
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING 
 
CBS’ nye uddannelsesdekan Gregor Halff tiltræder først d. 1. april. Indtil da er uddannelsesdekanens opgaver delegeret 
til hhv. Jan Molin og chef for uddannelsesdekanens sekretariat Wilbert van der Meer. Wilbert deltager derfor i 
bestyrelsesmødet som ”stedfortræder” for Gregor Halff. 
 
a. Godkendelse af dagsorden 
Ved punkt 2 (Årsrapport og revision) deltager institutionsrevisor, Deloitte, ved statsautoriserede revisorer Lars 
Hillebrand og Erik Lynge Skovgaard Jensen. Rigsrevisionen deltager ikke i år. I løbet af punktet vil mødet blive lukket 
(direktionen forlader mødet), således at bestyrelse og revision kan tale fortroligt (der foreligger ikke konkreter punkter 
til drøftelse, det er blot udtryk for god ledelsesskik). 
 
Revisionsprotokollater behandles som fortroligt materiale, dvs. de offentliggøres ikke bredt (modtagere er bestyrelse, 
direktion, Rigsrevisionen og vores ministerium). 
 
Ved punkt 6 (Rapport fra Akademisk Råd) deltager medlemmer af Akademisk Råd (Keld Laursen, Louise Mors, Bent 
Meier Sørensen og Jeppe Ask Tofteskov). 
 
Punkt 8 – Bestyrelsens egen tid – afholdes for lukkede døre, uden deltagelse af direktionen, og bilaget til punktet er 
fortroligt. 
 
Der er derudover ingen lukkede punkter på dagsordenen.  
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
Bilag: 
1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt  
 
b. Godkendelse af referat 
Der er foretaget rettelser i forhold til det udsendte udkast, primært i forbindelse med referatet vedr. Graduate 
Competency Profile, hvor det er gjort mere tydeligt at der var divergerende holdning til dokumentet i bestyrelsen. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet 
 
Bilag: 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 14. december 2017 

 
Emner på kommende bestyrelsesmøde d. 1. juni 2018: 
 

- Q1 Budgetopfølgning 
- Status på strategisk rammekontrakt og ny vedtægt 
- Forskningsredegørelse 
- Bestyrelsens forretningsorden 
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsens indstillings- og udpegningsorganer 
- Udpegning af ny næstformand/succession planning 
- Status og ny handleplan for kønsdiversitet i ledelse 
- Temadrøftelse: Præsentation ved BiS platformen CBS Maritime 
- Det politiske landsskab/nyt om; anbefalinger fra udvalget vedr. bedre universitetsuddannelser (UUU), 

internationale studerende på universiteterne, evt. nye reformer.  
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1. 
a. 
b. 

Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning 
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13.00-
13.05 

2. 
a. 
b. 

Årsrapport 2017 og revision - beslutning 
Årsresultat 2017 og godkendelse af årsrapport 2017 
Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision 

13.05-
14.00 

3. 
a. 
b. 
c. 

CBS’ økonomi – beslutning 
Opdateret flerårsbudget 2019-2021 (baseret på finanslov 2018) 
Status på investeringspuljen 
Eksternt finansieret forskning 

14.00-
14.30 

4. 
a. 
b. 

CBS’ vedtægt – beslutning 
Godkendelse af CBS’ nye vedtægt 
Bestyrelsens kompetenceprofil 

14.30-
14.50 

5. 
a. 
 

Strategisk rammekontrakt – orientering/drøftelse 
Rammekontrakt og handleplaner indsendt til styrelsen forud for 2. 
forhandlingsmøde d. 9. marts 

14.50-
15.05 

6. Rapport fra Akademisk Råd – drøftelse 
Mundtlig fremlæggelse ved medlemmer af Akademisk Råd 

15.20-
16.05 

7. 
a. 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 

Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Orienteringer fra formanden 
Orienteringer fra rektor og direktion 

- Det politiske landskab 
- Internationale studerende 
- Uddannelser – status på nye uddannelser og omlægning af 

eksisterende 
- Graduate Competency Profile 

 
Skriftlige orienteringer 
Aktivitetsrapport 

16.05-
16.40 

8. 
a. 

Bestyrelsens egen tid – drøftelse 
Bestyrelsens selvevaluering 2018 

16.40- 
17.00 
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Bestyrelsen  
 

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 14. DECEMBER 2017  
 
Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Lisbet Thyge Frandsen, 
Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, 
Kristian Mols Rasmussen, Michael Rasmussen, Jakob Ravn. 
 
Afbud: Mette Vestergaard. 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Peter 
Møllgaard, uddannelsesdekan Jan Molin, universitetsdirektør Kirsten 
Winther Jørgensen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning 
a. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
b. Godkendelse af referater 
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 3. november 2017, 
og underskrev det på mødet. 
 
2. CBS’ vedtægter – beslutning 
Direktionen fremlagde forslag til ændringer i CBS’ vedtægt. De foreslåede 
ændringer følger dels af den nye universitetslov, der bl.a. sætter nye 
rammer for udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer, og dels af et 
generelt eftersyn af CBS’ vedtægter. 
 
Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål af opklarende karakter, og bad 
derudover, at quorum-bestemmelser blev fastsat i bestyrelsens 
forretningsorden. 
 
Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i CBS’ vedtægt.  
 
3. Årsrapport 2017 – drøftelse 
Direktionen fremlagde skitse og struktur for årsrapporten, og bad 
bestyrelsen kommentere strukturen og de påtænkte emner i årsrapporten. 

B1-2018 
Pkt. 1.b 
Bilag 1.3 
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Bestyrelsen fandt, at det ville være informativt hvis årsrapporten 
inkluderede en længere tidsserie for en række centrale økonomiske 
nøgletal. Og bad derudover om mulighed for at kommentere skriftligt på 
rapporten, når der forelå et mere gennemarbejdet udkast. 
 
Bestyrelsen godkendte i øvrigt årsrapportens struktur.  
 
4. CBS’ uddannelser - drøftelse      
a. Uddannelsesredegørelse 2017 
Uddannelsesdekanen præsenterede den årlige uddannelsesredegørelse. I sit 
oplæg til drøftelse fremdrog uddannelsesdekanen de udfordringer som 
dekanen så som de mest presserende ift. et velfungerende 
uddannelsesområde. Dekanen fremhævede følgende udfordringer 

1) Citizenship og ledelsesret: det opleves som en udfordring, at få VIP 
til at påtage sig opgaver/indgå i projekter, der ligger udenfor 
normkataloget 

2) Ledelsesbeslutninger genåbnes og politiseres 
3) Monopolisering af faglighed og viden: der ses en tendens til at 

institutter ser sig selv som ejere af nogle fag og uddannelser 
4) ”De hårde” vs. ”de bløde” institutter: der ses en tendens til en 

opdeling og kamp mellem institutter ”hårde” og ”bløde” institutter. 
5) Uhensigtsmæssige forestillinger om prestige ift. undervisning og 

stillingskategorier 
6) Knappe ressourcer forveksles med ”sparetider”. 

 
Helt generelt fandt dekanen, at den største udfordring for uddannelses-
området er, at fokus blandt områdets aktører (studerende, VIP, 
universitetsledelse, samt politikere og myndigheder) i for høj grad er på 
”performance” (input/output, og det der kan måles) og i for lidt grad på 
”substance” (fx læring, værdier, innovation og udviklingskraft).   
 
Bestyrelsen drøftede herefter uddannelsesredegørelsen. Bestyrelsen havde 
dels konkrete spørgsmål til uddannelsesredegørelsen, og dels generelle 
kommentarer på baggrund af dekanens oplæg. Bestyrelsens drøftelser kan 
opsummeres i tre følgende hovedpunkter: 

1) Hvordan håndteres en performanceorienteret ungdomsgeneration, 
således at fokus flyttes fra resultater (eksamen) til læring? 

2) Manglende gejst og innovation i organisationen og 
ledelsesrummets betydning i den forbindelse. 

3) Knappe ressourcer, herunder efterspørgslen på VIP’ernes tid, samt 
narrativet om underfinansiering – bør vi retorisk i højere grad 
fokusere på hvordan vi skaber kvalitet, gejst og udvikling indenfor 
den økonomiske ramme vi har? 

  
Bestyrelsen bad direktionen overveje, om der var nogle af de berørte emner 
som kunne tages op ved en senere lejlighed i bestyrelsen, og tog 
uddannelsesredegørelsen til efterretning. 
 
b. Graduate Competency Profile Policy 
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Uddannelsesdekanen introducerede Graduate Competency Profile Policy, 
der er et delprojekt, der udløber af strategiinitiativet vedr. uddannelses-
porteføljen. Ambitionen, som er fastsat i CBS’ strategi, er at beskrive et sæt 
fælles kernekompetencer for CBS’ kandidater for at skabe større 
transparens og klarhed for studerende og aftagere. Tanken er at alle 
studienævn skal tilpasse sig papiret, men de skal selv ”oversætte” indholdet 
til deres eget studies profil.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter papiret. Drøftelsen afspejlede, at der var 
divergerende holdninger til, hvorvidt papiret var lykkedes med at udfolde 
ambitionen. Der blev blandt andet fremført en bekymring for at papiret 
ville lede til en indsnævring af CBS’ brede profil, idet at dokumentet kunne 
afstedkomme en ufrugtbar splittelse mellem erhvervsøkonomiske 
discipliner og øvrige samfundsfaglige discipliner, og en indsnævring af 
uddannelsernes handlerum og mulighed for udvikling af uddannelserne. 
Modsat blev det fremført som en styrke ved papiret, at det kunne styrke de 
erhvervsøkonomiske discipliner i uddannelserne. 
 
Bestyrelsen spurgte ligeledes til status på papiret og de interne reaktioner 
på papiret. Det blev ligeledes fremført, at ambitionen med papiret var 
vigtig, og at ambitionen kunne styrkes ved bl.a. at: 

- papiret afspejlede den aktuelle debat om kompetencer og dannelse 
(Ausbildung versus Bildung) 

- få input fra uddannelsernes aftagere 
- det tydeliggøres hvorledes studienævnene skal og kan arbejde med 

implementeringen af ambitionerne i papiret, i og med, at papiret i 
sin nuværende formulering overlader et stort fortolkningsrum for 
de enkelte studienævn. 

 
Rektor afsluttede drøftelsen ved at resumere Akademisk Råds debat som en 
tilslutning til, at CBS skal være bedre til at beskrive en basal og fælles 
CBS-profil ved CBS’ uddannelser, men at Akademisk Råd, nu hvor vi 
nærmede os implementeringsfasen, havde udtrykt nogle af de samme 
reservationer som var kommet til udtryk fra medlemmer i bestyrelsen. Det 
var dog direktionens intention at gå videre med processen. Bestyrelsen vil 
blive opdateret om projektet.    
 
5. CBS’ økonomi – beslutning 
Direktionen fremlagde budgetopfølgning efter 3. kvartal, samt budget 2018 
med opdateret budgetoverslag 2019-2021. 
 
Universitetsdirektøren indledte med at fortælle, at det siden udarbejdelsen 
af budgetopfølgningen var blevet klart, at CBS ville opnå højere andel af 
puljen til færdiggørelsesbonus end forventet, hvorfor årets resultat måtte 
ventes at blive en del højere end den fremlagte prognose på 15 mio. kr. 
 
Universitetsdirektøren fortalte ligeledes, at der for nyligt var indgået 
politisk forlig om en ny model for fordeling af uddannelsesbevillingerne. 
Overordnet set rykker den nye model ikke det store ved CBS’ bevillinger, 
men indfører derimod en større kompleksitet i modellen i form af flere 
variable og ændrede incitamenter. 
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For så vidt angår budget 2018, så budgetteres der med et moderat overskud 
på 15 mio. kr., men da finansloven endnu ikke er vedtaget kan der ske 
mindre ændringer i indtægtsforudsætningerne. I de efterfølgende år ses 
effekten af planen om at investere egenkapital til forbedret 
uddannelseskvalitet (primært øget rekruttering af VIP), idet der budgetteres 
med stigende underskud i 2019-2022, hvorefter der søges mod en 
balancesituation og mindre nyrekruttering i årene 2023-2024 (der er dog 
væsentlige usikkerheder forbundet med en så lang budgetteringshorisont). 
Bestyrelsen spurgte til, hvad der var de væsentligste usikkerheder i CBS’ 
rammebetingelser de kommende år. 
 
Direktionen svarede, at den nye bevillingsmodel med flere variable kan 
medføre større udsving i indtægtsprognoserne, de studerendes adfærd, og 
derudover er det det politiske landsskab/politiske beslutninger om reformer 
mm. som både historisk og forventeligt repræsenterer den største 
usikkerhed for CBS’ økonomiske rammebetingelser. 
 
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen, samt budget 2018 og 
flerårsbudgettet som rammen for den økonomiske strategi de kommende år.    
 
6. Strategisk rammekontrakt – drøftelse/beslutning 
Formanden indledte punktet med at henlede opmærksomheden på, at de 
nye rammekontrakter repræsenterer en ambition i ministeriet om at gå mod 
mere rammestyring og mindre detailstyring. Forløbet om ramme-
kontrakterne kan dog også ses som om et udtryk for at ministeriet stadig 
leder efter den rette måde at indfri denne ambition på.  
 
Bestyrelsen havde en række kommentarer som Direktionen vil søge at 
indarbejde i kontrakten i det omfang det er muligt i forhold til opdraget fra 
ministeriet. Bestyrelsen havde bl.a. følgende kommentarer: 

- Vedr. blended learning: kontrakten må gerne afspejle, at der også 
skal sættes fokus på udvikling af undervisernes kompetencer 

- Den indledende beskrivelse af forskningen på CBS (s. 4) kan med 
fordel undgå at klassificere de forskellige forskningsdiscipliner på 
CBS (ex ”klassiske discipliner) 

- AJG publikationslisten er oplagt for CBS, men favner bl.a. ikke 
den del af CBS, der primært publicerer i monografier 

- Den indledende tekst om omkostningseffektivitet kan med fordel 
suppleres med en tilføjelse om, at CBS selvfølgelig har løbende 
fokus på en effektiv forvaltning af offentlige midler 

- CBS’ rammebetingelser kan bringes op i forbindelse med det mål, 
der også omfatter studieintensitet, men derudover skal der ikke 
gøres mere ud af rammebetingelser i kontrakten. 

