet på CBS, så var studiemiljøet på CBS stadigt ”værdigt trængende”.  
 
Bestyrelsen fandt, at pengene til aktivitetspuljen var givet godt ud og 
veladministreret, hvilket var dokumenteret i den eksterne revisionsrapport. 
Bestyrelsen opfordrede de studerende til at fortsætte det gode arbejde. 
 
 
7. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Bestyrelsen tog de udsendte papirer til efterretning. Rektor orienterede 
bestyrelsen om sager og begivenheder på CBS siden sidst, og formanden 
orienterede om sager under drøftelse i formandskollegiet. 
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Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesseminaret 2013 skulle afholdes i 
Danmark.  
 
 
Herefter afsluttedes bestyrelsesmødet og udpegningsorganet (vedr. udpegning 
af eksterne) medlemmer trådte sammen for at udpege nyt eksternt medlem af 
bestyrelsen 
 
 
Kommende møder:  
Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 13-17 
Seminar: d. 11.-12. september 2013 
Fredag d. 25. oktober 2013 kl. 13-17 
Mandag d. 16. december 2013 kl. 13-17 
 



 

2. NY LIGESTILLINGSLOV – BESLUTNING 
 
Folketinget har vedtaget en ligestillingslov af 19. december 2012. CBS er omfattet af loven. Lovens § 11 stk. 
3 siger, at det øverste ledelsesorgan (for CBS: bestyrelsen) skal opstille måltal for andelen herunder antallet 
af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og andre kollektive ledelsesorganer. For CBS’ vedkommende er 
der kun tale om bestyrelsen, da der er ikke andre kollektive ledelsesorganer jf. bemærkningerne til 
lovforslaget. For medarbejdervalgte til bestyrelsen gælder bestemmelsen ikke. Bestyrelsen er således 
forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn for de eksterne medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
Loven pålægger ligeledes det centrale ledelsesorgan, at udarbejde en politik for at øge antallet af det 
underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Jf. bemærkningerne til lovforslaget er bestyrelsen 
det centrale ledelsesorgan, og er dermed forpligtet til at udarbejde en politik for de øvrige ledelsesniveauer.  
For CBS’ vedkommende drejer det sig om direktionen, institutledere, funktionschefer samt grupper af 
mellemledere. 
 
Vedlagte notat indeholder forslag til måltal for de bemeldte ledelsesniveauer, samt en handlingsplan som 
direktionen skal gennemføre. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen træffer beslutning om at tiltræde måltal og handlingsplan i vedlagte notat 
 
Bilag: 
2.1 Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-2017 

Møde i CBS bestyrelsen / 12. juni 2013  

 

 



N O T A T  

 

 

 Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-2017 
Med ændring af lov om ligestilling af mænd og kvinder af den 19. december 2012 
opstilles krav om en dansk model for flere kvinder i ledelse både i private og offentlige 
virksomheder jf. bilag 2. 

Ansvaret for at opfylde loven er placeret hos bestyrelsen, som skal 

 Opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen 
 Iværksætte politik og handlingsplan for at øge antallet af det underrepræsenterede 

køn på øvrige ledelsesniveauer. 

Ansvaret for gennemførsel af politikken (Ligestillingspolitik – delpolitik til den 
overordnet Personalepolitik) og handlingsplanen (Kønsdiversitet i ledelse på CBS 2013-
2017) påhviler direktionen.  

1. Måltal  
Målsætningen med lovændringen er på sigt at opnå en ligelig fordeling mellem kønnene 
forstået som ikke under 40 % af det underrepræsenterede køn i ledelsesgrupperne. Det er 
fortsat en forudsætning i ligestillingsloven, at det er kvalifikationerne, der er afgørende 
for besættelse af en post eller ansættelse i en stilling og ikke kønnet. 

Det foreslås, at der ikke blot opsættes det lovpligtige måltal for at opnå mindst 40 % af 
det underrepræsenterede køn i CBS’ bestyrelse, men også måltal for at opnå mindst 40 % 
af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer på CBS, se bilag 1. Det 
skal bemærkes, at målene for den nuværende fireårige periode godt må være under lovens 
mål om 40 %, hvis der arbejdes mod en gradvis opfyldelse af målet på sigt. 

Der foreslås følgende måltal: 

Niveau 1: Bestyrelsen 
CBS opstiller en målsætning om, at det underrepræsenterede køn blandt bestyrelsens 
eksterne medlemmer udgør mindst 33 %. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at stille højere måltal for en så relativt lille gruppe (6 
personer), da der må være rum for andre hensyn ved udpegning. Da CBS allerede 

3. juni 2013 
 
HR Services 
BSJ/LP 

 

B3-2013 
Pkt. 2 
Bilag 2.1 
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opfylder denne målsætning, opstilles der ikke yderligere målsætning og understøttende 
aktiviteter for bestyrelsen. 

Dog anbefales det, at bestyrelsen i vedtægtens § 5 stk. 2 vedr. udpegning af eksterne 
medlemmer indfører en henvisning til ligestillingsloven om, at der tilstræbes 
kønsdiversitet blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. 

De interne medlemmer er valgte, og der kan derfor ikke opsættes en målsætning for 
kønsdiversitet på disse poster. 

Niveau 2: Direktionen 
CBS vil øge andelen af kvindelige DIR medlemmer fra 0 % i 2013 til mindst 25 % i 2017 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

Niveau 3: Institutledere og funktionschefer 
CBS vil øge andelen af kvindelige funktionschefer fra 36 % i 2013 til 40 % i 2017.  

CBS vil øge andelen af kvindelige institutledere fra 20 % i 2013 til mindst 30 % i 2017. 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

Niveau 4: Mellemledere 
CBS vil øge antallet af mandlige mellemledere i institutsekretariatsledergruppen fra 20 
% i 2013 til mindst 25 % i 2017 og antallet af mandlige mellemledere i 
studiesekretariatsledergruppen fra 30 % i 2013 til mindst 35 % i 2017. 

Ved en opdeling af mellemledergrupperne viser det sig, at der er en underrepræsentation 
af mænd i gruppen af institutsekretariatsledere og studiesekretariatsledere på hhv. 20 % 
og 30 %. 

For at understøtte målet etableres der en række initiativer jf. næste afsnit. 

2. Handlingsplan 

Der foreslås følgende handlingsplan i to bølger: 

Rekruttering og ansættelse 2013-2015 

1. Ved rekruttering af nye ledere indtænkes kønsperspektivet i formuleringen af 
jobopslaget. Jf. lov om ligebehandling er det ikke muligt at indikere direkte, at 
man søger et bestemt køn, men jobbeskrivelsen kan skræddersyes, så jobbet 
fremstår mere tiltrækkende for begge køn. HR Services vil rådgive den 
rekrutterende instans herom.  

2. Ved rekruttering af nye ledere nedsætter den ansættende leder et 
ansættelsesudvalg, som skal have en ligelig fordeling mellem kønnene (forstået 
som mindst 40 % af det underrepræsenterede køn), hvor det er fagligt muligt.  
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3. Ansættelsesudvalget udarbejder en shortlistet kandidatpulje1, hvor det 
underrepræsenterede køn udgør minimum 1/3. Ved rekrutteringer, hvor der ikke 
er kvalificerede kandidater fra det underrepræsenterede køn, eller hvor der kun er 
en enkelt ansøger, dispenseres der for reglen om kønsdiversitet i den shortlistede 
kandidatpulje. Ved anvendelse af rekrutteringsbureau gælder de samme regler.  

4. Der indføres personlighedstests af shortlistede kandidater til lederstillinger på 
niveau 2 og 3. Der stilles krav til personlighedstesten, så der ikke sker en 
indirekte kønsspecifik forudindtagethed. 

Talent- og karriereudvikling 2015-2017 
Forslag til handlingsplanens 2. bølge fremlægges for direktion i forbindelse med 
rapportering og evaluering i 2015. Der lægges dog op til udvikling og implementering af 
følgende tiltag: 

1. Talent for ledelse herunder mentorprogram for ledelsestalenter internt i 
organisationen. 

2. Ny leder – ordning med formalisering af mentorordning for ny-udnævnte ledere. 
3. Identificering og formalisering af vækstgrundlag og intern talentmasse, herunder 

arbejdet med at udvide det interne vækstgrundlag – særligt inden for 
forskningsledelse.  

4. Flere kvinder i forskning samt videreudvikling af igangværende 
karrierementorordning for forskere. 

3. Evaluering og rapportering 
Direktionen modtager årligt en rapport fra HR Services om opnåelse af måltal, arbejdet 
med politikken og handlingsplan med henblik på en vurdering af, om der skal ske 
yderligere tiltag for at opnå det fremsatte måltal.  

Ved udløb af tidsperioden for de opstillede måltal og handlingsplan i 2017 indstiller 
Direktionen til bestyrelsen, hvorvidt der skal opstilles nye måltal med dertilhørende 
handlingsplan. Bestyrelsen modtager hvert andet år i oktober en rapport fra direktionen 
om opnåelse af måltal for det øverste ledelsesorgan og politikken for andre ledelseslag i 
organisationen. 