 
Bestyrelsen konkluderede, at det foreliggende udkast til rammekontrakt 
udgjorde et godt grundlag for de videre forhandlinger med styrelsen. 
 
7. Opfølgning på strategi, Business in Society initiativer – orientering 
Forskningsdekanen indledte med at konstatere, at i forhold til den tidligere 
diskussion om manglende gejst og udviklingskraft i organisationen, så så 



 

 

 

15. januar 2017 
 
Copenhagen Business School 
Ledelsessekretariatet 
Kilevej 14 
2000 Frederiksberg 
 
Anders Jonas Rønn Pedersen 
 
 
 
Side 5 / 6 
 

han et mere positivt billede inden for forskningsområdet. Den nyligt 
afsluttede proces vedr. etablering af nye BiS-platforme havde således vist 
en stor virkelyst og lyst til at etablere forskningsinitiativer på tværs af 
institutter på CBS. 
 
Forskningsdekanen præsenterede den proces, der lå til grund for 
udvælgelsen af de tre nye BiS-platforme som bestyrelsen blev præsenteret 
for ved seminaret d. 2.-3. november 2017, med særligt fokus på de forslag, 
der ikke opnåede status som nye BiS-platforme. En del af de forslag som 
ikke opnåede status som BiS-platforme, vil modtage ”seed money” som en 
opfordring til at arbejde videre med forslaget og evt. udvikle det til et 
projekt, der senere kan opnå status som BiS-platform eller modtage 
relevant ekstern finansiering. 
 
Bestyrelsen takkede for orienteringen, og roste allokeringen af ”seed 
money” som et understøttende instrument. 
 
8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt 
Mundtlige orienteringer fra rektor og direktion: 
Formanden orienterede fra bestyrelsesformændenes møde med 
uddannelses- og forskningsministeren. Mødet var en del af de nyligt 
indførte halvårlige møder mellem minister og formænd og havde været en 
anledning til at drøfte aktuelle emner. 
 
Rektor orienterede blandt andet bestyrelsen om de aktuelle sager, hvor 
CBS-forskere fra lande uden for EU er blevet meldt til politiet, og risikoen 
for karensperioder ift. at søge permanent opholdstilladelse (og 
statsborgerskab), for at have overtrådt vilkårene for deres opholdstilladelse 
i Danmark via bibeskæftigelsen inden for deres stillingsstruktur. 
Bestyrelsen har tidligere modtaget skriftlig orientering om sagerne, der 
også har været beskrevet i pressen. 
 
Skriftlige orienteringer: 
Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning. 
 
9. Bestyrelsens egen tid 
Daglig ledelse forlod mødet. 
Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, dog 
refereres bestyrelsens beslutninger. 
 
Bestyrelsen besluttede proces for bestyrelsens selvevaluering 2018. 
 
 
 
Kommende møder:  
Mandag d. 5. marts 2018 kl 13-17 
Fredag d. 1. juni 2018 kl 13-17 
Tirsdag d. 11. september 2018 kl 13-17 
Torsdag d. 8. november kl 12 til fredag d. 9. november kl 12 (seminar) 
Mandag d. 17. december 2018 kl 13-17 
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2. ÅRSRAPPORT 2017 OG REVISION – BESLUTNING 
 
Institutionsrevisor, Deloitte, ved statsautoriserede revisorer Lars Hillebrand og Erik Lynge Skovgaard Jensen deltager i 
dette punkt. CBS skiftede i 2017 revisor fra E&Y til Deloitte. Derfor fremlægges også tiltrædelsesprotokol til 
underskrift. 
 
a. Årsresultat 2017 og godkendelse af årsrapport 2017 
Indledningsvis vil Direktionen kort sammenfatte årets resultat. Der fremlægges notat om årsresultatet. Årets resultat 
blev et overskud på 26 mio. kr. Årsagerne til det forbedrede resultat ift. både primobudget og Q3-budgetopfølgning 
gennemgås i notatet. 
 
Årsrapporten fremlægges med henblik på bestyrelsens godkendelse og underskrift. Bestyrelsen kan kommentere og 
stille spørgsmål til årsrapporten, men der kan ikke ændres i årsrapporten på nuværende tidspunkt. 
 
Det indstilles, at 

- CBS’ årsresultat 2017 godkendes  
- Årsrapporten godkendes og underskrives (efter revisionens gennemgang) 

 
Bilag: 
2.1 Annual result for 2017  
2.2 Årsrapport 2017 
 
b. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision 
Herefter vil Deloitte gennemgå resultatet af revisionen og revisionsprotokollen (bilag 2.4).  
 
Læsevejledning: 
Tiltrædelsesprotokollen er et standard dokument som det ikke forventes, der vil blive brugt tid på på mødet. Det er 
derfor ikke strengt nødvendigt at have nærlæst det. Bestyrelsen skal dog underskrive dokumentet på mødet. 
 
Selve revisionsprotokollen er bygget op således, at der er en særskilt spalte i venstre side af hver side – markeret med 
grå baggrund – der oplyser det væsentligste indhold ved siden. Ved udelukkende at læse den venstre spalte burde man få 
de væsentligste oplysninger i protokollatet, detaljer og præciseringer fremgår således af øvrige oplysninger på siden. 
 
Efter gennemgangen af revisionen/revisionsprotokollat, og evt. spørgsmål. Forlader direktion og sekretariat lokalet, 
således at bestyrelsen kan have tid med revisionen uden daglig ledelses deltagelse. 
 
Det indstilles, at 

- Revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat tages til efterretning og underskrives på mødet 
 
Bilag: 
2.3 Tiltrædelsesprotokollat 
2.4 Revisionsprotokollat af 5. marts 2018 til årsregnskab for 2017 
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Annual result for 2017 

CBS concluded 2017 with a surplus of DKK 26 million, which is DKK 36 million higher than the 
opening budget and DKK 11 million higher than the Q3 prognosis. 

The main reason for this positive result compared to forecasts at the start of the year is a significant 
increase in income of DKK 21 million and a drop in expenditure of DKK 15 million. Generally, CBS’ 
total costs in 2017 are on the same level as 2016. 

Investments made via the investment pool of DKK 15 million are an important factor in the positive 
result, particularly when it comes to the education segment, where CBS implemented many initiatives 
in 2016-2017 to nudge the students through their degree programmes faster and thus fulfil the re-
quirement relating to average degree completion time stipulated by the Study Progress Reform. In 
2017 CBS met the Ministry of Higher Education and Science target for reduction of degree comple-
tion time 100 percent and at the same time it increased its proportion of graduates within the whole 
sector meeting the target, thereby CBS increased its share of the sector’s joint bonus pool. This, cou-
pled with an increased level of full-time performance-based taximeter funding, translates into DKK 18 
million more than expected at the start of the year. Furthermore, there has also been a rise in income 
from continuing education, which means that CBS can look back on a satisfactory result in the educa-
tion segment. 

Unlike the two previous years, CBS did not receive an extraordinary funding grant for basic research 
from the Ministry in 2017 but managed nonetheless to limit the reduction in research funding through 
increased funding from the performance model, where CBS is continuing to manage well. Further-
more, at the end of the year, CBS received a sum of nearly DKK 4 million extraordinary funding for 
initiatives within big data. At the same time, CBS fell short of the target for income from external 
research funding, partly because, despite unprecedented success in attracting research funding from 
private sources, this funding has a catch in that it does not include financial support to cover indirect 
expenditure. This ultimately reduced the overall volume of funding from external providers.     

The lower level of spending, namely DKK 15 million less than projected, was primarily due to CBS’ 
failure to recruit new researchers at the same pace as it lost research staff. The budgeting model and 
budget processes in this area were revised in 2017 with a view to managing the recruitment of faculty 
staff more effectively in the long term. Furthermore, expenditure on adjunct faculty staff was lower 
because the volume of thesis activity was lower than assumed. This should be seen in the light of the 
fact that 2016 was a record year for CBS in terms of the number of students graduating and thus also 
the volume of completed theses, which was lower in 2017, but nevertheless higher than in 2015. At 
the same time, within this (lower) spending result, costs were incurred for celebrations to mark CBS' 
centenary and CBS brought forward investment in both IT and construction projects.   

The result for 2017 means that equity at the end of 2017 amounts to DKK 299 million, cf. Table 1. 
This is significantly higher than the minimum level of approx. DKK 180 million and it is also forecast 
for future years, although there are uncertainties, which are dealt with in a separate memo about the re-
assessed multi-year budget (“Multi-year budget 2019-2021 – revised following the 2018 national 
budget”).  

B1-2018 
Pkt. 2.a 

Bilag 2.1 
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Appendix 1 to this memorandum presents the final calculation of the results from the investment pool, 
where a total of DKK 14 million was used for administrative support for income-generating initiatives 
in 2016 and 2017. Appendix 2 contains a detailed description of income from external research fund-
ing sources. 

The result for 2017 is shown in Table 1. Table 2 lists the different budget categories of income and 
expenditure. 

Table 1. Result in 2017, DKK million, annual figures 

Result 2017
Budget 

2017

Q3 

2017

Result

2017

Result 

2016

R2017 vs 

Budget

Result 

2017 vs Q3

R2017 vs   

R2016

Total Income 1.314 1.324 1.335 1.350 21 11 ‐15

Salary costs 856 852 851 861 ‐5 ‐1 ‐10

Operating costs 414 403 404 391 ‐10 1 13

Capital costs 45 46 46 47 1 0 ‐1

Investment pool 9 8 8 6 ‐1 0 2

Total cost 1.324 1.309 1.309 1.305 ‐15 0 4

Result ‐10 15 26 45 36 11 ‐19

Equity 263 288 299 273 36 11 26  

 
Content and structure of this memorandum  
The annual result in 2017 is presented in more detail below, where it is compared with the opening 
budget in section 1.1, then in section 1.2 with the annual prognosis according to Q3 (subsequently Q3 
prognosis) and in section 1.3 with the result for 2016. In section 2 the memorandum looks in detail at 
the result in terms of the main business areas. Section 3 concludes by presenting an analysis of the 
development of the balance sheet categories. 

 

1.1 Annual result – compared with the opening budget for 2017 
 

The main differences between the opening budget and the result for 2017 are as follows: 

Income is DKK 21 million higher than forecast in the opening budget. This is due to three main de-
velopments:  

 Performance-based taximeter funding is DKK 18 million higher than forecast, this 
increase consisting of the following components: 

- A DKK 10 million increase in funds distributed from the degree completion bonus 
pool. CBS earned this funding partly because it fulfilled the Study Progress Reform 
targets for degree completion 100 percent, and partly also because it received a larger 
sum from the degree completion bonus pool than it budgeted for, as the proportion of 
CBS graduates in the sector who are completing their studies within the requisite pe-
riod of time for triggering the bonus has risen.   
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- Full-time taximeter activity was approx. 1 percent higher than forecast and resulted in 
DKK 5 million additional income from student FTE performance-based taximeter-
funding.  

- The balance in student FTE from performance-based taximeter funding from student 
exchange activity was also positive and evened out the previous year's shortfall, which 
is why in 2017 DKK 4 million set aside in 2016 was introduced as revenue. 

- Finally there was a slight increase in student exchange activity, which translated into 
about DKK 1 million additional revenue and about DKK 2 million less part-time per-
formance-based funding. 

 

 Basic funding for research and other government funding is about DKK 6 million 
higher than projected figures in the opening budget. This rise is due in part to CBS 
(like other universities) receiving DKK 3,8 million extraordinary funding from the 
Ministry in December for big data initiatives. Furthermore, CBS received DKK 2,5 
million funding following the restructuring of the payment model for contribution to 
the state parental leave fund, which changed from 2017 from a system involving pay-
ment by the Ministry on behalf of the sector to a decentralised model, whereby the in-
dividual education institutions are directly billed by the fund.  

 Externally funded research is about DKK 7 million lower than projected. CBS was 
expected in 2017 to achieve the target of DKK 129 million as given in the develop-
ment contract. One reason why CBS has fallen short of the target is that it receives 
more funding from private sources than from public sources. Private funding often 
does not include overheads funding to cover indirect costs, while public funding typi-
cally includes overhead funding amounting to 44 percent of direct costs. Appendix 2 
provides more details about externally funded research. 

 Income from student fees is DKK 5 million higher than expected. This can be at-
tributed mainly to the fact that the opening budget assumed a drop in income from the 
Graduate Diploma in Business Administration (HD) programmes, corresponding to 
about DKK 3 million, due to declining admissions to these programmes. This decline, 
however, has been offset by an increase in admissions to individual courses on HD 
programmes. Furthermore, income from part-time programmes increased by DKK 2 
million. 

 Other income comes to DKK 1 million less than forecast. 

  
Salary costs in 2017 are approx. DKK 6 million lower than forecast. This is due to: 

 Lower salary costs for faculty staff amounting to a decrease of about DKK16 million. 
This drop is because recruitment has not taken place at the expected rate or at the same 
pace as staff turnover; likewise, there has been a decrease in externally funded research 
compared with projected figures at the start of the year, which also brought down salary 
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costs for academic staff. In addition expenditure relating to one-off remuneration was also 
lower. Finally a technical change was made to the budget, in that research assistants were 
re-classified as administrative staff, which also led to a drop in spending on academic staff 
and a corresponding increase in spending on administrative staff.    
 