Bilag 1: Statistik over kønsdiversitet i ledelseslagene på CBS pr. 1.5. 2013 

Bilag 2: Lovgrundlaget  

   

                                                            

1 Med shortlistet kandidatpulje menes der de ansøgere, der indkaldes til samtale. 



Antal medlemmer Kvinder Mænd % underrep køn

Samlede bestyrelse 11 3 8 27

Interne medlemmer 5 1 4 20

Eksterne medlemmer 6 2 4 33

Samlet Kvinder Mænd

Omsætning 
010512 ‐ 010513 % underrep køn

DIR medlemmer 4 0 4 1 0

Niveau 3: Institutledere og funktionschefer (reference til DIR medlem)

Samlet Kvinder Mænd

Omsætning 
010512 ‐ 010513 % underrep køn

Institutledere * 15 3 12 4 20

Funktionschefer ** 11 4 6 1 36

Niveau 4: Mellemledere (reference til funktionschef eller institutleder)

Samlet Kvinder Mænd

Omsætning 
010512 ‐ 010513 % underrep køn

Institutsekre.ledere 15 12 3 0 20

Studiesekre.ledere 10 7 3 1 30

Team‐/ afd.ledere*** 19 10 9 4 47

Samlet for niveau 4 44 29 15 5 34

* 2 ud af 4 ledige IL stillinger blev genbesat med nuværende IL

Bilag 1: Statistik over kønsdiversitet i ledelseslagene på CBS pr. 1. maj 2013

Niveau 1: Bestyrelsen

Niveau 2: Direktionen

*** 1. maj 2013 var der 3 ubesatte lederstillinger hhv. LEGAL, BID, REGNSKAB. De er derfor ikke medregnet i denne statistik

** DIK; Regnskab, økonomi og kommercielle kontrakter; EA; Økonomi; HR; IT; Campus/BIB; FORSK; LS, EDU; STU; 

(HD/Master er IKKE talt med da der her er tale om en udpegning og ikke en ansættelse efter opslag)
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Bilag 2 Ændring af ligestillingsloven af 19. december 2012 

Ligestillingslovens § 11, stk.1 fastslår, at institutioner og virksomheder inden for den statslige 
forvaltning bør have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. CBS er omfattet af lovens § 
11 stk.1, og jf. bemærkningerne til loven bør man sigte efter en 40/60 målsætning dvs. mindst 40 
pct. af det underrepræsenterede køn. Det er fortsat en forudsætning i ligestillingsloven, at det er 
kvalifikationerne, der er afgørende for besættelse af en post eller ansættelse i en stilling og ikke 
kønnet. 
 
Lovens § 11 stk. 3 siger, at det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) skal opstille måltal for andelen 
herunder antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og andre kollektive ledelsesorganer.   
For CBS’ vedkommende er der kun tale om bestyrelsen, da der er ikke andre kollektive 
ledelsesorganer jf. bemærkningerne til lovforslaget. For medarbejdervalgte til bestyrelsen gælder 
bestemmelsen ikke. Bestyrelsen er således forpligtet til at opstille måltal for andelen af det 
underrepræsenterede køn for de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Perioden til opfyldelse af 
måltal bør som udgangspunkt højst fastsættes til 4 år, jf. funktionsperioden for eksterne 
medlemmer. Der opstilles nye måltal, indtil den generelle målsætning om 40/60 er opfyldt. Hvis 
måltallet er opfyldt allerede, stilles der ikke krav om at opstille måltal, men CBS vil være omfattet 
af kravet om måltal, hvis kønsfordelingen igen ændrer sig. 
 
Efter lovens § 11, stk. 4 skal det centrale ledelsesorgan udarbejde en politik for at øge antallet af 
det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Jf. bemærkningerne til lovforslaget er 
bestyrelsen det centrale ledelsesorgan, og er dermed forpligtet til at udarbejde en politik for de 
øvrige ledelsesniveauer.  
For CBS’ vedkommende drejer det sig om direktionen, institutledere, funktionschefer samt 
grupper af mellemledere. Jf. bemærkningerne til loven kan politikken udarbejdes generelt for CBS 
eller med fokus på hvert enkelt ledelsesniveau. Kravet er, at der gøres noget aktivt f.eks. ved at 
skabe rammer for den enkeltes karriereudvikling gennem netværk, stille krav til ansættelses- og 
rekrutteringsprocessen, etablere før- leder kurser, oprette mentorordninger, fastsætte interne måltal 
for antallet af det underrepræsenterede køn eller i øvrigt gøre virksomheden attraktiv for begge 
køn. Ligelig kønsfordeling er mindst 40 pct. af det underrepræsenterede køn 
 
Herudover skal CBS i henhold til lovens § 11 stk.5 foreløbigt årligt indberette til ministeren  - 
første gang for 2013 - om måltal, status for opfyldelse af det opstillede måltal, og hvorfor man i 
givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Ved status for den udarbejdede politik for at 
øge antallet af det underrepræsenterede køn på øvrige ledelsesniveauer skal der oplyses om 
politikken, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. CBS’ indberetning til ministeriet vil 
ske under hensyn til de kommende retningslinjer fra Styrelsen for Universiteter og 
Internationalisering (UI). 

Forpligtelsen for opfyldelse af lovens bestemmelser over for ressortministeriet påhviler 
bestyrelsen. 
 
Loven træder i kraft pr. 1. april 2013. 
 
 
 



 

3. INTERNATIONALISERING; GLOBE-PROGRAMMET – PRÆSENTATION 
 
Temadrøftelse om internationalisering af uddannelse (for de særligt talentfulde) med GLOBE-programmet 
som ”point in case”. 
 
Rektor vil indlede punktet med observationer om internationalisering af uddannelse fra sin nylige asien 
rundrejse (Beijing, Hongkong, Singapore.) 
 
Herefter vil Martin Jes Iversen præsentere GLOBE-programmet. GLOBE præsenteres således på CBS’ 
hjemmeside: 
 
GLOBE – GLOBAL LEARNING OPPORTUNITIES IN BUSINESS EDUCATION 
A pioneering international undergraduate business education 
 
Copenhagen Business School, the Chinese University of Hong Kong and Kenan-Flagler Business School at 
the University of North Carolina are offering a unique, global business curriculum to prepare undergraduate 
students for a future career as global managers. 
 
GLOBE offers a curriculum, which has been designed by faculties on three continents. 15 students from each 
partner university form a class of 45 students in a structured, focused 12 months of study and travel. The 
students travel as a class, acting both as hosts and visitors. 
 
The programme begins in the second year of the International Business programme in Copenhagen (the fall 
semester), moving on to Hong Kong in the spring semester and on to Chapel Hill, North Carolina, in the fall 
semester. Afterward, students return to their own universities. 
 
By studying at each of the three partner campuses, students learn more about business and academic life in 
Europe, Asia and North America; they are exposed to different cultural settings; and they develop their 
global mindset. Each school offers classes that reflect upon particular strengths in various aspects of 
business. 
 
Efter præsentationen vil der være mulighed debat/drøftelse med Martin Jes Iversen og Direktionen. 
 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og drøfter perspektiver og implikationer 
 
Bilag: 
Ingen bilag 

Møde i CBS bestyrelsen / 12. juni 2013  

 

 



 

4. BUDGETOPFØLGNING Q1– ORIENTERING/DRØFTELSE 
 
Direktionen præsenterer til bestyrelsens orientering budgetopfølgningen for første kvartal. Kvartalsrapporten 
er udvidet med april måneds forbrug, således at rapporten giver det mest opdaterede billede. Det bemærkes, 
at direktionen på nuværende tidspunkt vurderer, at årets resultat fastholdes som i primobudgettet - dvs. -50 
mio. kr. (kolonnen ”Prognose” i tabel 1). Det dækker over ca. 13 mio. kr. i nettobevægelser på både indtægts- 
og udgiftssiden. Fastholdelsen af resultatet på -50 mio. kr. skal således ses i lyset af det tidlige tidspunkt på 
året, og at der ikke er noget grundlæggende ift. primobudgettet, der har ændret sig.  
   
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning 
 
Bilag: 
4.1 1. kvartalsopfølgning 2013 

Møde i CBS bestyrelsen / 12. juni 2013  

 

 



 

 

	1.	kvartalsopfølgning	2013	

I dette notat redegøres for økonomiopfølgning for første kvartal 2013. Det skal bemærkes, 

at  forbruget er angivet  til og med april,  således at  rapporten giver det mest opdaterede 

billede. De budgetansvarliges indmeldinger baserer sig på forbruget til og med marts.  

Ændringer i forhold til primo budgettet 

Hovedkonklusionerne på udviklingen fra primobudgettet til Q1 er, at resultatet på ‐50 mio. 

kr. fastholdes jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker over bruttobevægelser på indtægts‐ og ud‐

giftssiden,  ligesom det skal understreges, at der fortsat knytter sig en række usikkerheder 

til prognosen givet det tidlige tidspunkt på året. Usikkerhederne vedrører især indtægter på 

eksternt finansierede projekter samt fremdriften på en række  it‐ og campusprojekter. Ho‐

vedbevægelserne er som følger: 

Indtægter 

‐ Indtægten vedrørende taxametertilskud er nedjusteret med 16 mio. kr. Det skyldes 

tre forhold: 

1. Et større studenterfrafald end forventet ved primobudgetteringen  

2. Nedjustering af den forventede  indtægt fra efterindberetning af sidste års 

STÅ prognose, jf. bilag 2. 