 Lower expenditure on adjunct faculty staff, amounting to a decrease of DKK 4 mil-

lion, mainly because thesis activity fell short of expectations. This should be seen in 
the light of the very high level of thesis activity in 2016 (cf. Table 12). The pro-
grammes expected activity to continue at a high level, particularly thesis submission, 
but this was only true to a certain extent. 

 Additional spending on administrative staff of approx. DKK 7 million due to a tech-
nical adjustment in the budget, corresponding to approx. DKK 4 million, with re-
search assistants being re-classified as administrative staff, cf. description above con-
cerning academic staff. Furthermore administrative staff were recruited for Campus 
Services and IT/AV instead of buying in consultancy services. Finally there was an 
increase in administrative staff financed through external project funds.  

 DKK 6 million expenditure under other salary costs was for the most part due to 
payments into the parental leave fund, amounting to DKK 4 million, cf. above on in-
come (basic funding for research and other government funding). There was also an 
increase in provisions for CBS' holiday bonus commitment, mainly caused by a col-
lective bargaining agreement that led to a 1,5 percent increase in December salaries in 
2017, which is the monthly salary on which calculation of the commitment is based. 

 
Operating costs are DKK 10 million lower than in the 2017 opening budget. The main reasons for 
this change are:  

 Lower spending under "other expenditure" amounting to a decrease of DKK 19 million, 
mainly because the exact nature of the costs expected in connection with, for example, 
CBS' centenary was not known at the time of the opening budget. Instead these costs were 
spread among specific expenditure categories during the year. In addition, about DK 7 
million of projected expenditure in connection with renovation work, etc., such as the 
merging of IBC and ICM into MSC, was activated via the balance sheet and is thus not 
included in the operating result in 2017.  

 Lower spending under "external construction and IT specialists" amounts to a decrease of 
DKK 7 million, which should also be seen in the light of insourcing of work, cf. descrip-
tion above regarding technical administrative staff, and the discontinuation of tasks asso-
ciated with the reduced staff and activity level in the construction segment following the 
decision to close Campus Development. 

 At the same time spending on conferences and work-related travel increased by approx. 
DKK 5 million as a result of a higher level of activity; spending on IT equipment and 
software increased by about DKK 7 million due to the bringing forward of investment in 
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IT, such as replacement of ITV cameras and upgrading of the access control system; final-
ly there was an increase in office expenditure of about DKK 4 million mainly due to the 
centenary. 

 

Capital costs are DKK 1 million higher than projected at the start of the year due to increased spend-
ing on depreciations.   

Use of funds from the investment pool was fixed at DKK 9 million in the opening budget for 2017, 
although a total of DKK 8 million was spent. Thus in 2016 and 2017 together, a total of DKK 14 mil-
lion of the earmarked sum of DKK 15 million was used to cover expenditure on technical and admin-
istrative staff in connection with support for income-generating activities. For further details on use of 
funds from the investment pool see Appendix 1. 
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Table 2. Follow-up on finances, 2017, DKK million, annual figures 

Result 2017
Budget 

2017

Q3 

2017

Result

2017

Result 

2016

R2017 vs 

Budget 

R2017 vs 

Q3

R2017 vs 

R2016

Income

Performance‐based taximeter funding 645 654 663 674 18 9 ‐11

Basic research funding and other government funding 339 341 345 354 6 4 ‐9

External funding for research 129 122 122 121 ‐7 0 1

Student tuition fees 163 167 168 162 5 1 6

Other income 39 41 38 40 ‐1 ‐3 ‐2

Total income 1.314 1.324 1.335 1.350 21 11 ‐15

Salary Costs

Faculty, incl. PhDs 400 385 384 399 ‐16 ‐1 ‐15

Adjunct faculty 115 115 111 121 ‐4 ‐4 ‐10

Technical and administrative staff 341 348 349 341 8 1 8

Other salary costs 0 4 6 1 6 3 5

Total salary costs 856 852 851 861 ‐5 ‐1 ‐10

Operating costs

Rent and real property taxes 100 100 99 106 ‐1 ‐1 ‐7

Operating of buildings and maintenance, total 66 62 66 66 0 4 0

Conferences and service trips 53 56 58 51 5 2 7

External construction and IT‐specialists 20 15 13 17 ‐7 ‐2 ‐4

Consulting (incl. legal, auditing and substitutes) 14 14 13 14 ‐1 ‐1 ‐1

Teachers paid by invoice and research support 12 10 12 11 0 2 1

IT‐equipment and software 37 43 44 35 7 1 9

Office expenses 35 40 39 34 4 ‐1 5

Books, journals, prints etc. 25 26 27 22 2 1 5

Others 52 36 33 34 ‐19 ‐3 ‐1

Total operating costs 414 403 404 391 ‐10 1 13

Cost of capital

Depreciation of fixed assets 28 29 30 30 2 1 0

Financial costs 17 17 16 17 ‐1 ‐1 ‐1

Total cost of capital 45 46 46 47 1 0 ‐1

Investment pool

Total cost of investment pool 9 8 8 6 ‐1 0 2

Total cost 1.324 1.309 1.309 1.305 ‐15 0 4

Result ‐10 15 26 45 36 11 ‐19

Equity 263 288 299 273 36 11 26  

NB: Any deviations in the totals are due to numbers being rounded up to the next million. 
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1.2 Differences between the Q3 prognosis and the accounts for 2017 
 

Compared with the Q3 prognosis, total income is DKK 11 million higher for the following reasons: 

 Performance-based taximeter funding linked to the degree completion bonus in-
creased by approx. DKK 9 million, since CBS met the degree completion time re-
quirement 100 percent. At the same time CBS trained proportionately more graduates 
in 2017 compared with the other universities, which entitled it to a larger share of 
funds from the degree completion bonus pool than in previous years. 

 Basic funding for research and other government funding increased by about 
DKK 4 million due to extraordinary funding from the Ministry in connection with ini-
tiatives within big data.  

 Student tuition fees are DKK 1 million higher. 

 Other income was DKK 3 million lower, principally due to a drop in externally fund-
ed activity (sub-account 90 and 97). 

 

Total salary costs are DKK 1 million lower compared with Q3 due to the following developments: 

 Salary costs for faculty staff were DKK 1 million lower due to a decrease in external-
ly funded research and remuneration. 

 Salary costs for adjunct faculty staff were DKK 4 million less, particularly due to 
lower employment of adjunct faculty staff for thesis supervision than forecast in Q3.  

 Salary costs for administrative staff went up by DKK 1 million, mainly due to an in-
crease in the external funding of technical administrative staff. 

 Other salary costs were DKK 3 million higher due to higher spending on the holiday 
bonus commitment and other salary provisions. 

 

Operating costs remain approx. DKK 1 million higher than expected in Q3. This is attributable to 
minor developments in various types of expenditure: 

 Rents and property taxes decreased by DKK 1 million 

 Expenditure on building operation and maintenance increased by DKK 4 million, 
since there was a focus on bringing forward investments to use the financial scope 
made available by lower consumption under other categories in the 2017 budget   

 Expenditure on conferences and service trips increased by DKK 2 million 

 Expenditure on external construction and IT specialists decreased by DKK 2 million 
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 Use of consultancy services went down by DKK 1 million 

 Expenditure on invoice-paid teachers and research support increased by DKK 2 mil-
lion 

 Expenditure on IT and software increased by DKK 1 million 

 Office expenditure decreased by DKK 1 million 

 Expenditure on books, journals, printed material, etc. increased by DKK 1 million 

 Other expenditure decreased by DKK 3 million 

 

Capital costs are more or less unchanged, since depreciation is DKK 1 million higher than projected 
in Q3 and financial costs are DKK 1 million less than expected.  

Expenditure funded by the investment pool remains the same. 

 

1.3. Differences between the accounts for 2016 and the accounts for 2017 
 

In 2017 total income is DKK 15 million lower than in 2016, and total expenditure (including capital 
costs) is DKK 4 million higher than in 2016. The developments in income and expenditure are de-
scribed below. 

Income 
Total income is DKK 15 million less in 2017 than in 2016. The biggest changes compared with 2016 
concern the following: 

Performance-based taximeter funding went down by DKK 11 million, cf. Table 3: 

 Full-time taximeter decreased by DKK 23 million compared with 2016. For specifi-
cation of full-time taximeter, please refer to Table 4. Activity (student FTEs) de-
creased, while at the same time the government's re-prioritisation contribution with its 
annual 2 percent reduction had an impact on rates and added to the decrease. 

 Income from the degree completion bonus went up from 2016 by DKK 13 million. 
The reason for this is that CBS improved its position in the sector in 2017 regarding 
the distribution of resources from the degree completion pool, both by meeting the 
Ministry's target of reduction of degree completion time 100 percent and at the same 
time increasing the proportion of graduates, triggering the bonus compared with the 
overall increase in the sector. Here CBS achieved a larger share of the sector's total 
funds for the degree completion bonus. 

 Part-time taximeter decreased by about DKK 1 million.  
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Table 3. Total performance-based taximeter funding, DKK million, annual figures  

Performance‐based taximeter funding
Budget 

2017

Result 

2017

Result 

2016

R2017 vs 

R2016

Performance‐based taximeter funding in DKK millions

 ‐ Full time taximeter 567 577 600 ‐23              

 ‐ Completion bonus 55 65 52 13                

 ‐ Part time taximeter 22 20 21 ‐1                

Total performance‐based taximeter funding 645 663 674 ‐11              

Activity‐ and performance‐based taximeter funding

 ‐ Full time taximeter (Student FTEs) 12.395         12.439         13.003         ‐564            

 + post reporting (Student FTEs) ‐               27                 41                 ‐15              

 ‐ Completion bonus (number of graduates) 2.852           3.867           2.761           +1.106       

 ‐ Part time taximeter (Student FTEs) 1.767           1.613           1.632           ‐20              
 NB. Degree completion activity in 2016 was  reduced due to fai lure to meet targets  for reduction of completion time.  

 

Table 4. Specification of full-time taximeter, DKK million, annual figures 

Full time taximeter 2017
Budget 

2017

Result 

2017

Result 

2016

R2017 vs 

R2016

Full time taximeter in DKK millions

‐  Student FTE taximeter 558 563 592 ‐29              

 ‐ Internationalisation grants (exchange/studying abroad) 9 10 12 ‐2                

 ‐ Taximeter balance in student exchange 0 4 ‐4 8                  

Total full time taximeter 567 577 600 ‐23                

 

Basic funding for research and other government funding consists mostly of (permanent) basic 
funding for research, but also basic grants for other purposes, for example. Total basic funding for 
research and other government funding fell by about DKK 9 million, cf. Table 5. This decrease is due 
to various factors: 

 Ordinary basic funding for research went down from 2016 by approx. DKK 14 
million, which can be attributed to CBS not receiving extraordinary funding of DKK 
20 million in 2017, unlike in the two preceding years. However, CBS nonetheless 
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achieved an increase of about DKK 6 million in basic funding for research due to a 
better result in the performance-based model1 compared with 2016.  

 At the same time other government funding increased overall by about DKK 5 mil-
lion due to the concrete factors listed in Table 5, namely two-percent savings made 
under "other purposes", the phasing out of a scholarship programme, no repetition of 
disposition restriction, a higher level of extraordinary funding for big data initiatives 
and compensation for re-structuring of the government parental leave fund. 

 

Table 5. Development of basic funding for research and other government funding, 
DKK million, in annual figures 

Basic research funding and other government 

funding
Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Basic funding for research 279                          273                          5,7                            

Extraordinary basic funding for research ‐                             20                            ‐20,0                        

Other basic funding for CBS:

‐Basic funding for other purposes 71,5                        73,5                        ‐1,9                          

‐Scholarships and talent grants 5,2                          6,3                          ‐1,0                          

‐Deduction, savings in administrative costs ‐17,1                      ‐17,0                      ‐0,1                          

‐Disposition restriction ‐                            ‐3,2                        3,2                            

‐Ekstraordinary funding from the ministry 3,8                          1,4                          2,4                            

‐Maternity leave compensation 2,5                          ‐                            2,5                            

‐Grants for student councils 0,1                          0,1                          ‐                              

Other basic funding, total 66                            61                            5,1                            

Total  345 354 ‐9,2                           
 

                                                      

 
1)The performance-based model: 45-20-25-10 model  
This model distributes basic funding for research based on the universities' performance in four areas: 
 
- 10 pct. is distributed according to the number of PhD students who have completed their degrees; 
- 25 pct. is distributed according to bibliometrics (BFI – bibliometric indicators for research evaluation); 
- 20 pct. is distributed according to research activity financed externally; 
- 45 pct. is distributed according to earned education grants 
 
The model is typically used to distribute new research funding – e.g. implementation of the conversion reserve – 
or if priority is given to continuation of the universities' three-year budget certainty by adding funding from the 
research reserve. When this model is used, CBS earns 5 percent of a given pool. With traditional distribution, 
CBS earns about 3 percent. Thus CBS benefits from the distribution of several types of research funding based 
on the performance model.   
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Externally funded research (sub-account 95) increased by about DKK 1 million compared with 
2016. It now amounts to DKK 122 million. The increase from 2016 is primarily due to higher income 
from private sources, cf. Table 6. While funding from private sources went up, funding from govern-
ment sources went down.   
 
Table 6. Externally funded research, broken down into funding sources, DKK million in 
annual figures 

External funding for research Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Danish research councils 40 48 ‐8

Other Danish public sources 3 3 0

Danish private sources 55 44 11

EU 19 19 0

Other international sources 4 6 ‐2

Total 122 121 1  
 
Income from student tuition fees rose by DKK 6 million, cf. Table 7. This rise was mostly due to 
vacancies on regular degree programmes (above all on the MSc in Business Economics and Auditing), 
accounting for DKK 3,5 million; numbers of foreign students, i.e. from non-EU countries, accounting 
for DKK 1 million; and the Executive Master's programmes (especially the Executive Master's in 
Tax), accounting for an increase of DKK 1 million.  
  