3. Nedskrivning  af  indtægt  fra  udveksling med  3 mio.  kr.  grundet  ubalance 

mellem udenlandske studerende, der tager fag på CBS og CBS‐studerende 

der tager meritgivende fag i udlandet. Denne nedskrivning var nævnt i pri‐

mobudgettet, men  ikke  indarbejdet, da  Styrelsen  for Universiteter og  In‐

ternationalisering først orienterede herom efter budgettets udarbejdelse. I 

2012 var nedskrivningen 5 mio. kr., så reduktionen på 3 mio. kr. peger på et 

mindre  balanceproblem  i  2013  sammenlignet med  2012.  Dette  kan  dog 

først endelig opgøres i efteråret 2013. Det er forventningen, at CBS vil kun‐

ne skabe en nogenlunde balance  fra omkring 2014, hvilket dog afhænger 

af, hvilke tiltag uddannelsesministeren tager. 

‐ Eksternt finansierede projekter er nedjusteret med 3 mio. kr. grundet lavere aktivi‐

tet  i de tre første måneder af 2013 end forventet. Det kan henføres til, at en  lang 

række projekter er afsluttet  i 2012, og det har  taget  lidt  længere  tid at  få de nye 

projekter i gang i 2013. Fra april 2013 ligger niveauet på det i budgettet forventede 

niveau. Dette uddybes i bilag 1.  

‐ Niveauet  for  deltagerbetaling  er  opskrevet med  netto  1 mio.  kr. Det  skyldes  to 

modsatrettede  forhold: dels ekstra  indtægter på ca. 2 mio. kr.  fra 6‐ugers kurser, 

dels et mindre fald i deltagerbetalingen på ca. 1 mio. kr. 

‐ Prognosen for øvrige indtægter er hævet med ca. 4 mio. kr. ift. primobudgetterin‐

gen. Det skal primært ses i lyset af, at årsresultatet 2012 for øvrige indtægter endte 

lidt højere end forventet i Q3 2012, hvilket har betydet en opskrivning af enheder‐

nes indtægtsforventninger til 2013.  
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Udgifter 

‐ TAP‐løn nedjusteres med 5 mio. kr.,  idet det har taget  længere tid at gennemføre 

en række nyansættelser end forventet.  

‐ Udgifter til husleje nedjusteres med 5 mio. kr. som konsekvens af den nye campus‐

strategi.  

‐ Bygningsdrift  reduceres med 3 mio. kr. grundet  langsommere  fremdrift med byg‐

geprojekter end forventet.  

‐ Konference  og  tjenesterejser  opskrives med  4 mio.  kr.  blandt  andet  grundet  en 

stigning  i antallet af Ph.d’ere  i 2013 sammenlignet med 2012 og dertilhørende sti‐

gende rejse‐ og konferenceaktivitet. 

‐ Øvrige udgifter nedskrives med 8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindre indkøb af it‐

hardware og lidt langsommere fremdrift i nogle it‐projekter end forventet.  

‐ Grundet højere omkostninger end forventet til  indekserede  lån, opskrives progno‐

sen for kapitalomkostninger med 2 mio. kr. 

Primobudgettet er blevet fordelt efter den konteringspraksis, som blev aftalt med revisio‐

nen  ifm. årsafslutningen 2012. Det betyder, at der er  flyttet  ca. 2 mio. kr.  fra TAP‐løn  til 

øvrige lønomkostninger, ca. 4 mio. kr. til husleje og 11 mio. kr. til bygningsdrift. Til gengæld 

er posten øvrige udgifter nedskrevet tilsvarende.  

Tabel 1: Kvartalsopfølgning fordelt på arter 

	
Nb. afvigelse skyldes afrundinger 

Q1 Prognose
mio. kr.  løbende pl. 

Jan-april
2013

Jan-april
2012

Budget 
2013 Prognose

Afvigelse 
budget vs. 
prognose

Regnskab 
2012

Indtægter
Taxametertilskud 258 257 631 615 ‐16 599

Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud 129 129 320 320 0 322

Eksternt finansierede projekter 20 23 92 89 ‐3 95

Studerendes deltagerbetaling 77 70 157 158 1 150

Øvrige indtægter 12 13 54 58 4 64

Indtægter i alt  495 492 1.252 1.239 ‐13 1.229

Omkostninger
Lønomkostninger

Lønomkostninger SLS ‐ VIP 131 116 426 426 0 377

Lønomkostninger SLS ‐ DVIP 29 30 96 96 0 96

Lønomkostninger SLS ‐ TAP 95 91 295 290 ‐5 274

Lønomkostninger SLS ‐ Øvrige 0 0 7 7 0 6

Lønomkostninger i alt 255 237 824 819 ‐5 753

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 43 42 97 92 ‐5 95

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 17 14 73 70 ‐3 60

Konferencer og tjenesterejser 14 9 61 65 4 54

Konsulentanvendelse (inc advokat, revision og vikar) 7 6 31 31 0 28

Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte 3 4 12 13 1 15

Øvrige driftsomkostninger 21 35 163 155 ‐8 168

Driftsomkostninger i alt 104 110 436 426 ‐10 421

Kapitalomkostninger

Af‐ og nedskrivninger på anlæg 7 6 20 20 0 25

Renteindtægter 1 0 5 5 0 6

Finansielle omkostninger 7 8 27 29 2 33

Kapitalomkostninger i alt 13 14 42 44 2 51

Omkostninger i alt 372 361 1.302 1.289 ‐13 1.226

Resultat 123 131 ‐50 ‐50 0 4
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Som det fremgår af tabel 1, har CBS et resultat til og med april på 123 mio. kr. ift. et forven‐
tet årsresultat på ‐50 mio. kr. Det skyldes to forhold: dels at CBS finanslovsbevilling er for‐
udbetalt, dels at en række udgifter knyttet til  især  it‐ og campusprojekter  først afholdes  i 
efteråret. Således er prognosen for året også baseret på, at en række aktiviteter og tilhø‐
rende udgifter gennemføres senere på året.    
 

Omkostninger	fordelt	på	hovedområder	
Af tabel 2 nedenfor fremgår prognosen fordelt på hovedområder. Efter første kvartal ses 

følgende forskydninger: 

 Udgiftsprognosen for Uddannelsesområdet opskrives med  i alt 6 mio. kr  i forhold 

til  2013  budgettet.  Det  skyldes  to  forhold:  dels  ekstraomkostninger  til  6‐ugers 

kurset for ledige på forventet 2 mio. kr. som modsvares af en tilsvarende indtægt. 

Dels ekstra omkostninger til VIP‐undervisere på 4 mio. kr. grundet en forventning 

om en hurtigere indfasning af stigningen i antallet af konfrontationstimer og højere 

VIP‐lærerdækning  end  forventet  ved  budgetudarbejdelsen.  6‐ugers‐kurserne  skal 

være provenu‐neutrale,  men CBS har ønsket at udbyde dem for at understøtte den 

samfundsmæssige  indsats med henblik på at opkvalificere dagpengemodtagere til 

nye jobmuligheder. 

 Udgiftsprognosen  for  forskningsdekanen  nedskrives med  i  alt  ca.  3 mio.  kr. Det 

skyldes  to modsatrettede  forhold:  dels  ekstra  indtægter  fra  salg  af  VIP‐timer  til 

uddannelserne på ca. 4 mio. kr. som nævnt ovenfor. Dels et lidt højere forbrug på 

ca. 1 mio. kr. på konferencer og tjenesterejser grundet et stigende antal Ph.D’ere.     

 Udgiftsprognosen  for  institutter nedjusteres med med  ca. 5 mio. kr, hvilket  især 

kan henføres til mindre aktivitet på eksternt finansierede projekter.  

 Udgiftsprognosen  for  fællesadministrationen  nedskrives  med  netto  4  mio.  kr., 

hvilket dels skyldes et forventet mindreforbrug på  IT og på Campus området, dels 

merudgifter til ekstra kapitalomkostninger.  

 Udgiftsprognosen  for strategi‐området nedskrives med 7 mio. kr. hvilket primært 

skyldes  lavere  forbrug på BiS‐platforme og  ”World Class Research Environment”‐

midlerne,  jf. tabel 3 nedenfor.  

 

Tabel 2: Q1 Prognose fordelt på hovedområder  

   

Hovedområde fordeling 
mio. kr. 

Budget 

2013

Q1‐

prognose

2013

Difference 

budget vs. 

Q1

Indtægter 1.252 1.239 ‐13

Udgifter: 1.302 1.289 ‐13

Uddannelsesområdet 346 352 6

Forskningsdekanen  242 239 ‐3

Institutter inkl. eksternt finansierede projekter 193 188 ‐5

Fællesadministrationen inkl. tværgående udgifter 457 453 ‐4

Rektor 12 12 0

Strategiske prioriteringer 53 46 ‐7

Resultat ‐50 ‐50 0
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Nb. afvigelse skyldes afrundinger 

	
Strategitiltag	2013	
I tabel 3 nedenfor gives en status på hovedændringer på afløbet af strategiaktiviteterne. Ift. 

det budgetterede i primobudgettet:  

 BiS‐plateformenes  afløb  reduceres  med  ca.  5    mio.  kr.  grundet  vurderet 

langsommere  forbrug  af  CBS’  bevilling  Der  er  dog  god  fremdrift  i  aktiviteterne 

under platformerne. Der er ikke ændret på den samlede femårige bevilling til BiS‐

platformene.  