Table 7. Development of income from student fees, DKK million 

Student tuition fees Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Master's programs 79 78 1

Diploma programs (HD) 65 65 0

Other* 14 10 4

Students from outside EU 10 9 1

Total 168 162 6
*Consists  mainly of students  from MSc in Business  Economics  and Auditing as  a part‐time programme  
 
Other income fell by about DKK 2 million, cf. Table 8:  

 Revenue from conferences, prizes and gifts went down by about DKK 2 million. 

 Revenue from the sale of goods and services went up by about DKK 6 million, partly 
owing to conference revenue from European Group for Organizational Studies. 

 Revenue from external funding (sub-account 97 and 90) dropped by about DKK 6 
million.  

 Finally, other income decreased by about DKK 1 million.  
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Table 8. Other incomes, DKK million 

Other incomes Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Conferences, prizes and gifts  5                              8                              ‐2                              

Sale of goods and services 18                            12                            6                                

Government collaborations 7                              7                              0                                

External funding (sub‐accounts 90 and 97) 3                              9                              ‐6                              

Other income 4                              5                              ‐1                              

Total 38                            40                            ‐2                                

 
 

Salary costs 
Total salary costs, including those financed through the investment pool, decreased by DKK 8 million. 
This sum includes variations within the different post categories, as shown in Table 9. 

 

Table 9. Total salary costs, shown for the different post categories, DKK million 

Salary costs Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Faculty 384 399 ‐15

Adjunct faculty 111 121 ‐10

Technical and administrative staff 357 347 11

Other salary costs 6 1 5

Total salary costs 859 867 ‐8

NB: Any deviations  in the totals  are due to numbers  being rounded up to the next million.

NB: Technical  administrative staff includes  a sum of DKK 8 mill ion in 2017 and DKK 6 million in 2016 financed by 

the investment pool.

 
 
Salary costs for faculty staff 
Salary costs for faculty staff were DKK 15 million lower than in 2016, cf. Table 9, because the 
planned spending cuts for the years 2015-2017 were not fully implemented until the end of 2017. At 
the same time, initial measures for an increase in new recruitment did not have a full-year impact in 
2017. Finally expenditure was reduced by about DKK 4 million as a result of the re-classification of 
research assistants as administrative staff, which led to a drop in academic staff costs and likewise an 
increase in administrative staff costs. Table 10 shows the changes in the number of FTEs for the dif-
ferent types of faculty staff posts from 2016 to 2017.  
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Table 10. Faculty staff, FTEs  

Faculty (FTEs) Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Professor 91 102 ‐11

Professor with special responsibilities (MSO) 42 38 4

Associate professor 188 195 ‐6

Assistant professor 78 90 ‐12

Total 400 425 ‐25

Ph.d. students 77 82 ‐5

Post doc.s 28 33 ‐5

Research assistants (VA) 50 54 ‐4

Others 5 4 1

Total 160 172 ‐13

Total number of faculty (FTEs) 560 597 ‐37

NB. Table 10 does  not include the head of departments  and ph.d.students  who are financed by actors  or companies

outside CBS.  

 

Salary costs for adjunct faculty staff 
Total expenditure on adjunct faculty staff decreased by about DKK 10 million, cf. Table 11. This was 
due for the most part to the extraordinarily high study activity in 2016, not least as a result of the high 
level of thesis activity due to the Study Progress Reform, with a very sizeable group of "tardy stu-
dents" completing their degree. In 2017 study and thesis activity was lower than in 2016 but continued 
to be higher than in previous years. 
 

Table 11. Salary cost for adjunct faculty staff, DKK million, in annual figures 

Salary costs for adjunct faculty Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Master theses activities 22 31 ‐9

Other activities (teaching, exams etc.) 89 90 ‐1

Total salary costs, adjunct faculty 111 121 ‐10  
 

Table 12 further shows that the decrease in expenditure in connection with thesis activity is not con-
fined to CBS' adjunct faculty staff. The (permanent) faculty staff at CBS also supervised and held 
examinations for fewer theses in 2017 than in 2016, corresponding to a reduction of DKK 11 million. 
Another element of the overall picture is that from September 2016 CBS introduced new norms and 
stipulations for the time allocated to theses, which means, among other things, that supervision time 
for two students has been reduced from 32 to 24 hours and the allocated time for viva voce examina-
tions has been reduced to 75 minutes for two students. These new norms thus reduced the number of 
hours for, and thus expenditure on, thesis supervision by about 20 percent in 2017 compared with 
previous years, both for full-time faculty staff and adjunct faculty staff.    
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Table 12. Salary costs for theses, faculty and adjunct faculty, DKK million 

Salary costs, master theses Result 2017 Result 2016 R2017 vs R2016

Faculty 16 27 ‐11

Adjunct faculty 22 31 ‐9

Total salary costs for master theses  38 58 ‐20  

 
Salary costs for administrative staff, including posts funded by the investment 
pool 
Expenditure on administrative staff went up by DKK 11 million compared with 2016 due to the fol-
lowing factors: 

 A technical adjustment to the budget, whereby research assistants were re-classified as 
administrative staff, accounting for DKK 4 million, cf. description above on faculty 
staff.  

 Approx. DKK 5 million was prioritised for administrative support for activities focus-
ing mainly on continuing the digitisation process at CBS and on support for imple-
mentation of CBS' Business in Society strategy, and finally income-generating activi-
ties via the investment pool, where an additional DKK 2 million was used in 2017 
compared with 2016.  

 Finally a DKK 2 million increase can be attributed to the recruitment of administra-
tive staff to Campus Services and IT/AV as an alternative to hiring consultancy ser-
vices and increasing administrative staff financed through external project funding.   

 

Other salary costs  

As shown in Table 9, other salary costs rose by about DKK 5 million, this increase for the most part 
being the result of payment into the parental leave fund, amounting to DKK 4 million. In addition 
there was an increase in provisions for CBS' holiday bonus commitment, mainly because the calcula-
tion method for the commitment is based on salaries in December, which rose by 1,5 percent follow-
ing a collective bargaining agreement, leading to an increase in the commitment.  
 

Operating costs 
Operating costs increased by approx. DKK 13 million due to different factors, cf. Table 2. 

 Rents and property tax were about DKK 7 million lower due to changes to rents for 
Porcelænshaven compared with 2016, cf. tenancy agreement. 

 Expenditure on building operation and maintenance remained more or less the same as in 
2016. 
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 Expenditure on conferences and service trips went up by about DKK 7 million compared 
with 2016 due to increased activity, mainly in the departments. 

 Expenditure on external construction and IT specialists decreased by approx DKK 4 mil-
lion due to lower expenditure on consultants for campus and IT projects. In addition CBS 
chose in many cases to employ specialists rather than buy consultancy services. Finally the 
decrease should be seen in light of reduced activity following the discontinuation of activities 
associated with the closure of Campus Services. 

 Expenditure on consultancy services went down by approx. DKK 1 million.  
 Expenditure on invoice-paid teachers and research support rose by about DKK 1 million. 

This increase was mainly caused by higher costs in the departments. 
 Expenditure on IT equipment and software rose by about DKK 9 million. The increase was 

due to a higher contribution by the university to the Ministry's programme administration sys-
tem, STADS, and a rise in spending on support and licence agreements. Furthermore invest-
ments were made in IT equipment and software (including renewal of audiovisual equipment) 
and development of IT teaching rooms.  

 Office expenditure rose by DKK 5 million, mainly due to spending on celebrations for CBS' 
centenary and the additional purchase of office furniture following various relocations. 

 Expenditure on books, newspapers, printed material, etc. went up by about DKK 5 million, 
mainly due to CBS' centenary celebrations and greater spending on web-based applica-
tions/electronic journals. 

 Other expenditure decreased by about DKK 1 million, mainly because several of the ex-
penditure sub-categories were shifted/allocated to some of the other types of expenditure 
listed above. 

 

Capital costs 

Capital costs decreased by DKK 1 million for the following reasons:  

 In 2017 financial costs amounted to DKK 16 million, namely DKK 1 million less than in 
2016. There was no loan restructuring in 2017, so the reason for the decrease in interest ex-
penditure was the ongoing settlement of existing loans. 
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2. Annual result broken down into main areas 
Table 13 shows the overall annual result broken down into main areas. 

 

Table 13. Budget and result in 2017 in terms of main areas, DKK million 

Main areas
Budget

2017

Result 

2017

Result 

2016

R2017 vs 

budget

R2017 vs 

R2016

Education incl. Diplomas and Master 408 384 402 ‐24  ‐18 

Research 207 200 205 ‐7  ‐5 

Departments 190 200 189 10 11

Shared Central Services 320 329 317 9 12

Rent and capital costs 146 145 153 ‐1  ‐8 

President 53 51 39 ‐2  12

Total 1.324 1.309 1.305 ‐15  4  
 

When compared with 2016, the annual result, broken down into main areas, shows the following: 

 Expenditure on programmes, including the HD/Executive Master's programmes, 
dropped by DKK 18 million, which above all reflects the lower level of thesis activity 
than in 2016 (cf. Table 12). 

 Expenditure on research decreased by about DKK 5 million, a decrease which is 
linked to the fact that the spending cuts planned for 2015-2017 were not fully imple-
mented until the end of 2017 and initial measures to increase recruitment as a result of 
CBS' improved finances did not have a full-year impact in 2017.  

 Department spending increased by about DKK 11 million. DKK 1 million is attribut-
able to increased activity in external funding. The remaining DKK 10 million can be 
attributed to increased activity in the departments' ordinary operations: mainly trips, 
conferences and IT expenditure, which increased. 

 Expenditure by Shared Central Services increased by DKK 12 million due to a 
higher contribution by the university to STADS, an increase in expenditure on support 
and licence agreements and investment in IT equipment and software (including re-
newal of AV equipment), establishment of IT teaching rooms, greater spending on 
web-based applications/electronic journals, and the new contribution to the parental 
leave fund, as mentioned under income (basic funding for research and other govern-
ment funding). During the year there was a focus on bringing forward investments in 
IT and building maintenance as scope became available in the budget. 

 Expenditure on rents and capital costs decreased by about DKK 8 million, principal-
ly due to a new tenancy agreement for Porcelænshaven compared with 2016.  

 Expenditure within the remit of the President increased by about DKK 12 million. 
One reason for this is that the Communications unit was not fully budgeted under the 
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President until 2017, since the unit was not moved from Shared Central Services to 
the President until mid-2016. It is also partly because spending increased in connec-
tion with CBS' centenary celebrations. 
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3. Accounting analysis of balance sheet 
 

Assets: 
 
Table 14. Non-current assets, DKK million 
Balance, DKK million  2017 2016 Change

ASSETS

IT systems, licenses, etc. 5,5 0,8 4,6

Total intangible assets 5,5 0,8 4,6

Land and buildings 993,3 997,2 ‐3,9

Leasehold improvements 109,7 110,4 ‐0,7

Construction in progress 26,8 19,4 7,4

IT equipment, etc. 9,0 12,6 ‐3,7

Total property, plant and equipment 1.138,7 1.139,5 ‐0,8

Investments 5,5 5,5 0,0

Rent deposits 30,3 30,0 0,3

Total investments 35,7 35,5 0,3

Total non‐current assets 1.179,9 1.175,8 4,1  
 
Overall there was a DKK 4,1 million net increase in non-current assets. This increase was primarily 
due to an increase in Construction in progress (property, plant and equipment) and intangible assets 
amounting to DKK 12,0 million. On the other hand, there was a DKK 7,6 million decrease in proper-
ty, plant and equipment due to depreciation. 

Investments increased by DKK 0,3 million from 2016 to 2017, primarily because of adjustment of 
outstanding deposits on rents. 

CBS did not make any impairment of non-current assets during 2017. 

 
Table 15. Receivables, DKK million 
Balance, DKK million  2017 2016 Change

ASSETS

Trade receivables 5,6 14,1 ‐8,5

Receivables from current grants 33,6 33,2 0,4

Other receivables 5,1 5,1 0,0

Prepayments 6,8 6,9 ‐0,1

Total receivables 51,1 59,4 ‐8,3  
 
Receivables decreased overall by DKK 8,3 million.  
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 Trade receivables fell by DKK 8,5 million primarily because CBS, as in 2016, re-
ceived several punctual payments and closely monitored its receivables in 2017, 
which led to quicker payment flows from debtors. Furthermore, billing was more 
evenly distributed throughout the year, unlike previously, where there was a tendency 
for units at CBS to let invoices pile up, which meant that their income was not regis-
tered for billing until December.   

 Receivables from current grants relating to externally funded research rose by DKK 
0,4 million. These receivables indicate that externally-financed research activity has 
been carried out for which CBS was owed funding from funding providers. 

 Other receivables stayed on the same level as 2016 and amounted to DKK 5,1 mil-
lion. The main categories are advance salaries for 2018 and debt receivable from the 
parental leave fund and the flexjob refund scheme. At the end of 2017 the amount due 
was DKK 5,8 million with regard to settlement with the tax authorities; this amount 
was re-classified as other short-term liability (se comment under Table 21). 

 Prepayments decreased by DKK 0,1 million and amounted to DKK 6,8 million. This 
category relates to various services that were paid for in 2017, but which will be de-
livered by an external party in full or in part only in 2018.  

 
Table 16. Cash flow, DKK million 
Cash Flow Statement, DKK million 2017 2016 Change

Profit for the year 26,0 45,3 ‐19,3

Amortisation, depreciation and other non‐cash operating items 33,4 33,3 0,1

Change in receivables 8,3 8,7 ‐0,3

Change in short‐term liabilities 1,0 25,6 ‐24,7

Change in provisions ‐5,7 4,8 ‐10,4

Cash flows from operating activities 63,0 117,7 ‐54,6

Investments in intangible assets ‐5,6 0,0 ‐5,6

Investments in property, plant and equipment ‐28,1 ‐14,7 ‐13,4

Investments in financial assets ‐0,3 3,2 ‐3,5

Cash flows from investing activities ‐34,0 ‐11,5 ‐22,5

Repayment of mortgage debt ‐34,6 ‐34,2 ‐0,4

Balance with government 0,0 ‐3,4 3,4

Cash flow from financing activities ‐34,6 ‐37,6 3,0

Total change in cash and cash equivalents ‐5,5 68,6 ‐74,1

Cash and cash equivalents at 1 January 184,8 116,2 68,6

Cash and cash equivalents at 31 December 179,2 184,8 ‐5,5  
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Cash and cash equivalents decreased by DKK 5,5 million from 2016 to 2017. This decrease can be 
put down to the annual surplus of DKK 26 million, other cash flow from operating activities amount-
ing to DKK 37 million (primarily adjustment for the non-cash operating category "depreciations"), 
cash flow from investing activities, down DKK 34 million (including plant expenditure in connection 
with the Rytterlys project and the decorating and furnishing of rooms in connection with the relocation 
of ICM/IBC and INTOFF), and cash flow from financing activities, down DKK 34,6 million (existing 
loan portfolio repayments).  

 

Liabilities: 
 
Table 17. Equity, DKK million 
Balance, DKK million  2017 2016 Change

Liabilities

Equity 299,0 273,0 26,0

Total equity 299,0 273,0 26,0  
 
Equity rose by DKK 26,0 million from 2016 to 2017 due to the positive result for 2017 of the same 
amount. 
 
 
Table 18. Long-term liabilities, DKK million 
Balance, DKK million  2017 2016 Change

LIABILITIES

Government loans 188,5 188,5 0,0

Mortgage debt 509,5 540,1 ‐30,6

Balance with the government 12,3 12,3 0,0

Total long‐term liabilities 710,3 740,8 ‐30,6  
 
 
There was a net decrease in mortgage debt of nearly DKK 31 million in 2017 due to capital repay-
ments amounting to nearly DKK 35 million and amortisation of losses on rates on existing mortgage 
loans, amounting to nearly DKK 4 million. Note that repayments of loans that are due within one year 
were shifted to short-term liabilities; see Table 19. 
 
Balance with the government remained unchanged compared with 2016 and made up DKK 12,3 
million. This category relates to a promissory note to the Ministry of Higher Education and Science 
concerning deposits on certain external leases. 
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Table 19. Short-term liabilities, DKK million 
Balance, DKK million  2017 2016 Change

LIABILITIES

Current portion of long‐term debt 31,2 31,7 ‐0,5

Trade payables 32,7 35,3 ‐2,6

Compensated absence commitment 93,4 91,9 1,5

Prepayments received, current grants 68,6 60,3 8,3

Other short‐term liabilities 39,4 47,3 ‐7,9

Deferred income 111,6 109,9 1,7

Total short‐term liabilities 376,8 376,3 0,5  
 
 
Altogether, short-term liabilities increased by DKK 0,5 million from 2016 to 2017. This moderate 
increase includes opposing trends within the individual sub-categories, which are described below:   
 

 The sub-category current portion of long-term debt was on the same level as in 2016 
and amounted to about DKK 31 million. It relates to repayments on mortgage loans that 
are due within one year. From 2017 this shifted to short-term liabilities. 

 Trade payables decreased by DKK 2,6 million. 

 The compensated absence commitment increased by DKK 1,5 million due to general 
salary increases and the fact that from December onwards salaries have been used as the 
basis for calculating compensated absence commitment. In December 2017 salaries were 
about 1,5 percent higher due to an increase brought about by a collective bargaining 
agreement. 

 Prepayments received, current grants, in connection with funding activity in progress 
increased by a total of DKK 8,3 million in 2017. This sub-category consists of a large 
number of payments made by funding providers, payment of funding to partners in CBS 
research projects and use of project funding. 

 Other short-term liabilities fell by nearly DKK 8 million. This sub-category consists of 
various financial accounts. The decrease from 2016 to 2017 was mainly because in 2017 
"VAT receivable" amounted to approx. DKK 1 million in connection with the government 
VAT refund scheme, while "VAT payable" amounted to about DKK 8 million in 2016. 

 Deferred income rose by DKK 1,7 million from 2016 to 2017 and accounts for DKK 
111,6 million. This item consists mostly of government advanced subsidies for January 
2018 that were received in December 2017, and accrual of student tuition fees on fee-
paying programmes, which were received in 2017, but which relate to teaching in the 
2018 spring semester.  



 

3. CBS’ ØKONOMI – BESLUTNING 
 
a. Opdateret flerårsbudget 2019-2021 (baseret på finanslov 2018)  
 
Bestyrelsen vedtog på møde medio december budget 2018 samt budgetperspektiver for efterfølgende 
år 2019-2021. Umiddelbart herefter – ultimo december – blev den endelige Finanslov for 2018 vedtaget. 
Finansloven viser nogle centrale bevillingsændringer for CBS, som betyder, at flerårsbudgettet er blevet 
revurderet. De primære ændringer er: 

- Forhøjelsen af CBS’ basisforskningstilskud bliver 25 mio. kr. højere fra 2019 og frem end forudsat i 
det tidligere flerårsbudget 

- Der er en teknisk usikkerhed om forhøjelsen af HUM/SAMF taksameteret, der for år tilbage blev 
midlertidigt forhøjet med 5.000 kr. pr. STÅ, og siden løbende med finanslovene er blevet opretholdt 
på det højere niveau. Takstforhøjelsen fremgår dog ikke af finanslovens budgetoverslagsår fra 2020 
og frem. Der intet i signaler fra politikere og Slotsholmen, der tyder på at forhøjelsen bortfalder, men 
som et udtryk for rettidig omhu, inkluderer det opdaterede flerårsbudget et scenarie for bortfald.  

  
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender opdateret flerårsbudget 
 
Bilag: 
3.1     Multi-year budget 2019-2021 – revised following the 2018 national budget 
 
b. Status på investeringspuljen 
 
I 2016 vedtog bestyrelsen flerårsplanen ”Økonomisk Balance 2019”. Heri blev afsat en investeringspulje 
på 15 mio. kr. møntet på områder, hvor der umiddelbart kunne ske indtægtsforøgelse ved igangsættelse af 
målrettede initiativer. Det fremlagte notat giver en status på investeringspuljen. 
  
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager orientering om investeringspuljen til efterretning 
 
Bilag: 
3.2     Appendix 1: Use of investment pool – results 
 
c. Eksternt finansieret forskning 
 
CBS har et mål om at fordoble aktiviteterne på eksternt finansieret forskning i perioden 2011 til 2021. Målet 
er en del af CBS’ nuværende udviklingskontrakt som løber for perioden 2015-2017. 
 
Nærværende notat giver en status på udviklingen i eksternt finansieret forskning på CBS. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager orientering om udvikling i eksternt finansieret forskning til efterretning 
 
Bilag: 
3.3     Appendix 2: Externally funded research in 2017 (UK 95) 

Møde i CBS bestyrelsen / 5. marts 2018  
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Multi-year budget 2019-2021 – revised following the 2018 national 
budget 

At its last meeting on 14 December 2017, the Board adopted the 2018 budget and multi-year budget 
for the subsequent years 2019-2021. Immediately after this, the 2018 national budget was passed at the 
end of December. The national budget for 2018 contains various key changes to funding which affect 
CBS, leading to a revision of the multi-year budget. The changes relate to the following:  

 Further increase in basic funding for research amounting to DKK 25 million per year, such
that the overall increase amounts to DKK 55 million from 2019 onwards. The multi-year
budget hitherto only includes an expected increase of DKK 30 million per year.

 In the budget estimate years of the national budget, in the performance-based taximeter fund-
ing the rate 1 increase has not yet been included from 2020. The rate 1 increase of approx.
DKK 5.000 per student FTE was introduced in 2010 and is crucial for CBS, as most of our
programmes are funded via rate 1. So far there has been a three-year extension of the increase
each year, but with this national budget the extension period is only two years (2018-2019).
We expect the government, in connection with the proposed national budget for 2019, which
will be announced at the end of August 2018, to continue to prioritise continuation of the in-
crease. The Ministry of Higher Education and Science has recommended CBS to operate with
two budget scenarios: one with and one without continuation of the rate 1 increase. Discontin-
uation of the rate 1 increase from 2020 would mean a cut in funding of about DKK 50 to 60
million, corresponding to about 8 percent of CBS' overall performance-based taximeter fund-
ing and about 4 percent of CBS' total income. The precise amount of the decrease does, how-
ever, also depend on how the rate structure interacts with the other components in the funding
reform for education, which will be implemented from 2019. After the new funding reform for
education, the rates only amount to approx. 67,5 percent of current performance-based taxime-
ter funding. In conjunction with the education funding reform, the government has announced
that it will re-assess the rate allocation for university degree programmes in the course of
2018.

At the same time, it should be noted that no adjustments have been made for 2018 to the forecasts in 
the current 2018 budget. The 2018 national budget does include an increase in the degree completion 
bonus rate, although this only takes effect if CBS achieves the degree completion target 100 percent, 
which is still our expectation, while at the same time also retaining its share of graduates in the sector. 
These uncertain factors mean that we do not see any reason at present to adjust the income prognosis 
for 2018. 

Scenarios for income from the national budget and investment in the research 
base 
With its 2018 budget CBS has adopted an overall plan for investment in its research base via recruit-
ment of more faculty staff, with a view to enhancing the quality of teaching. Through investment, the 

B1-2018 
Pkt. 3.a 

Bilag 3.1 



Title: 2018-2021 multi-year budget  

Author: Budget Unit  

Date: 26 February 2018 Version: 1 Page 2 of 5 

 
 

 

 

number of permanent teaching staff will be increased (marginally) over a number of years, with in-
vestment at present primarily financed through use of equity, corresponding to about DKK 100 million 
over several years. 

As a result of the changes to funding in the 2018 national budget, predictions have been made with 
regard to the multi-year budget based on three scenarios, with a view to assessing whether CBS can 
continue the aforementioned investment in increased recruitment of faculty staff, as decided at the 
December meeting. The three scenarios are as follows: 

1. Increase in basic funding by another DKK 25 million from 2019 compared with the present 
multi-year budget. This scenario assumes that the increase in rate 1 continues and that the pre-
sent budget for faculty staff is unchanged. See Figure 1 “blue-scenario”. 
 

2. Increase in basic funding for research by another DKK 25 million from 2019 and discontinua-
tion of the increase in rate 1 from 2020, corresponding to a reduction in funding of about 
DKK 50 million and an unchanged budget for faculty staff. See Figure 1 “red scenario”. 
 

3. As in scenario 2, but only with the Call 2018 recruitment plan taken into account in the budg-
et. In other words, the implemented allocation of academic posts under Call 2018, accounting 
for 49 posts in total, including 14 PhD posts, is carried out as planned, while the decision to 
possibly further increase the number of faculty staff following an increase in basic research 
funding is put on hold until clarification of the future rate 1 in autumn 2018. See Figure 1 
“green scenario”. 
 

Figure 1 shows the implications for CBS' annual result and the development of equity. The scenarios 
are further specified in the appendix in Table 1 provided below. 

 
Figure 1. Development of the annual result and equity in 2018-2021 based on three scenarios 
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Recommendation by senior management  
As shown in Figure 1, CBS has a financial scope as equity at the beginning of 2018 is 115 DKK mil-
lion above the minimum of required amount for equity. Senior management therefore recommends 
that CBS continue its investment plan in recruitment of more faculty staff as decided by the Board in 
December. This also means that the ongoing Call 2018 will be completed as planned (see appendix, 
Table 2). If the increase in rate 1 against expectation is not continued in the national draft budget for 
2019 there will be enough time – due to the solid equity – to gently adjust the recruitment rate to a 
lower income level in the coming years. 
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Appendix: 
 

Table 1. 2018 Budget and multi-year budget adopted by the Board on 14 December 2017 
(DKK million) 

2018 2019 2020 2021

Income Budget 2018 1.356 1.358 1.345 1.337

Income Budget 2018 +25 DKK m 1.383 1.370 1.362

Income Budget 2018, + 25 DKK m, ‐50 DKK m 1.320 1.312

Costs
Faculty 409 435 457 462

Adjunct faculty 114 114 112 112

Administrative staff 361 361 361 361

Salary cost ‐ other 4 4 4 4

Operating costs 405 402 402 400
Cost of capital 46 47 44 44

Total cost 1.340 1.361 1.379 1.382

Budget 2018

Result 16 ‐3 ‐33 ‐46

Equity 315 312 278 233

Scenario 1:

Budget 2018 +25 DKK m

Result of the year, +25 DKK m 16 22 ‐8 ‐21
Equity, +25 DKK m 315 337 328 308

Scenario 2:

Budget 2018 +25 DKK m ‐ 50 DKK m

Result of the year, loss of rate 1 16 22 ‐58 ‐71
Equity, loss of rate 1 315 337 278 208

Scenario 3:

Budget 2018 +25 DKK m ‐50 DKK m and only Call 2018

Reduced cost by only Call 2018 0 2 15 41

Result of the year, loss of rate 1 and only Call 2018 16 24 ‐43 ‐29
Equity, loss of rate 1 and only Call 2018 315 337 294 264  
 
 



Title: 2018-2021 multi-year budget  

Author: Budget Unit  

Date: 26 February 2018 Version: 1 Page 5 of 5 

 
 

 

 

 
Table 2. Recruitment plan, cf. 2018 budget and multi-year budget adopted on 14 December 2017 
Faculty (FTE) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Call 2017 ‐ (Spring) ‐ VIP 28

Call 2017 ‐ (Fall) ‐ VIP 35 29 12
Call 2018  ‐ VIP 20 10 5

Call 2018  ‐ ph.d. 14

Call 2019 ‐ VIP 20 10 10

Call 2019  ‐ ph.d. 14

Call 2020 ‐ ph.d. 14

Call 2020 ‐ VIP 15

Call 2021 ‐ ph.d. 14

Call 2021 ‐ VIP 10 10 10

Call 2022  ‐ ph.d. 7

Call 2022 ‐ VIP 10 10

I alt 77 63 56 44 27 20 20  
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Appendix 1: Use of investment pool – results 

Introduction 
In 2016 the Board adopted the multi-year plan "Economic Balance 2019", setting up an investment 
pool of DKK 15 million specifically for use in areas where revenue could be directly increased 
through targeted initiatives. 