 World Class Reaserch Environments afløb reduceres med ca. 2  mio. kr. grundet et 

langsommere  forbrug  af  CBS’  bevilling.  Der  er  ikke  tale  om  en ændring  af  den 

samlede bevilling til WCRE.   

Det gælder for både BiS‐platforme og World Class Research Environment, at en stor del af 

forsker‐aktiviteten  ikke  finansieres over  strategibudgettet, men over det almindelige VIP‐

løn‐budget,  ligesom  eksternt  finansierede  projekter,  der  udspringer  fra BiS‐platforme  og 

World Class Research Environment, ikke medgår i strategibudgettet.  

Tabel 3: Q1 Prognose for strategitiltag 

 
Nb. afvigelse skyldes afrundinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Strategitiltag 2013

mio. kr. 

2013

Budget

Forbrug pr 

april 2013

Q1 

Prognose

Difference 

budget vs. 

Q1

Transformational initiatives:

Business in Society (BiS) Platforms 11 1 6 ‐5

World Class Research Environments (WCRE) 6 1 4 ‐2

Stronger focus on entrepreneurship 0

‐          CIEL 1 0 1 0

‐          CSE 2 1 2 0

Programme innovation: 0

‐          ICT‐Initiativer 4 1 4 ‐1

‐          EngAge (self financing) 0 0 0 0

Principles of Responsible Management Education (PRME) 2 1 3 0

Strategic Partnerships (incl. Sauder) 1 0 1 0

Campus Development incl. green initiatives  6 1 6 0

Management Quality Essentials ‐ initiatives include: 0

Accreditation and ranking 1 0 1 0

Study administration including it‐investments 19 5 20 1

Total 53 11 46 ‐7
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Bilag 1: Ekstern finansiering 2011‐2013 (mio. kr) 
 
CBS’ årlige indtægter fra eksternt finansierede projekter følger forbruget af de tildelte 
bevillinger. Det vil sige, at når CBS f.eks. modtager 40 mio. kr. til et Mærsk‐professorship, så 
registreres midlerne ikke som indtægter det år, hvor bevillingen gives, men som indtægter 
efterhånden som pengene anvendes. I tabel 4 ses antal modtagne bevillinger og forbrug af 
bevillinger fordelt på år.  
 
Tabel 4: Status bevillingstilsagn (mio. kr.) 

 
 
Det forventede mindre forbrug på eksternt finansierede aktiviteter i 2013 skal ses ift., at 
der i perioden 2009‐2011 samlet har været et større forbrug af opsparede bevilling, end 
der er modtaget nye bevillinger. I 2012 har der været et stort indtag af nye bevillinger, jf. 
tabel 4, således at opsparede bevillinger netto er steget med 81 mio. kr. Det er således 
fortsat forventningen, at CBS i 2014 og frem vil øge mængden af eksternt finansierede akti‐
viteter. I anden kvartalsopfølgning vil der blive præsenteret en flerårig budgettering af for‐
bruget af de opsparede bevillinger.  
 
Figur 1 nedenfor viser indtægter på eksternt finansierede projekter fordelt på måneder i 
2011, 2012 og 2013. Som det ses af figuren, falder indtægterne på de eksternt finansierede 
projekter primært i anden halvdel af året og især i december måned, hvilket skyldes, at 
forskerne først registrerer deres frikøb fra undervisning på det tidspunkt. Prognosen for 
2013 er baseret på en forventning om samme fordeling af indtægter over året som i 2012.    
 
Figur 1: Fordeling af indtægter fra eksternt finansierede projekter over året (mio. kr.) 

 
 
Der vil altid være flukturationer på indtægterne fra eksternt finansierede projekter, idet de 
følger aktiviteterne på projekterne, som ikke fordeler sig ligeligt over året. Som det ses er 
flukturationerne dog blevet mindre i 2012 end i 2011, hvilket skyldes etableringen af 

2009 2010 2011 2012 2013

Opsparede bevillinger primo året 225 194 227 214 295

Tildelte bevillinger i året 63 115 70 175 ‐*

Forbrug af bevillinger i året 94 81 83 95 89

Nettobevægelse ‐31 33 ‐13 81 ‐

* CBS har ikke  nogen prognose  for forventede  nye  bevi l l ingsti l sagn i  2013
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Økonomisupporten, som sikrer en ensartet og mere stabil kontering af udgifterne. Der er 
taget yderligere initiativer til udligne aktivitetssvingerne over året.      



 

 

 
Bilag 2: Udvidet indtægtsoversigt 

 

Aktivitetsgrundlag
Taxametersats

(Finanslovens P/L)

2012 
Resultat
mio. kr.

2013
budget
mio. kr.

2013
Q1

mio. kr.

2014
ramme
mio. kr.

2015
ramme
mio. kr.

2012 R 2013BUD 2013Q1 2014 2015 2012R 2013 2014 2015 P/L 2012 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013 P/L 2013

Taxametertilskud til uddannelse: 5% 599 631 615 623 644
Ordinær uddannelse 10.481 11.029 10.941 11.373 12.021

Takst 1 10.052 10.549 10.460 10.893 11.540 46.200 45.800 44.990 44.213 464 483 479 490 510
Efterindberetning 8 11 2 0 0

Takst 2 429 480 480 480 480 66.900 66.300 64.983 63.720 29 32 32 31 31
Efterindberetning 0

Elitetakst (taxametertillæg) 34,4 30.800 30.433 1 0 0 0 0

Færdiggørelsesbonus (2012-grundlag linie 94)
Gl. ordning / indfasning af ny
Bachelorbonus, takst 1 1.661 1.735 1.735 1.735 1.735 29.921 28.200 26.916 26.129 50 49 49 47 45
Bachelorbonus, takst 2 97 99 99 108 121 43.328 41.200 39.298 38.149 4 4 4 4 5
Kandidatbonus, takst 1 786 860 860 841 909 15.830 16.000 15.250 14.804 12 14 14 13 13
Kandidatbonus, takst 2 15 16 16 18 18 23.111 23.300 22.265 21.614 0 0 0 0 0

Udvekslingsstuderende 2.291 2.359 2.359 2.470 2.564 4.900 4.900 4.785 4.692 6 12 9 12 12
Efterindberetning 0

Udlandsstip.ordningen 377 627 627 700 777 4.145 4.900 4.785 4.692 2 3 3 3 4
Åben udd. - UBST (Dag)

Tompl., Fagspec. kurser m.v. 134 136 136 138 140 17.500 17.200 16.856 16.519 2 2 2 2 2
Åben udd. - UBST (EXE)

Takst 1 279 322 322 300 300 17.500 17.200 16.856 16.519 5 6 6 5 5
Takst 2 33.200 32.900 32.292 31.664 0 0 0 0
Takst 3 46.000 0 0 0 0

Åben udd. - UVM (DIP)
HD (incl. Byg.takst) 1.281 1.300 1.300 1.350 1.400 11.900 12.200 12.200 12.200 15 16 16 16 17
ED (incl. Byg.takst) 0 0 0 0 0

Uspecificeret indkøbsbesparelse -1 -1 -1 -1

Basistilskud i alt 322 320 320 326 330

Basistilskud til Forskning: 245 253 253 258 264
Basisforskning 147 197 197 204 210
Særlige forskn.bevillinger 7 2 2
Basismidler (Globalisering) 63 33 33 33 33
Post.doc-stillinger (Globalisering) 4 4 4 4 4
Øget Ph.d.-optag (Globalisering) 17 17 17 17 17
Udmøntning af Match-fonden 3
Præmieringsordning (Globalisering) 2
Uforbrugte særbevillinger 3

Øvrige Basistilskud direkte til CBS: 77 67 67 68 66
Kapitalformål (aftrappes)
Øvrige formål 78 77 77 79 77
Fripladser og stipendier 6 5 5 5 5
Administrationsbesparelse -8 -16 -16 -16 -16

Ekstern finansierede projekter (uk95) 95 92 89 110 121

STUDERENDES DELTAGERBETALING 150 157 158 144 146

Deltagerafgift - USB 50 50 50 50 45.800 44.990 44.213 4 3 3 2 2
Deltagerafgift - Dag 2 2 2 2 2
Deltagerafgift - EXE 71 81 82 66 65
Deltagerafgift - DIP 73 71 71 74 76

ØVRIGE INDTÆGTER 64 54 58 51 51

Øvrige driftsindtægter og tilskud 52 47 51 51 51
Indtægt fra E-business 123 123 123 123 54.523 10 7 7 0 0

Kommerciel virksomhed 2

Total 1.229 1.252 1.239 1.255 1.292



 

5. HD/MASTEROMRÅDET – PRÆSENTATION 
 
Temadrøftelse om efter- og videreuddannelsesområdet på CBS. Efter- og videreuddannelsesområdet på CBS 
udbyder statsgodkendte og statsregulerede uddannelser (Master, HD og MBA). 
 
Prodekan Christian Tangkjær vil præsentere området, herunder porteføljen, markedet, dimittenderne og 
fremtiden. 
 
Der afsættes rigeligt tid til spørgsmål og debat med bestyrelsen. 
 