In 2016-2017 funds from the investment pool were channelled into the following areas through a vari-
ety of initiatives and with various aims: 

1. Improved performance with regard to the study progress bonus by improving degree comple-
tion time among the students

2. Greater income from externally funded projects, as well as other income
3. Greater income from continuing education

DKK 14 million of the DKK 15 million was used in 2016 and 2017 specifically for administrative 
support for various key tasks and processes in the following areas, cf. Table 1.  

Table 1. Use of funds from the investment pool in 2016 and 2017, 

DKK million 

2016 2017

Study Progress Reform 2,5 3,4

Externally funded research 0,4 0,8

Continuing education 1,2 1,2

Other income 1,0 2,0

ICT 0,7 0,8

Total 5,9 8,2  

The memorandum determines actual and projected income in these areas for the years the investments 
are directed at in "Balance 2019", i.e. 2016-2019.  

At present we know the actual changes to income in 2016 and 2017 in relation to corresponding fore-
casts before implementation of the investments. Further we know the projected income for the budget 
estimate years 2018-2019. The difference between income in “Balance 2019” and present, actual and 
projected income is thus an indication of the results of the investment pool. 

The main conclusion is that the investments to support various key processes and administrative tasks 
were altogether successful and instrumental in bringing about a substantial increase in income to the 
tune of DKK 45-60 million per year. Particularly in the education segment, the yield from investment 
can be seen from the fact that targets for reduction of degree completion time and thus achievement of 
the full degree completion bonus have been reached, cf. below. Of course, this is not only thanks to 
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administrative support – it also involved close coordination with CBS' faculty and academic activities. 
At the same time, it is important for the activities and efforts to continue and thus the bulk of the relat-
ed costs have now been incorporated into the ordinary budget. 

 

Study progress reform 
In the education segment, the investment pool allowed us to invest in initiatives amounting to DKK 
5,9 million to support the study progress reform target of reducing average degree completion time. In 
"Balance 2016" CBS expected to achieve 50 percent of the study progress bonus, but in 2017 CBS 
achieved the full bonus, which we also expect in the years to come. This translates into an increase in 
income of DKK 25 million in 2017, rising to DKK 35 million in 2019, cf. Table 2. 

The measures implemented in connection with the study progress reform seem to have also had a posi-
tive impact on performance-based taximeter funding, as a higher level of performance-based taximeter 
funding is now generated per student than before the reform. If this additional income is also taken 
into account, the overall increase in income is DKK 55 million in 2017, going down to DKK 49 mil-
lion in 2019 compared with projected level of income before the investment initiatives. 

 

Table 2. Additional income from investment in study progress reform measures,  

DKK million 

2016 2017 2018 2019

Study progress bonus ‐5 25 27 35

Performance‐based taximeter funding 47 30 8 14

Total 42 55 36 49  

 

Externally funded research 
The other income target in "Balance 2019" was an increase in external research funding. With regard 
to the investment pool (cf. Table 1), DKK 1,2 million was earmarked for 2016 and 2017 together to 
finance additional legal competences in Legal Services. The purpose of the investment was to 
strengthen support for the processes involved when drawing up contract agreements. There is a greater 
need for legal support in this area, since the trend is towards more funding from private sources, where 
the contracts tend to be less standardised.  

The total number of contracts entered into in 2015 was 106, with the number rising to 124 in 2016. 
The number of contracts declined in 2017 to 97, which can be explained by the fact that fewer applica-
tions were submitted than previously and competition for funding is fierce. The success rate for appli-
cations, on the other hand, is improving.  

When it comes to approved funding in the individual years, 2015 to 2016 saw an increase of DKK 28 
million and 2016 to 2017 a decrease of DKK 1 million, cf. Figure 1.  
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Figure 1. New approved funding, broken down into funding type, 2015-2017 

 

 

 

 

The figure also shows that in 2016-2017 a larger proportion of external research funding came from 
private funding providers compared with 2015. Unlike public funding, private funding typically does 
not include funding for overheads to cover indirect costs. This means that even if there is a decrease in 
approved funding overall, there can still be an increase in activity in externally funded research, which 
is the case when we compare the expenditure generated by externally funded projects, cf. salary costs 
shown in Table 3.    

Table 3 shows a rise in academic activities, as measured by salary costs. The salary costs for faculty 
and the buy-out of both faculty and technical administrative staff went up from DKK 58 million in 
2015 to DKK 69 million in 2016 and to DKK 72 million in 2017. The figure for 2018-2019 is a con-
servative estimate. 

 

Table 3. Salary costs financed by externally funded research, DKK million 

2015 2016 2017 2018 2019

Salary cost faculty 41 49 51 52 52

Buy‐out of faculty and administrative staff 17 20 21 22 22

Total 58 69 72 74 74  
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Continuing education 
In the area of continuing education, a number of business cases were drawn up in which the senior 
management chose to proceed with efforts towards a flexible Master of Business Development (MBD) 
programme and the International Summer University Programme (ISUP). A total of DKK 2,4 million 
was earmarked in 2016 and 2017 to finance the investment posts.  

With ISUP (cf. Table 4), income from fees increased by DKK 1,1 million from 2015 to 2017. From 
2018 onwards, the same income level as in 2017 is expected, i.e. income from ISUP fees is expected 
to be DKK 1,1 million above the level in 2015. When the investment posts were started up, it was 
expected that the income arising from them would be approx. DKK 0,6 million per year.  

 

Table 4. Income from ISUP fees, DKK million  

2015 2016 2017 2018 2019

ISUP 2,1         2,8         3,2         3,2         3,2          

 

The MBD programme has been successfully launched and there are about 100 admissions for spring 
2018. When the investment posts were started up, it was expected that the income arising from the 
student fees would amount to DKK 5,4 million in 2018 and DKK 7,8 million in 2019. At present, 
income is projected to be DKK 6 million in 2018 and DKK 9,3 million in 2019, cf. Table 5, i.e. a total 
of DKK 2,1 million higher.  

 

Table 5. Income from student fees from MBD, DKK million 

 

 

Extra resources have also been used in connection with the MBA programme to finance an admissions 
manager for the EMBA and global EMBA to oversee the increasing number of international students. 
It was expected that this could generate additional income of up to DKK 5 million within three years. 
In 2016 and 2017 this additional income was not achieved, as only DKK 0,8 million additional income 
was generated in the period. This is partly due to the tough competition in the market and the fact that 
the admissions manager who was recruited also worked with the full-time MBA, which admitted 45 
students in 2017, after admitting 34 the previous years. This means there was an increase in income on 
the full-time MBA of DKK 0,9 million from 2016 to 2017. The additional admissions will also have a 
positive impact on income in 2018.  

 
Other income 
For other income, an annual sum of DKK 0,5 million was allocated to finance a career fair manager. 
We would like to increase the number of fee-paying places and thus to generate an extra DKK 0,8 
million per year (DKK 0,4 million in 2016). Compared with 2015, an additional DKK 0,7 million was 
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generated in 2016 and an additional DKK 0,9 million in 2017. The new career fair manager enabled us 
to accommodate the large demand from companies wishing to participate and also to extend the event 
from one to two days in the autumn. In 2017, 106 companies took part in the career fair (spring and 
autumn) as opposed to 87 in 2015. In 2018, one day in spring and two days in autumn are also planned 
with more or less the same number of participants as in 2017. 

 

Table 6. Other income, Career Fair, DKK million 

2015 2016 2017 2018 2019

Career Fair 1,2 1,9 2,1 1,9 1,9  

 

Another DKK 1,5 million was earmarked for CBS Business.  

A portion of the DKK 1,5 million was used to finance an extraordinary employment initiative for the 
sizeable study progress cohort in 2016 to ensure that the graduates landed their first full-time job 
quickly. The initiative consisted of providing exceptional, easily accessible advisory services.  

Furthermore CBS Business Connect and CBS Roundtable were implemented as new activities for 
relation-building with the business community.  

In March 2017 the first CBS Roundtable event was held, attended by 16 representatives from C20 
companies from different sectors and 16 selected CBS researchers from various departments. The aim 
of CBS Roundtable is, among other things, to activate the experience and expertise of both practition-
ers and researchers and to strengthen existing and create new relations between CBS' researchers and 
business and industry. These initiatives do not directly generate income, but they do support the de-
velopment of long-term potential income. 

 

ICT 
ICT investments support targets in continuing education and also the study progress reform by devel-
oping CBS' online learning system and supporting the development of teaching methods in general. 
With regard to online learning (including blended learning), 22 subjects were developed in 2016 and 
18 in 2017, as opposed to nine in 2015. 

 

Investment measures in the future 
DKK 1 million remains in the investment pool in 2018. Most of the other initiatives have been incor-
porated into CBS' ordinary operating budget such that income-generating initiatives will be continued, 
even after the investment pool has been discontinued. 
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Appendix 2: Externally funded research in 2017 (UK 95)  

In the following we describe the status of externally funded research at CBS. In 2017 externally fund-
ed research accounted for DKK 122 million, or approx. 9 percent of CBS’ total income. 

CBS' goal is to double its volume of externally funded research activity between 2011 and 2021, 
which translates into an annual growth rate of approx. 8 percent. This goal is part of CBS' present 
development contract for the period 2015-2017. CBS followed the planned pace of development and 
was on target until 2016, but in 2017 it slightly lagged behind the development contract goal with an 
income of DKK 122 million as opposed to the target income of DKK 129 million. Part of the back-
ground for this result is the decrease of faculty staff in recent years following cost-cutting initiatives in 
2014. At the same time key sources of public research funding were reduced by about 20 percent in 
2015-2017, whereas CBS’ funding from these funds was only reduced by 17 percent during the same 
period. Finally, the result in 2017 is also affected by the fact that CBS obtained more funding from 
private sources, and unlike public funding sources, which typically pay overheads at a rate of 44 per-
cent to cover indirect costs, private funding typically does not include financial support for overheads.   

Unless otherwise stated, the following description concerns CBS' income from externally financed 
research. In general CBS is granted "funding approval" when an external provider, such as the EU, 
notifies CBS that it will finance a research project. However, the revenue only features on the ac-
counts as the funding is used. The goal in CBS' development contract concerning externally funded 
research has to do with use of funding, or "income".  

CBS’ goal for externally funded research 
As Figure 1 shows, CBS reached its goal for externally funded research in 2016. In 2017 it was not 
possible to retain the same rate of increase, even though there was an increase in activity compared 
with the previous year.  

Figure 1. Externally funded research, income, current prices (DKK million) 
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One significant factor is that the financial cuts in 2014 led to a reduction in the number of academic 
staff at CBS, which means that we have fewer members of academic staff to maintain the level of 
activity and thus use the funding.    
This is illustrated in Figure 2, where the brown curve shows the amount of external funding used per 
member of academic staff (VIP). The green curve shows that the volume of new approved funding 
obtained per VIP is increasing. In other words, fewer VIPs are maintaining a higher level of activity. 

 

Figure 2: Research grants and use of grants in DKK per VIP 

 

 

 
 
Proportion in relation to CBS' turnover 
The increase in external funding reflects CBS’ research relevance and research stature. Furthermore 
CBS wants to ensure that an increasing proportion of its income base comes from other sources than 
the national budget. As figure 3 shows, the proportion of CBS' total annual income derived from ex-
ternal funding is modest but steadily growing. 
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Figure 3. External funding as a proportion of total income 

 

 
Where does the funding come from? 
 

The funding for externally funded research stems mainly from the following sources: 

Danish private Major commercial funds, private companies and interest 
organisations, smaller funds and grants 

Danish public Danish Council for Independent Research, Innovation 
Fund Denmark, Danish National Research Foundation 
and smaller regional and municipal grants 

EU Diverse funding grants from FP7 and Horizon 2020; also 
individual interreg and structural funds 

International A small number of foreign companies and other national 
research councils 

 

 

Use of Danish public and Danish private funding traditionally accounts for 75-80 percent of annual 
use of external funding. The proportion of EU funding from 2012-2014 was 20 percent or more, but it 
went down to a level of about 16 percent in 2017.  

Figure 4 illustrates this, also showing the growing importance of private funding for overall external 
funding. It should also be seen, however, against the backdrop of cost-saving initiatives that have been 
implemented since 2016 to reduce overall funding from public research councils by approx. 20 percent 
compared with the level in 2015. This naturally also has an impact on the options available to CBS for 
obtaining public funding. It should be noted, however, that from 2015-2017 there was only a 17 per-
cent decrease.  
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Figure 4. Use of funding in terms of type of funding and year 

 

 

CBS currently has 249 active funding grants, of which about one third are grants for an approved 
funding sum of less than DKK 0,5 million and about half are for a sum of DKK 1 million or less. At 
the other end of the scale, just 15 grants are for a sum of more than DKK 8 million and 34 are for a 
sum of more than DKK 5 million.  

 

Figure 5. Number of grants in terms of funding sum (DKK) 

 

Private funding has the widest spread, spanning the whole range of grant sizes. Here we find the larg-
est proportion of small grants, while at the other end of the scale, 9 out of the 15 biggest grants are 
from private sources. 
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Figure 6. Number of funding grants in terms of type and funding sum (DKK) 

 

 

EU funding grants account for the biggest average sum per grant, namely DKK 3,1 million per grant 
on average. 

 

Structure of future funding grants 
One prerequisite for increasing the use of externally financed research funding is to ensure a steady 
flow of new funding approval. Most external funding grants are for several years and do not just sup-
port activities in the year in which the grant is obtained. This is illustrated by Figure 7, which shows 
that since 2015 there has been a reduction in "funding reserves", since more funding is being used than 
new funding approval is being obtained.   
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Figure 7. External funding: Expenses and grants not spend 

 

 

In 2017 CBS continued its efforts from 2016, increasing its focus on attracting larger funding grants 
that run over a longer period. It is focusing in particular on private sources, and the biggest reward for 
its efforts in 2017 was an endowed professorship in blended learning. 

If we take a closer look at its success rate with regard to the number of applications for different types 
of funding grants, we can see that historically, CBS has been most successful in attracting private 
funding. In recent years, however, CBS has had growing success with attracting smaller, public grants.  

The figure below shows the lower success rate for the number of applications for EU funding grants in 
relation to the number of grants obtained. On the other hand, as mentioned before, these grants offer a 
larger funding sum on average.    
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Figure 8. Success in attracting external funding  

 

 

The rising success rate is linked to targeted efforts by CBS, which has focused on submitting fewer, 
but more qualified applications. These qualified applications are supported partly by increased internal 
reviews of applications by the departments and partly by more focused efforts by research support 
teams to submit targeted applications to selected funding sources at the right time. Thus, CBS submit-
ted 25 percent fewer applications than it did four years ago, but at the same time increased the amount 
of funding earned per member of academic staff. 



 

 

 

4. CBS’ VEDTÆGTER - BESLUTNING 
 
a. Godkendelse af forslag til ny vedtægt 
På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser er der udarbejdet samlet forslag til ny vedtægt for CBS. 
Forslaget fremlægges – med track changes – til bestyrelsens godkendelse. De primære ændringer i vedtægten 
er: 

1) Implementering af ny universitetslov om bedre rammer for ledelse, herunder: 
a. Nye kompetenceprofiler for eksterne medlemmer og formanden 
b. Nye bestemmelser for sammensætning af udpegnings- og indstillingsorgan 
c. Nye bestemmelser om bestyrelsens opgaver 
d. Indførelse af strategiske rammekontrakter 

2) Udvidelse af CBS’ formålsparagraf (uddannelses- og forskningsområder) 
3) Henvisninger til ligestillingslovene 
4) Sikring af Student and Innovation House i et langvarigt perspektiv 
5) Ændring vedr. ansættelsesudvalg til dekanstillinger 

 
De tidligere fremsendte notat som har været behandlet i bestyrelsen vedr. ovenstående er vedlagt som 
baggrundsinformation i bilag 4.2. 
 
Udkastet til ny vedtægt er pt. til kommentering i styrelsen. Direktionen vil mundtligt berette, hvis der 
kommer væsentlige tilbagemeldinger fra styrelsen inden mødet. 
 
Efter bestyrelsens godkendelse sendes vedtægten til endelig godkendelse i styrelse. I løbet af denne proces 
kan der opstå behov for mindre tekniske ændringer, hvorfor det kan være nødvendigt at udstyre direktionen 
med at mandat til at håndtere disse uden at indkalde bestyrelsen. Skulle der påstå behov for større ændringer 
vil formandsskabet og/eller bestyrelsen blive involveret. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer i CBS’ vedtægt, og 
- at bestyrelsen giver direktionen mandat til håndtere evt. mindre ændringer i vedtægten   

 
Bilag: 
4.1  Vedtægt for CBS (med track changes) 
4.2  Til baggrund: Tidligere bestyrelsesnotater om ændringer i vedtægt 
 
b. Bestyrelsens kompetenceprofil 
På baggrund af ny lov og vedtægt er udarbejdet et notat med minimumskrav vedr kompetencer for 
bestyrelsesmedlemmer, samt oplistning af bestyrelsens og formandens opgaver. Papiret kan dels tjene som 
vejledning for indstillingsorgan, og dels som grundlag for kommende drøftelse i bestyrelsen om 
kompetenceprofil for nyt eksternt medlem. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen tager notatet om bestyrelsens kompetencer til efterretning 
 
Bilag: 
4.3  Bestyrelsens kompetencer 
 
       

Møde i CBS bestyrelsen /  5. marts 2018   
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I medfør af § 13, stk. 2 i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 

2015 som ændret senest ved lov nr. 699 af 8. juni 2017 og lov nr. 700 af 8. juni 2017, fastsættes: 

 

Kapitel 1 ‐ Almindelige bestemmelser 

§ 1. Universitetets navn er ”Copenhagen Business School – Handelshøjskolen” med forkortelsen CBS. CBS er 

en statsfinansieret selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af uUddannelses‐ 

og Fforskningsministeren. 

Stk. 2. CBS har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste 

internationale niveau inden for erhvervsøkonomiske fagområder samt andre relevante 

samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige fagområder., erhvervshumanistiske og 

dermed beslægtede områder. CBS skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning og uddannelse og 

foretage en løbende strategisk udvælgelse, prioritering og udvikling af sine forsknings‐ og 

uddannelsesmæssige fagområder. CBS har forskningsfrihed og skal værne om universitetets og den 

enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken. 

Stk. 3. CBS skal udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater samtog samarbejde med det 

omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. CBS’ forsknings‐ og 

uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. CBS skal som 

central viden‐ og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund 

og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. CBS skal herunder medvirke til at sikre, at 

den nyeste viden inden for relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden 

forskning. 

Stk. 4. CBS har hjemsted og værneting på Frederiksberg. 

 

Kapitel 2 – Styrelsesbestemmelser 

Bestyrelsen 

§ 2. Bestyrelsen er øverste myndighed for CBS. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske 

ledelse af CBS. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at CBS løfter sin opgave, jf. § 1, stk. 2 og 3, dvs. 

driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for 

erhvervsøkonomiske fagområder samt andre relevante samfundsvidenskabelige, humanistiske og 

naturvidenskabelige fagområder., erhvervshumanistiske og dermed beslægtede områder. Bestyrelsen har 

det overordnede ansvar for, at CBS’ forskning og uddannelser udvikles løbende i forhold til samfundets 

behov i bred forstand.  Bestyrelsen skal forvalte CBS’ midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet 

og universitetets formål.. Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder 

forvaltningen af universitetets samlede ressourcer. 

Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt følgende opgaver og beføjelser:  

1) Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor CBS’ budget, herunder fordelingen af de samlede 

ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver regnskabet.  

2) Bestyrelsen udarbejder CBS’ vedtægt og ændringer hertil, som godkendes af ministeren.  

Kommentar [AJP1]: Ændringer der 
ikke følger af uni‐loven. Ændringen 
afspejler CBS’ aktuelle profil. 

Kommentar [AJP2]: Denne kan 
slettes 



3) Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i 

væsentlige beslutninger. 

4) Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt skal 

indeholde strategiske mål for CBS’ opgaver, jf. § 1, stk. 2 og 3.  

5) Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor for CBS, jf. herved stk. 5, og ansætter og afskediger efter 

indstilling fra rektor universitetsdirektøren, jf. herved stk. 56.  

6) Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor beslutte at oprette en stilling som prorektor. Bestyrelsen 

ansætter og afskediger i så fald prorektor efter indstilling fra rektor. 

7) Bestyrelsen udpeger institutionsrevisor, jf. § 30, stk. 428, stk. 4, som skal være statsautoriseret revisor, 

samt underretter Rigsrevisionen og ministeren om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor og 

om årsagen til revisorskift. 

8) Bestyrelsen kan for masteruddannelser, der udbydes i samarbejde med andre universiteter eller med 

uddannelsesinstitutioner, beslutte, at repræsentanterne for det videnskabelige personale i 

studienævnet kan omfatte henholdsvis videnskabeligt personale eller undervisere ansat på disse 

institutioner jf. herved § 20. 

9) Bestyrelsen skal godkende ændringer af brugen af bygningen beliggende Howitzvej 30, 2000 

Frederiksberg. 

Stk. 3. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsesformanden er på CBS’ vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses‐ og 

forskningsministeren og deltager på vegne af CBS på de som minimum to årlige møder med uddannelses‐ 

og forskningsministeren. Rektor kan tillige deltage på disse møder. 

Stk. 4. Bestyrelsesformanden disponerer sammen med et andet medlem af bestyrelsen over CBS’ faste 

ejendom.     

Stk. 5. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende h CBS’ ansatte (bortset fra rektor og 

universitetsdirektøren, jf. stk. 2, nr. 5) og prorektor, jf. stk. 2, nr. 6)), eller vedrørende studerende. 

Stk. 6. Bestyrelsens godkendelse af en ændring af brugen af bygningen beliggende Howitzvej 30, 2000 

Frederiksberg, jf.§ 2, stk. 2, nr. 9, skal ske med 2/3 flertal af de deltagende medlemmer. 

Stk. 7. Forud for ansættelse af rektor udarbejder bestyrelsen en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 

ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at rektor skal opfylde kravene i universitetslovens § 14, 

stk. 2. Bestyrelsen kan bringe rektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige 

ansættelses‐ og kontraktretlige regler, jf. universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag 

vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer. 

Stk. 8. Forud for ansættelse af en prorektor udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra rektor en 

stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at prorektor skal 

opfylde kravene i universitetslovens § 14, stk. 2. Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor bringe 

prorektors ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og 

kontraktretlige regler, jf. universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættel‐

ses‐ og afskedigelsesprocedurer. 

Kommentar [AJP3]: Ny 
bestemmelse, ikke implementering af 
uniloven. Vedr Student Innovation 
House (et hus ejet af CBS, men drevet 
af en studenterforening iflg en 
samarbejdsaftale).   

Kommentar [AJP4]: Ny 
bestemmelse, ikke implementering af 
uniloven. Vedr Student Innovation 
House (et hus ejet af CBS, men drevet 
af en studenterforening iflg en 
samarbejdsaftale). 



Stk. 9. Forud for ansættelse af universitetsdirektør udarbejder bestyrelsen efter indstilling fra rektor en 

stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav. Bestyrelsen kan efter indstilling 

fra rektor bringe universitetsdirektørens ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige 

ansættelses‐ og kontraktretlige regler, jf. universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag 

vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer. 

§ 3. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde, jf. stk. 2‐6, herunder åbenhed 

om procedurerne for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. § 5, stk. 2‐6. 

Stk. 2. Bestyrelsesmøderne er offentlige. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om 

tavshedspligt i forvaltningen, alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger 

med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, skal dog behandles for 

lukkede døre. Sager kan i øvrigt behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller 

omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 

Stk. 3. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal – under iagttagelse af 

gældende retsregler – gøres offentligt tilgængeligt. 

Stk. 4. Sager, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt i forvaltningen, må dog ikke 

offentliggøres. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der er undergivet tavshedspligt, skal 

dog gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med stk. 3, såfremt dokumentet eller oplysningen ikke 

i sig selv er tavshedsbelagt. 

Stk. 5. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller 

tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens 

mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller 

omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Et dokument eller en oplysning, der er en del af en sag, der 

er omfattet af 1. pkt., skal dog gøres offentligt tilgængelig i overensstemmelse med stk. 3, medmindre 

offentliggørelse vil stride afgørende mod de forudsætninger, som en manglende offentliggørelse efter 1. 

pkt. tilsiger.  

Stk. 6. Sager, herunder dokumenter og oplysninger til disse, der behandles for lukkede døre, jf. stk. 2, 3. 

pkt., kan undtages fra kravet om, at bestyrelsens mødemateriale skal gøres offentligt tilgængeligt, hvis det 

på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes absolut nødvendigt. 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. I forretningsordenen kan bestyrelsen fastsætte en 

procedure for tilrettelæggelsen af bestyrelsens møder. 

§ 4. Bestyrelsen kan beslutte at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, rektor, eventuelle 

institutionsrevisorer eller andre i anledning af tab, som er påført CBS. 

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at tegne sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring. 

Stk. 3. Beslutning om nedlæggelse af CBS træffes af bestyrelsen. Beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af 

bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i forretningsordenen. 

Beslutningen skal godkendes af ministeren. 

§ 5. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne medlemmer, 2 medlemmer vælges af og 

blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, 1 medlem vælges af og blandt det 



teknisk‐administrative personale, og 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende.  Bestyrelsens 

medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, 

vidensformidling, videnudveksling og CBS’ opgaveområder, således at de kan varetage den overordnede og 

strategiske ledelse af CBS, jf. § 2, stk. 1. Bestyrelsens formand udpeges af udpegningsorganet efter 

godkendelse af Uddannelses‐ og Forskningsministeren. Bestyrelsen vælger ved almindeligt stemmeflertal 

en næstformand blandt de eksterne medlemmer. 

Stk. 2. De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab for en periode på 4 år. Genudpegning 

kan finde sted én gang. Genudpegning foretages af udpegningsorganet og forudsætter ikke en forudgående 

indstilling fra indstillingsorganet. For så vidt angår bestyrelsesformanden, forelægges genudpegningen til 

ministerens godkendelse. Beslutter udpegningsorganet ikke at genudpege et medlem, igangsættes 

processen for indstilling og udpegning af et nyt eksternt bestyrelsesmedlem, jf. stk. 4‐6. 

Stk. 3. De eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle CBS’ opgaver, jf. § 1, stk. 2 og 3, og 

de eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i forskningsbaseret uddannelse, forskning, 

videnformidling og videnudveksling. De eksterne medlemmer skal endvidere fungere som brobyggere og 

ambassadører for universitetet med henblik på at styrke universitetets samfundsmæssige legitimitet og 

opbakning. De eksterne medlemmer skal komme fra forskellige sektorer, fx andre forskningsinstitutioner, 

kulturlivet, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv m.v. De eksternme medlemmer skal tilsammen 

have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. De 

eksterne medlemmer skal hver især have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende 

niveau, og mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker. Blandt de 

eksterne medlemmer bør erfaring med universitetsledelse – gerne med internationalt perspektiv – og 

erfaring med offentlig forvaltning være repræsenteret. Bestyrelsesformanden skal have erfaring med 

strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. 