Rektor og uddannelsesdekanen vil fortælle om samarbejdet og status for CBS Executive (det tidligere CBS-
SIMI Executive, der nu har skiftet navn). Rektor sidder i bestyrelsen for den selvstændige erhvervsdrivende 
fond CBS Executive. CBS udbyder korte og skræddersyede kurser på fuldt kommercielle vilkår. 
 
 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og drøfter perspektiver og implikationer 
 
Bilag: 
5.1 Baggrundsnotat til bestyrelsen - Efter- og videreuddannelser på CBS 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 12. juni 2013  

 

 



Baggrundsnotat til 

bestyrelsen 

 

 

 

Efter‐ og videreuddannelser på CBS  

 

Uddannelsestyper 

Ca. 22 % af CBS’ uddannelsesportefølje udgøres af efter‐ videreuddannelsesaktiviteter 

med  ca. 4.100  studerende  samlet  set. Uddannelsesaktiviteterne  ligger under enheden 

CBS Management Programmes  , der  studieadministrativt er opdelt  i områderne MBA, 

Masters og HD‐uddannelser. Opdelingen er både markeds og produktbestemt, fordi de 

forskellige  uddannelsestyper  henvender  sig  til  forskellige  målgrupper  og  kræver 

forskellige  administrative  rammer. MBA‐uddannelserne  er  især målrettet  det  private 

marked og uddannelserne har en international profil/indhold og de følger MBA profilen 

med sigte på ”general management”.  I alt har vi 4 MBA‐uddannelser  (FT MBA, EMBA, 

Flex  MBA  og  Shipping  MBA).  Masters  er  især  offentligt  rettede  eller  specialiserede 

uddannelser  (Offentlig  ledelse,  Skat,  leadership  development). HD  dækker  over  vores 

uddannelser  på  diplomniveau,  både  HD  1.  Del  og  HD  2.  Del.  HD  2.  del  er  oftest 

specialiserede  uddannelsesretninger  (regnskab,  økonomistyring,  finansiering,  supply 

chain,  afsætning),  men  også  mere  generelle  uddannelsesretninger  (organisation  og 

ledelse,  international  forretning).  HD  er  suverænt  vores  største  (målt  i  antallet  af 

studerende) uddannelsesaktivitet på området med knapt 2.800 studerende.  

 

Økonomi 

CBS er den største universitetsudbyder af efter‐ videreuddannelse i Danmark, og selv i et 

internationalt perspektiv  ligger vi meget højt. Det skyldes  flere  faktorer: For det  første 

har vi en  lang tradition for at udbyde efter‐ videreuddannelser og har derfor opbygget 

de  nødvendige  markeds‐  og  administrative  kompetencer;  for  det  andet  er  vores 

merkantile  og  ledelsesfaglighed  efterspurgt  på markedet;  for  det  tredje  har  vi  et  par 

store  uddannelser  med  mange  studerende.  I  2013  forventes  området  at  have  en 

omsætning på ca. kr. 175 mio. Heraf vil det samlede bidrag til CBS udgøre ca. kr. 72 mio. 

I forhold til 2009 har udviklingen for området været en stigning  i omsætningen på 25% 

og dermed en tilsvarende stigning i bidraget til CBS. 

Efter‐  og  videreuddannelserne  (MBA,  masters  og  HD)  er  udbudt  under  Lov  om 

Universiteter  og  er  derfor  reguleret  ift.  statsfinansierede  og  selvejende  institutioner. 

Herunder er det gjort gældende, at CBS’ beregningsgrundlag ved deltagerbetaling skal 

24.maj 2013

 

Udarbejdet af 

Christian Tangkjær, 

Prodekan 
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sikre, at indtægter står mål med de faktiske omkostninger (Universitetsloven, §26). Altså 

kan  CBS  ikke  skabe  profit  (eller  det  omvendte)  på  sine  uddannelsesaktiviteter  drevet 

inden  for  rammerne  af  universitetsloven,  hvilket  betyder  på  statsgodkendte 

(akkrediterede) uddannelser. Statsgodkendte uddannelser, også MBA mv., modtager et 

mindre taxametertilskud pr. studerende (kr. 17.200 pr. STÅ/fuld MBA, master eller HD) 

og er dermed statsfinansierede.  

 

Regulering af efter‐ og videreuddannelser 

De  efter‐  og  videreuddannelsesaktiviteter,  der  ligger  i  regi  af  CBS,  er  reguleret  af 

universitetsloven og uddannelsesbekendtgørelser. Det vil dels sige, at de – for at kunne 

udbydes  –  skal  være  akkrediterede  og  dels  skal  de  udbydes  af  et  de  selvejende 

universiteter (ikke private eller  lignende virksomheder kan udbyde statsligt regulerede, 

forskningsbaserede uddannelser). Efter‐ og videreuddannelser (MBA, masters og HD) er 

alle  statsgodkendte,  altså  programmer,  der  giver  en  godkendt  grad  på  baggrund  af 

akkreditering og  statslig godkendelse.  Ikke  statsgodkendte programmer  (eksempler på 

aktiviteter  i  CBS  Executive  regi)  er  ikke  statsligt  regulerede  (universitetslov 

eksamensbekendtgørelse,  uddannelsesbekendtgørelser  mv.),  men  alene 

markedsregulerede. CBS Executive –  som  fondsdrevet  virksomhed –  kan altså udbyde 

ikke‐godkendte uddannelser, eksempelvis under benævnelsen ”masteruddannelse”. Det 

er det, Probana gør, når de vil til at udbyde en MBA‐uddannelse. Det vil selvfølgelig være 

en stærkt problematisk forretningsstrategi for CBS, hvis det blev tilfældet. 

 

 

 



 

6. DET POLITISKE LANDSKAB – ORIENTERING 
 
Bilag 6.1 og 6.2 til dette punkt er fortrolige. 
 
Under punktet vil rektor og formand orientere om bevægelser og signaler i ”det politiske landskab”, 
herunder: 

- rektors møder med forsknings- og uddannelsesordførere, hvor bilag 6.1 og 6.2 har udgjort 
mødegrundlaget 

- ministerens ”uddannelsesmøde 2013”, der finder sted i Kolding d. 6. og 7. juni. Mødet samler de 
centrale aktører i uddannelses- og forskningssektoren. Både rektor og formand deltager i mødet. 

- drøftelser i rektor- og formandskollegiet 
 
Der vedlægges interview med ministeren om erhvervsretning af uddannelser mm. (bilag 6.3). 
 
Orienteringen fremlægges med henblik på at stimulere debat, samt at holde bestyrelsen orienteret om ”det 
politiske landsskab”. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 
6.1 Fortroligt: Danmark i vækst? 
6.2 Fortroligt: CBS lige nu 
6.3 ”Alt er sådan set i spil nu”, artikel 21/5 2012, Berlingske  
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»Alt er
sådan set
i spil nu«

Uddannelsesminister
Morten Østergaard.
Foto: Linda Kastrup

Interview. Ansvaret for, at fremtidens 
arbejdspladser bliver skabt i Danmark, 
ligger hos uddannelsessektoren, lyder 
budskabet fra uddannelsesminister Morten 
Østergaard (R), der varsler en ny reform.

 ¤ sagen kort

 ● Berlingske har i en serie artikler sat 
fokus på det danske uddannelses-
system, som skal være med til at 
fremtidssikre Velfærdsdanmark. 

 ● En  analyse viser, at Danmark i 
2020  kommer til at mangle over 
130.000 faglærte og personer med 
videregående uddannelser. Om-
vendt vil omkring 140.000 ufaglærte 
være i overskud på arbejdsmarkedet. 

 ● Selv om studenterhuen er popu-
lær hos de unge giver den samtidig 
en falsk tryghed. Syv-otte pct. af 
alle studenter ender nemlig som de 
facto ufaglærte uden reelle kompe-
tencer, der kan bruges på arbejds-
markedet.

 ● Erhvervsskolerne kæmper med vi-
gende søgning, stort frafald og et ry 
som social skraldespand. De ønsker 
mulighed for at sortere de mindst 
egnede og mindst motiverede fra.
 

 ● Erhvervslivet klager over, at rå-
materialet blandt de lærlinge, de får 
fra skolerne, bliver ringere og ringere. 
Det bidrager til en ond spiral, hvor 
flere tusind elever mangler praktik-
pladser og derfor havner i en uddan-
nelsesmæssig blindgyde. 

 ● I Schweiz er situationen anderle-
des: Her vælger to tredjedele af de 
unge erhvervsskolerne efter grund-
skolen, og virksomhederne står i kø 
for at få elever.

 ● Selv om regeringen har klare 
målsætninger om, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, viser de ny-
este tal fra Danmarks Statistik, at kun 
80 pct. af de 25-årige rent faktisk har 
en. En stribe uddannelsesforskere 
stiller spørgsmålstegn ved, om hele 
strukturen i det danske uddannel-
sessystem skal gentænkes, hvis de 
fine målsætninger skal nås.  

UDDANNELSE I DRØMMELAND
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Af Jette Aagaard
jeta@berlingske.dk

og Carolina Kamil
caka@berlingske.dk

Hos såvel dansk erhvervsliv som det forbund, 
der organiserer de danske akademikere, 
modtages uddannelsesminister Morten 
Østergaards (R) opsang til uddannelsessek-
toren positivt. 

For som Dansk Industri udtrykker det, er 
der i dag mange akademikerne, der ikke er 
klar til at varetage et arbejde, selv om de har 
lange akademiske uddannelser på CV’et.

»De er ikke blevet forberedt på, hvad de 
skal bruge deres uddannelse til – hverken i 
den offentlige eller den private sektor. Men 
jeg er helt enig i, at der er behov for at orien-
tere akademikerne mere mod en anvendelse 
i det private,« siger Dansk Industris direktør, 
direktør, Lars B. Goldschmidt. 

Hos fagforeningen Akademikerne (AC) 
ville formand Erik Jylling ønske, at uddannel-
sesinstitutionerne »var lige så markedsorien-

terede i forhold til at få kunderne ud af butik-
ken, som man er i forhold til at få dem ind«.

»Der bliver tilført 10.000 akademikere 
netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og den 
opbremsning, der har været i den offentlige 
sektor under krisen, betyder, at det offentlige 
slet ikke kan absorbere dem. Så der er helt 
tydeligt behov for at ændre mindsettet og 
for at tone uddannelserne mere mod det pri-
vate,« siger han og påpeger, at han vil holde 
øje med, hvad der så kommer ud af uddan-
nelsesministerens tanker. 

For som AC understreger, skal der ske 
noget fra politisk hold, hvis ikke kvaliteten af 
de danske universiteter skal forringes.

»Når skiftende regeringer har sat et mål 
om, at 25 pct. skal have en universitetsud-
dannelse, har man spændt buen meget 
hårdt. Pyramiden risikerer at blive meget 
bred uden at blive særlig høj – og det vil vi 
gerne advare imod. Vi skal passe på, at vi ikke 
ender med at lave et masseprodukt, så vi alle 
kan kalde os halvstuderede røvere, mens 
kvaliteten bliver så lav, at vores universiteter 

bliver devalueret i udlandet,« siger formand 
Erik Jylling.

Modstridende udmeldinger
Det er netop den frygt, universiteterne for-
søger at imødegå. Men i rektorkollegiet ople-
ver man, at de mange forskellige politiske 
målsætninger på området sætter kvaliteten 
under pres. 

»Det er som at blæse og have mel i munden. 
Man vil have mere fleksibilitet. Man vil have 
mange flere optaget og med mange flere for-
skellige baggrunde. Det gør, at vi er nødt til at 
tage hensyn til det laveste udgangspunkt, og 
det presser kvaliteten. Der er modstrid i de to 
udmeldinger fra ministeren,« siger universite-
tenes talsmand Jens Oddershede, der er rektor 
på Syddansk Universitet.

Han understreger, at universiteterne er 
i gang med en proces, »der skal gøre vores 
kandidater mere beskæftigelsesrelevante og 
-parate, end de har været tidligere«. Det sker 
blandt andet ved at oprette karrierecentre, 
som hjælper kandidaterne i beskæftigelse.

»Buen er spændt meget hårdt«
Opgør. Akademikere og industrien byder uddannelsesministerens erhvervsrettede kurs 
velkommen, men universiteterne føler sig  pressede af de stadigt voksende politiske krav. 

Af Jette Aagaard 
jeta@berlingske.dk
og Carolina Kamil
caka@berlingske.dk

Det er ingen succes at få flere studerende ind 
på de danske universiteter, hvis ikke de mat-
cher erhvervslivets krav, når de kommer ud 
i den anden ende. I dag er de danske uddan-
nelsesinstitutioner ikke gode nok til at levere 
de kandidater, der er brug for på det private 
arbejdsmarked, men det skal der laves om 
på, lyder budskabet fra uddannelsesminister 
Morten Østergaard (R).

I et interview med Berlingske bebuder 
han en stor reform, der skal forbedre struk-
turen og kvaliteten af et af verdens dyreste 
uddannelsessystemer og sikre, at univer-
siteter, professionshøjskoler og erhvervsa-
kademier i langt højere grad uddanner de 
studerende efter, hvad det private erhvervsliv 
efterspørger.

»Min centrale ambition er, at vi ikke taber 
én eneste arbejdsplads i Danmark, fordi vi 
ikke har personer med de rette kvalifika-
tioner til at varetage jobbet. I regeringens 
vækstplan forventer vi at skabe 170.000 job 
frem mod 2020. Kun 10.000 af dem er i den 
offentlige sektor. Men i dag er halvdelen af 
akademikerne ansat i den offentlige sektor. 
Der skal simpelthen ske et kursskifte,« fast-
slår Morten Østergaard.

De seneste år er rekordmange unge blevet 
optaget på de videregående uddannelser, 
og de seneste fremskrivninger viser, at rege-
ringens målsætning om, at 60 pct. af en ung-
domsårgang gennemfører en videregående 
uddannelse og 25 pct. en lang videregående 
uddannelse i 2020 nu er inden for rækkevidde.

Men det er langtfra tid til at hvile på laur-
bærrene, understreger ministeren. Uddan-
nelserne kommer nemlig kun i ringe grad 
erhvervslivet til gode: Ifølge Danmarks Sta-
tistik havde kun 7,7 pct. af de privatansatte i 
2012 en længere videregående uddannelse, 
og det er ikke godt nok, mener han.

»Målsætningen om, hvor mange vi skal 
uddanne, har måske skygget for diskus-
sionen af kvaliteten af uddannelserne,« siger 

Morten Østergaard.
Det er nu ellers ikke fordi, det har skortet 

på penge: Den seneste opgørelse fra OECD 
viser, at Danmark investerer 8,7 pct. af brut-
tonationalproduktet (BNP) i uddannelse. 
Dermed topper vi listen med de 34 lande, 
der bruger den største del af økonomien på 
uddannelse. Og netop uddannelsessektoren 
er som en af få sluppet nådigt gennem de 
seneste års besparelser i den offentlige sek-
tor. Derfor skal uddannelserne heller ikke 
regne med, at der følger penge med ministe-
rens ambitioner. 

»Uddannelserne skal ikke kun tænke på, 
hvordan det går på deres egen institution 
med at få flere studerende og dermed større 
omsætning. De skal løfte deres ansvar i 
forhold til samfundet og levere den kvalifi-
cerede arbejdskraft, der kan holde på de job, 
der ellers vil forsvinde,« siger ministeren, der 
dog ikke er klar med konkrete bud på, hvad 

reformen skal rumme: 
»Der er brug for en grundig selvransa-

gelse på de videregående uddannelses-
institutioner. Uddanner vi godt nok? Hæn-
ger uddannelserne godt nok sammen? Og 
har vi det nødvendige blik for fremtidens 
arbejdsmarked? Mit udgangspunkt er, at vi 
ikke har det i dag. Men det er uklogt, hvis jeg 
peger på bestemte løsninger på nuværende 
tidspunkt,« siger ministeren, som 6.-7. juni 
samler spidserne fra uddannelsessektoren 
til topmøde i Kolding.

Individuelle uddannelser
Morten Østergaard vil dog gerne sige, at han 
blandt andet vil arbejde for at gøre det lettere 
for de enkelte unge at sammensætte deres 
egne unikke uddannelser med fag fra for-
skellige institutioner for på den måde at gøre 
dimittenderne bedre egnede til en karriere i 
det private erhvervsliv:

»Humanister bliver i højere grad ansat i 
eksportsektoren. Det giver grund til at over-
veje, om vi skal dreje indholdet af undervis-
ningen for at sørge for, at man bliver dygti-
gere. Ikke alle skal have regnskab og revision, 
men vi gør ikke de studerende en tjeneste 
ved at uddanne til arbejdsmarkedet, som det 
var for 20 år siden. Langt flere af vores dimit-
tender skal ud og være i en virkelighed, hvor 
det handler om bundlinjer og om at få afsat 
nogle varer.«

Et andet mål er, at fremtidens studerende 
alle skal have »et vindue i deres uddannelse, 
hvor de kan komme i praktik med merit« for 
på den måde at få et praktisk indblik i, hvad 
deres uddannelser kan bruges til. 

Samtidig skal lektorer og professorer – 
ligesom folkeskolelærerne – bruge mere 
tid på undervisning, og de studerende have 
»mindre selvstudie og mere organiseret 
undervisning af den ene eller anden art.« 

Handler det også om uddannelseskvoter 
på bestemte uddannelser og fremskrivninger 
i forhold til arbejdsmarkedets behov?

»Det bliver for enøjet, hvis vi bare foku-
serer på, hvordan vi optager og til hvilke 
uddannelser. Men det skal vi også overveje. 
Alt er sådan set i spil nu,« fastslår ministeren.

Vi er et af verdens ti 
rigeste lande. Om få år
er vi røget ud af top-15. 
Kan vi leve med det?
I en ny serie finder 
Berlingske forhindring-
erne i det danske 
velfærdssamfund og
søger løsningerne her-
hjemme og i udlandet.B
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7. BESTYRELSENS STRATEGISEMINAR – DRØFTELSE 
 
Bestyrelsen afholder strategiseminar d. 11. – 12. september.  
 
Med nærværende punkt ønsker formandsskabet og direktionen bestyrelsens input til forberedelsen af 
seminaret. 
 
Det vedlagte bilag 7.1 indeholder forslag til program og emner for seminaret. Bestyrelsen kan foreslå 
yderligere/andre emner til behandling på seminaret. Endeligt program vil herefter blive udarbejdet af 
formandsskabet og direktionen. 
 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter forslaget og giver sit input til seminarets format og indhold 
 
Bilag: 
7.1 Forslag til program: Bestyrelsens seminar d. 11.-12. september 2013 
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Forslag til program: Bestyrelsens seminar d. 11.-12. september 2013 
 
Seminaret vil forgå på et konferencecenter i hovedstadsområdet med start d. 
11. september kl. 12 og afslutning d. 12. september kl. 12. Der vil være 
overnatning på konferencecenteret. 
 
Direktionen har sammen med formandskabet vurderet mulige relevante temaer 
for årets seminar og fremlægger følgende til drøftelse i bestyrelsen. 
 

 Ekstern inspiration: I lighed med sidste års oplæg ved Anders 
Sørensen ønskes udefrakommende inspiration til at perspektivere 
seminarets øvrige drøftelser. På idé-stadiet har det været drøftet at 
invitere uddannelses- og forskningsordførerne fra det største 
regeringsparti og det største oppositionsparti til oplæg og debat over 
temaet: ”Visioner for sektoren og CBS’ rolle i det danske 
universitetslandsskab”. Det vurderes dog som temmelig usikkert om de 
har tid og vilje til at imødekomme en invitation. 
 

 Internt tema: Strategi – status og næste trin. Status og opdatering på 
Business in Society strategien som bestyrelsen vedtog efteråret 2011, 
samt overvejelser om tilpasninger/justeringer af strategien mm. 
 

 Internt tema: CBS’ forretningsmodel og fremtidig økonomisk 
bæredygtighed (scenarier). Grænser for vækst i optag og 
studenterbestand? Kan universiteterne forvente en fortsat relativt 
privilegeret status ift. offentlige nedskæringer? Hvordan kan vi 
finansiere vores egne og regeringens ambitioner fremover mm.? 
 

 Internt tema: Som backup/hvis tiden tillader det udarbejdes 
uddannelsesredegørelse 2013 med henblik på drøftelse på seminaret. 

 
Det indstilles at bestyrelsen drøfter indhold og format for seminaret i september, 
herunder ideer til ”ekstern inspiration”. Direktionen vil herefter gå i gang med 
detailplanlægning. 
 
Et muligt program for seminaret kunne se således ud: 
 
Onsdag d. 11. september: 

2.juni 2013 
 
AJP 
 
Anders Jonas Pedersen

Bestyrelsen 
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Kl. 12-13 Ankomst og frokost 
 
Kl. 13-14.30 Ekstern inspiration  
 
Kl. 14.30-16 Tema 1 
 
Kl. 16-18.30 Tema 2 
 
Kl. 19- Middag og hygge 
 
Torsdag d. 12. september: 
 
Kl. 8-9 Morgenmad 
 
Kl. 9-10 Evt. Tema 3 eller fortsættelse fra torsdagen 
 
Kl. 10-11 Opsamling seminar 
 
Kl. 11-12 Bestyrelsesmøde: Budgetopfølgning Q2, samt evt. aktuelle emner  
 
Kl. 12 Frokost og afgang 
 
 
 



 

8. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT EVENTUELT 
 
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med mundtlig 
orientering om udvikling og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion under dette punkt, 
ligesom spørgsmål og kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne. 
 
Skriftligt materiale: 
Ledelsesinformation handler denne gang om beskæftigelsessituationen for CBS’ dimittender. 
Bilag 8.2 er en pressemeddelelse udsendt med Frederiksberg Kommune om opstart af projektkonkurrence 
vedr. udvikling Solbjerg Campus/Fasanpladsen. Bilaget vil blive ledsaget af en mundtlig orientering. 
 
Bilag: 
8.1 Ledelsesinformation, juni 2013 
8.2 Pressemeddelelse: Verdens bedste by-campus 
 
 
Mundtlige orienteringer: 
Formand og rektor vil bl.a. orientere om følgende: 
 

- Nationale akkrediteringer, status 
- Campus: tidsbegrænsede lejemål 
- Formandens besøg på Pit Stop (halvårs seminar for alle ledere på CBS) 
- Tilsynsmøde og tilsynsrapport 2013 – rapporten sendes ikke til bestyrelsen, da det er tung læsning 

præget af mange gentagelser. Rapporten kan rekvireres via sekretariatet. 
- Rigsrevisionens undersøgelse om egenkapital. Endelig rapport foreligger ikke endnu, men CBS har 

haft lejlighed til at læse et fortroligt/klausuleret udkast 
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Overordnet set er antallet af ledige, nyuddannede 
akademikere stigende (se figur 1). Det stigende 
antal ledige nyuddannede skal ses i forhold til et 
øget antal færdiguddannede kandidater.  

Figur 1 er baseret på ledighedsstatistikken fra 
Akademikerne (tidligere AC). Den indeholder 
antallet af ledige dimittender, forstået som ledige, 
der har afsluttet deres studie inden for de seneste 
12 måneder.  

Ledighedsstatistikken indeholder udelukkende de 
personer, der er medlemmer af en a-kasse. Opgø-
relsen dækker alle faggrupper inden for Akademi-
kerne, altså både magistre, DJØF’er og ingeniører.  

Tallene kan derfor ikke sammenlignes med ledig-
hedsopgørelserne i resten af denne ledelsesinfor-
mation.  

Tallene giver dog et meget godt billede af den helt 
overordnede ledighedssituation for akademikere. 
 
Figur 1: Bruttodimittendledighed, antal personer 

 
Kilde: Akademikernes ledighedsstatistik 
Note: Bruttoledighed er alle ledige inkl. de, der er i 
aktivering.  
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LEDELSESINFORMATION 

 
Dimittendledighed 

 Generelle ledighedstal 

 CBS dimittendstatistik 

 Beskæftigelsessituationen for samfundsfaglige kandida-

ter generelt  

 

I denne ledelsesinformation ses på beskæftigelses-
situationen for dimittender generelt og specifikt 
for CBS-dimittender.  

Hovedkonklusionen er: 

 Stigende bruttoledighed over de seneste fire år 
for alle akademikere.  
 

 Beskæftigelsen for CBS kandidater er bedre end 
for et år siden  

 
 Markant fald i arbejdsløsheden for dimittender 

fra CBS fra 2012 ift. dimittender fra 2010.  
 

 Samfundsvidenskabelige dimittender fra CBS 
klarer sig bedre end de humanistiske dimittender 
og især cand.merc.aud. og cand.oecon. har lav 
dimittendsarbejdsløshed.  

 

 

 

TEMA 

 

Opsummering 

Generelle ledighedstal 
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CBS har udarbejdet en ledighedsstatistik med data 
fra Danmarks Statistik for kandidater, der er dimit-
teret med en heltidsuddannelse fra CBS. Den sene-
ste måling viser ledigheden for dimittender fra 
2012. 

Målingen indeholder oplysninger om antallet af 
dimittender, Danmarks Statistik har registreret 
som ledige hhv. 3, 6, 9 og 12 måneder efter dimis-
sionen. Målingen siger altså noget om, hvor hurtigt 
kandidater fra CBS kommer i beskæftigelse efter 
endt uddannelse.  

Generelt er mellem 25 – 30 pct.af alle dimittender 
ledige 3 måneder efter afsluttet uddannelse. Efter 6 
måneder fra dimissionsdagen reduceres ledigheds-
procenten til gengæld betydeligt. Denne udvikling 
ses af figur 3. 

 

 

 

  

  

En del af forklaringen på stigningen i antallet af 
ledige er, at den samlede population af dimittender 
er steget markant i samme periode. Stigningen i 
ledighedsprocenten er således ikke lige så markant, 
hvilket fremgår af figur 2. 

Figur 2 viser antallet af ledige dimittender i forhold 
til det samlede antal forsikrede i a-kasserne. Dimit-
tender, der får arbejde umiddelbart efter afslutning 
af deres studie og ikke melder sig ind i en a-kasse 
vil ikke optræde i grundlaget for opgørelsen. 

Figur 2:Bruttoledighedsprocent 

 
Kilde: Akademikernes ledighedsstatistik 
Note: Bruttoledighed er alle ledige inkl. de, der er i akti-
vering.  
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Figur 3 viser også, at der er sket en forbedring af 
ledighedssituationen for dimittender fra det seneste 
studieår (2012) sammenlignet med de to foregående 
årgange. Det er især efter 6 måneders ledighed, at 
ledighedsprocenten falder meget i forhold til de tid-
ligere årgange. 

For årgangene 2010 og 2011 var ca. 10 pct. af kan-
didaterne ledige efter 12 måneder. For den seneste 
årgang nyuddannede fra CBS er tallet reduceret til 
ca. 5 procent. Kandidaterne kommer således hurtige-
re i beskæftigelse nu end for få år siden. 

Figur 3: Ledighedsprocent for dimittender fra CBS efter 

3, 6, 9 og 12 måneders ledighed 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
 
 
Generelt har der meget længe været forskel på, hvor 
nemt det har været at få job for hhv. humanistiske og 
samfundsvidenskabelige kandidater. Dette gør sig 
også gældende for dimittender fra CBS. Der er såle-
des forskel i ledigheden alt efter, om der er tale om 
erhvervssproglige eller erhvervsøkonomiske kandi-
dater (se figur 4 og 5).   

Hvor dimittender fra erhvervssproglige uddannelser 
har en ledighedsprocent på knap 50 procent 3 måne-
der efter de er færdiguddannede, er ledighedsprocen-
ten for erhvervsøkonomiske uddannelser for samme 
periode knap 25 procent. 

Dog er andelen af dimittender, der ikke har fundet 
beskæftigelse efter 12 måneder ikke så langt fra 
hinanden inden for de to områder. Ledighedsprocen-
ten for årgang 2011-2012 er ca. 7 pct. for erhvervs-
sproglige kandidater og ca. 5 procent for de er-
hvervsøkonomiske kandidater. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3 6 9 12

Dimittend
2010

Dimittend
2011

Dimittend
2012

CBS’ dimittendstatistik 



 
3 

 

Figur 4: Ledighedsprocent for erhvervssproglige dimit-

tender fra CBS efter 3, 6, 9 og 12 måneders ledighed 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
 

 

Figur 5: Ledighedsprocent for erhvervsøkonomiske 

dimittender fra CBS efter 3, 6, 9 og 12 måneders ledig-

hed 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
 

Indenfor det samfundsvidenskabelige område er 
der imidlertid store forskelle uddannelserne imel-
lem (se figur 6). 

I den ene ende ligger fx cand. merc. aud. og cand. 
oecon., hvor dimittendledigheden i denne periode 
har været nul eller meget lav.  

I den anden ende finder vi fx cand. merc. psyk, 
cand. merc. pol og cand. merc. los med ledigheds-
procenter på næsten 40 pct. efter 3 måneder. Fæl-
les for uddannelserne er dog at ledigheden efter 12 
måneder er forholdsvis lav. 
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Figur 6: Ledighedsprocent for udvalgte CBS uddannelser 

i forhold til antal måneder fra dimissionstidspunktet i 2012 

 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Beskæftigelsessituationen for 

samfundsfaglige kandidater ge-

nerelt 

 
CBS’ udviklingskontrakt indeholder mål for be-
skæftigelsesgraden for dimittender. Uddannelses-
ministeriets opgørelse af beskæftigelsesgrad an-
vendes som baggrund for denne måling. Beskæfti-
gelsestallet indeholder såvel kandidater, der er i 
beskæftigelse, kandidater, der fortsætter med en 
ph.d. uddannelse, og der er rejst til udlandet. 

Uddannelsesministeriet ser på nyuddannede bache-
lor-, kandidat- og ph.d.-studerende fra universite-
terne og opgør beskæftigelsesaktivitet 4-19 måne-
der efter afslutning af studiet. Perioden er valgt for 
at tage højde for, at der ofte går lidt tid inden nyud-
dannede får arbejde.  

Dimittender fra 2010 er seneste årgang, der indgår i 
opgørelsen, hvor der måles på denne gruppes akti-
vitet i 2012. 

CBS’ og Uddannelsesministeriets målinger har 
forskelligt udgangspunkt og kan altså ikke umid-
delbart sammenlignes. Uddannelsesministeriets 
opgørelse er grundlaget i dette afsnit. 

Samfundsvidenskabelige kandidater fra CBS ligger 
tæt op af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad 
for landet samlet set, hvilket kan ses af figur 7.  
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Figur 7: Beskæftigelse for samfundsvidenskabelige kandi-

dater 

 
Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser 
 

Der er mindre udsving, men kandidater fra CBS har 
bortset fra 2011 haft lidt højere beskæftigelsesgrad 
end gennemsnitligt for hele landet.  

Humanistiske kandidaters beskæftigelsesgrad 
fremgår af figur 8. Hvor beskæftigelsesgraden for 
dimittender i 2011 var lavere end landsgennemsnit-
tet, har niveauet for CBS’ kandidater rettet sig i 
2012, hvor niveauet var tilsvarende landgennem-
snittets. 

 

Figur 8: Beskæftigelse for humanistiske kandidater 

 
Kilde: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå-
ende Uddannelser 
 
Figur 9 viser, hvilke brancher CBS dimittender fra 
perioden 2004-2008 havde arbejde i 2010.  

Danske Universiteter arbejder på en opgørelse af, 
hvor dimittenderne får arbejde. Herunder hvordan 
fordelingen mellem beskæftigelse i den offentlige 
og private sektor ser ud for de enkelte universiteter. 
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CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Forretningsudvik-
ling i tæt samarbejde med andre enheder på CBS. For 
yderligere information kontakt: Mette Dybkjær Hansen: 
mdh.bid@cbs.dk 
 
 

Figur 9: Antallet af samfundsvidenskabelige CBS dimit-

tender beskæftiget i udvalgte brancher 

 
Kilde: Danmarks Statistik 
 

Sammenfattende har ledigheden blandt helt 
nyuddannede kandidater været stigende. Samti-
dig er også det samlede antal nyuddannede aka-
demikere steget.  

Ser man nærmere på dimittenderne fra CBS, er 
situationen den, at de også er ledige lige efter 
endt uddannelse, men at mere end 90 procent af 
dimittenderne i 2012 fik job inden for et år efter 
endt uddannelse. 

CBS vil fortsat have fokus på, at kvaliteten i 
uddannelserne har et niveau, der medvirker til, 
at kandidaterne fra CBS er attraktive for ar-
bejdsmarkedet. 

 

Andet

Undervisning

Transport

Telekommunikation

Sundhedsvæsen o.lign

Rådgivning mv.

Reklame o.lign.

Rejsebureauer o.a.

Offentlig adm.

It-tjenester

Industri o.a.

Handel

Forlag, tv og radio

Forsikring & fin.

mailto:mdh.bid@cbs.dk


PRESSEMEDDELELSE: 

Verdens bedste by-campus 
31-05-2013 

Frederiksberg vil skabe verdens bedste by-campus. 
Et nyt koncept for campus i tæt befolkede byer er på vej. 

Et nyt koncept for campus i tæt befolkede byer er på vej. Copenhagen Business School (CBS) og 
Frederiksberg Kommune er gået sammen om et projekt, der skal give studerende og medarbejdere på 
CBS topmoderne omgivelser – og det kommer hele byen til gode. 

Området omkring CBS på Frederiksberg er et af de områder i hovedstaden, der har undergået de 
største forandringer i de seneste år – og nu skal området have endnu et løft. Et nyt projekt skal skabe 
et unikt og attraktivt campus i området med undervisningsfaciliteter, grønne områder og masser af 
spændende byrum. 

Realdania bidrager i den indledende fase med støtte til programmering, byanalyse og en 2-faset 
arkitektkonkurrence. 

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er begejstret for tankerne: 

”Der kommer flere og flere unge til Frederiksberg, og vi skal sikre dem optimale forhold i forbindelse 
med deres studier – og i deres fritid. Det er kernen i dette projekt – men samtidig vil det binde hele 
kvarteret sammen, så også gæster og beboere får glæde af indsatsen. Et nyt byggeri skal passe ind i 
området og danne nye pladser omkring Fasanvejens Station. Gennem en arkitektkonkurrence vil vi 
gerne have bud på, hvordan vi får skabt et helstøbt byområde med nye undervisnings- og 
erhvervsmuligheder samt nye former for opholdsarealer til gavn for kvarterets beboere – og for 
studerende på CBS” siger han. 

Målet med indsatsen er at også at styrke CBS´s i forvejen stærke ry som internationalt universitet. 
Rektor for CBS Per Holten-Andersen ser store perspektiver i projektet: 

”CBS er altid gået foran med integrationen af undervisnings-, forsknings- og studentermiljøer i 
spændende kombinationer. Derfor ser CBS store perspektiver i udviklingen af et nyt koncept for et 
byintegreret campus. Målet er unikt, innovativt og banebrydende arkitektur, der samtidig understøtter 
synergien mellem campus og byen, som skal gøre projektet til et inspirerende ikon. Byggeriet skal 
kunne tilpasses skiftende tider med fleksible løsninger og mulighed for multifunktionalitet. Nye 
arkitektoniske og bæredygtige koncepter skal kunne afprøves. På den måde vil projektet kunne virke 
som et vindue til verdenen - og synliggøre Frederiksberg og CSB på international plan.” 

Der er afsat tre millioner kroner til en arkitektkonkurrence, der skal sikre det bedste oplæg til arbejdet. 
Frederiksberg Kommune og CBS betaler halvdelen, mens Realdania støtter projektet med den anden 
halvdel. 
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Indsatsen kommer til at give et løft især ved området omkring Fasanvejen Station, som skal knyttes 
mere sammen med resten af kvarteret. Metroselskabet vil i den forbindelse også deltage i projektet. 

I første omgang skal der laves en konkurrence, der skal sættes i gang til sommer. Selve konkurrencen 
forventes at munde ud i 6-8 bud på et nyt koncept – et koncept der skal danne grundlag for det videre 
arbejde. 

Når der er fundet en vinder af konkurrencen, skal der udarbejdes en masterplan for indsatsen. Dette 
forventes at ske i begyndelsen af 2015. 

Yderligere oplysninger 
Projektleder Lotte Schøittz, Frederiksberg Kommune, telefon 28 98 40 78 
Universitetsdirektør Peter Jonasson, Copenhagen Business School, telefon 3815 2013 
Projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania, telefon 70 11 66 66 
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