Til tilsigtes tillige at der i overensstemmelse med ligebehandlingsloven er ligelig kønsfordeling blandt de 

eksterne medlemmer af bestyrelsen. I overensstemmelse med ligestillingslovens § 11 tilstræbes det, at der 

er en ligelig kønsfordeling blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 43. CBS nedsætter et indstillingsorgan, jf. stk. 54, der indstiller bestyrelsesformanden og de eksterne 

medlemmer, og et udpegningsorgan, jf. stk. 65, der udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige eksterne 

medlemmer. Disse organer skal påse, at de eksterne medlemmer opfylder betingelserne i stk. 1 og 3. 2. 

Indstillingsorganet udarbejder kompetenceprofiler for ledige eksterne bestyrelsesposter til brug for den 

åbne annoncering heraf. Indstillingsorganet indstiller kandidater til eksterne medlemmer i bestyrelsen, 

herunder kandidater til bestyrelsesformandsposten, til udpegningsorganet efter en åben annoncering af 

kandidater. Indstillingsorganet skal indstille mindst to kandidater og mindst én1 kandidat mere, end der er 

ledige poster. Indstillingsorganet og skal indstille lige mange mænd og kvinder. Udpegningsorganet udpeger 

de eksterne medlemmer blandt de indstillede kandidater fra indstillingsorganet., samt udpeger en kandidat 

til formandsposten til ministerens godkendelse. I det tilfælde, at udpegningsorganet finder, at de indstillede 

medlemmer ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 3 eller i øvrigt har andre væsentlige indsigelser, kan 

udpegningsorganet bede indstillingsorganet om at indstille et eller flere nye medlemmer. 

Udpegningsorganet udpeger ligeledes bestyrelsesformanden blandt de indstillede kandidater fra 

indstillingsorganet til ministerens godkendelse. I det tilfælde, at ministeren finder, at den foreslåede 

formandskandidat ikke opfylder de kompetencekrav, der følger af lovgivningen, eller i øvrigt har andre 

væsentlige saglige indsigelser, kan udpegningsorganet udpege et nyt medlem til ministerens godkendelse.  

Kommentar [AJP5]: Næstformand 
– samme bestemmelse som i hidtidig 
vedtægt. 

Formateret: Skriftfarve:
Automatisk

Kommentar [AJP6]: Ikke en 
direkte følge af den ny unilov. Men en 
ønsket præcisering. 



Stk. 54. Indstillingsorganet udgøres af:  

 Bestyrelsesformanden, der er formand for indstillingsorganet,En formand: Formandsposten 

besiddes af formanden for CBS’ bestyrelse, medmindre der skal indstilles kandidater til 

bestyrelsesformandsposten, i hvilket tilfælde udpegningsorganet udpeger en formand for 

indstillingsorganet, som udpeges i sin personlige egenskab og ikke kan være medlem af 

udpegningsorganet eller CBS’ bestyrelse eller være ansat eller studerende ved CBS. Formanden skal 

have kompetencer svarende til de krav, der stilles til bestyrelsesformanden, jf. stk. 3. Formanden 

bør derudover have indsigt i CBS’ opgaver, jf. § 1, stk. 2 og 3 og ledelse af universiteter.da kan 

bestyrelsesformanden for CBS’ bestyrelse ikke være en del af indstillingsorganet   

 Et eksternt medlem af CBS’ bestyrelse, som udpeges af bestyrelsen. 

 ns‐ eEt internt medlem af CBS’ bestyrelse, som udpeges af bestyrelsen. 

 En repræsentant fra Uddannelses‐ og Fforskningsministeriet, der udpegesvælges af ministeriet. 

 To medlemmer, der udpeges af udpegningsorganet på baggrund af deres personlige egenskaber, og 

som ikke er. De to medlemmer der udpeges af udpegningsorganet må ikke selv være medlemmer 

af udpegningsorganet eller CBS’ bestyrelse, eller er ansatte eller studerende på CBS. eller 

medlemmer af CBS’ bestyrelse. 

Stk. 65. Udpegningsorganet nedsættes af CBS og skal bestå udgøres af 8‐10 medlemmer, fordelt således: 

 5‐7 eksterne medlemmer, repræsentanter fra erhvervslivet, myndigheder og øvrige 

uddannelsesinstitutioner m.v., der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke er 

medlemmer af CBS’ bestyrelse eller er ansatte, herunder adjungerede professorer, eller studerende 

på CBS. De 5 eksterne medlemmer skal tilsammen afspejle CBS’ brugere og aftagere, have indsigt i 

CBS’ opgaver, jf. § 1, stk. 2 og 3, og opfylde betingelserne i § 5, stk. 3. De 5 eksterne medlemmer 

udpeges ved, at DSEB udpeger ét medlem fra erhvervslivet, akademisk råd udpeger ét medlem fra 

en myndighed/offentlig organisation, akademisk råd udpeger ét medlem fra et andet universitet, 

Studielederkredsen udpeger efter indstilling fra studienævnene/studieledere ét medlem fra et 

aftagerpanel knyttet til en uddannelse på CBS, og CBS Business Panel udpeger efter indstilling fra 

alumneforeninger én alumne.   

 1 repræsentant for de ansattemedarbejderne på CBS, som udpeges af 

medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget. Denne repræsentant kan ikke være 

medlem af bestyrelsen. 

 1 repræsentant for de studerende på CBS, som udpeges af bestyrelsen for den 

studenterorganisation, der har opnået det højeste antal mandater ved seneste universitetsvalg. 

Denne repræsentant kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

 1 repræsentant for de eksterne medlemmer i CBS’ siddende bestyrelse, som udpeges af 

bestyrelsen. Denne repræsentant kan ikke være bestyrelsesformanden. 

Udpegningsorganet vælger blandt de 5 eksterne medlemmer 1 formand, som skal have erfaring med 

ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige forhold. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af 

stemmelighed. 

Kommentar [AJP7]: Fra lovens 
bemærkninger 

Kommentar [AJP8]: Ønske fra CBS’ 
ledelse 



De eksterne medlemmer i udpegningsorganet udpeges i deres personlige egenskab og må ikke være 

medlemmer af CBS’ bestyrelse, ansat eller studerende på CBS. 

 et medlem udpeget af bestyrelsen for Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) med 

indsigt i handelshøjskolens virke undtaget medlemmer af bestyrelsen for FUHU 

 et medlem udpeget af Akademisk Råd blandt handelshøjskolens videnskabelige personale undtaget 

medlemmer af Akademisk Råd. 

Stk. 76. De udpegede medlemmer af indstillings‐ og udpegningsorganet udpeges for en periode på 4 år. 

Funktionsperioden for studenterrepræsentanten i udpegningsorganet er dog 2 år. Bestyrelsen fastsætter i 

sin forretningsorden procedurer for nedsættelsen af de to organer. 

Stk. 87. De to bBestyrelsesmedlemmerne 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. De to bBestyrelsesmedlemmer, der repræsentererne 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 § 29, stk. 1 og 2. 

Stk. 89. Såfremt et af de eksterneudefrakommende medlemmer af bestyrelsen fratræder på grund af 

sygdom eller tilsvarende personlige årsager inden funktionsperiodens udløb, udpegesr bestyrelsen et nyt 

eksternt udefrakommende medlem for en 4‐årig periode efter proceduren i stk. 43. 

Stk. 10. Repræsentanter for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, og for det 

teknisk‐administrative personale er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på 

samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller samme område. 

 

Rektor 

§ 6. CBS’ daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Rektor skal 

være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af CBS’ fagområder og 

have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor skal have erfaring med ledelse og organisering af 

forskningsmiljøer og skal have indsigt i CBS’et universitets  virke og samspil med det omgivende samfund. 

Stk. 2. Rektor tegner CBS med undtagelse af disposition over CBS’ faste ejendom, jf. § 2, stk. 43, og træffer 

afgørelse i alle sager, bortset fra sådanne, som efter vedtægten er henlagt til bestyrelsen, jf. § 2, stk. 1 og 2, 

§ 3, stk. 74, § 4 og § 5, stk. 3 og 89, til akademisk råd, jf. § 9, stk. 2‐4, til studienævnene, jf. § 17, stk. 1‐5, 

eller til ph.d.‐udvalgene, jf. § 23, stk. 32‐5. 

Stk. 3. Rektor har i øvrigt følgende opgaver og beføjelser:  

1) Rektor fastlægger CBS’ interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat i 

vedtægten.  

2) Rektor fastsætter et kodeks for god ledelse, herunder retningslinjer for medinddragelse af 

medarbejdere og studerende. 

Kommentar [AJP9]: Overflødig? 
Procedurerne er jo beskrevet i 
vedtægten. 



3) Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af universitetsdirektør og af evt. prorektor til bestyrelsen.  

4) Rektor ansætter og afskediger dekaner, jf. stk. 6 og § 12, stk. 1. 

5) Rektor indstiller budgettet til bestyrelsens godkendelse og underskriver årsrapporten. 

6) Rektor udarbejder forslag til strategisk rammekontrakt efter åben drøftelse på CBS, herunder i 

akademisk råd.  

7) Rektor opretter og nedlægger institutter.  

8) Rektor beslutter, hvilke uddannelser der skal udbydes. 

9) Rektor skal godkende alle eksterne samarbejder, der forpligter CBS.  

10) Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende.  

11) Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd, jf. § 9, stk. 1, og kan endvidere i særlige tilfælde 

overtage akademisk råds opgaver, jf. § 9, stk. 2.  

12) Rektor fastsætter en standardforretningsorden for akademisk råd, studienævn og ph.d.‐udvalg. 

Standardforretningsordenen skal sikre, at der i størst muligt omfang er åbenhed om rådets, nævnenes 

og udvalgenes arbejde. Rektor har tillige ansvar for, at der fastsættes nærmere bestemmelser om 

opgaver, etablering og sammensætning af samarbejdsorganer på institutter. 

13) Rektor afholder jævnlige møder med repræsentanter for de studerende. 

Stk. 4. Rektor har endvidere følgende opgaver og beføjelser, med mindre rektor beslutter at delegere disse 

til dekanerne eller andre: 

1) Rektor ansætter og afskediger institutledere, jf. stk. 7 og § 14, stk. 1, samt biblioteksdirektør, jf. § 8, stk. 

2. 

2) Rektor opretter og nedlægger studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn. 

3) Rektor udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnene.  

4) Rektor opretter og nedlægger det nødvendige antal ph.d.‐skoler, jf. § 21.  

5) Rektor udpeger og afsætter ph.d.‐skoleledere, jf. § 22, stk. 1.  

6) Rektor opretter og nedlægger ph.d.‐udvalg og udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.‐

udvalg, jf. § 23, stk. 1 og 2, efter indstilling fra ph.d.‐udvalgene.  

7) Rektor godkender studieordninger efter forslag fra studienævnet.  

8) Rektor kan i særlige tilfælde opløse et studienævn, jf.§ 16, og kan endvidere i særlige tilfælde overtage 

et studienævnets opgaver, jf. § 17, stk. 1. 

9) Rektor kan i særlige tilfælde opløse et ph.d.‐udvalg, jf. § 23, stk. 1, og kan endvidere i særlige tilfælde 

overtage et ph.d.‐udvalgs opgaver, jf. § 23, stk. 3. 

Stk. 5. Eventuel prorektor, universitetsdirektør, biblioteksdirektør, dekaner, institutledere, studieledere og 

ph.d.‐skoleledere varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor. 

Stk. 6. Forud for hver ansættelse af dekaner udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 

ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at dekaner skal være anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1) i 



lov om forskningsrådgivning m.v., og have erfaring med og indsigt i uddannelse, ledelse og et universitets 

samspil med det omgivende samfund. Rektor kan bringe dekanens ansættelsesforhold til ophør i 

overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler, jf. universitetslovens § 29. Der 

henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer.   

Stk. 7. Forud for hver ansættelse af institutledere udarbejder rektor en stillingsbeskrivelse omfattende bl.a. 

ansættelsesvilkår og kvalifikationskrav, herunder at institutlederen skal være anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 

1) i lov om forskningsrådgivning m.v., og skal have undervisningserfaring. Rektor kan bringe institutlederens 

ansættelsesforhold til ophør i overensstemmelse med almindelige ansættelses‐ og kontraktretlige regler, jf. 

universitetslovens § 29. Der henvises i øvrigt til vedtægtens bilag vedr. ansættelses‐ og afskedigelses‐

procedurer. 

 

Administration og universitetsdirektør 

§ 7. Til rådighed for rektor, den øvrige ledelse og CBS’ enheder står en administration. Administrationen 

varetager de fælles tekniske og administrative opgaver på CBS, der ikke er henlagt til andre enheder. 

Stk. 2. Administrationen ledes af universitetsdirektøren efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5. 

 

Bibliotek og biblioteksdirektør 

§ 8. CBS’ bibliotek har som sin primære funktion at yde biblioteks‐ og informationsservice til CBS’ forskere, 

undervisere og studerende. Derudover betjener biblioteket offentligheden efter regler fastlagt i lLov om 

biblioteksvirksomhed eller i regler fastsat i medfør heraf. 

Stk. 2. Handelshøjskolens bibliotek ledes af biblioteksdirektøren efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5. 

 

Akademisk råd 

§ 9. Rektor nedsætter et akademisk råd, herunder for at sikre medbestemmelse og medinddragelse om 

akademiske forhold. Akademisk råd skal medvirke til at sikre kvaliteten og legitimiteten i beslutninger af 

akademisk betydning samt bidrage til kommunikationen mellem ledelse, medarbejdere og studerende. 

Stk. 2. Akademisk råd har følgende opgaver og beføjelser:  

1) Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, herunder om den deri 

indeholdte allokering af videnskabelige stillinger til institutter. 

2) Akademisk råd udtaler sig til rektor om principper for den interne allokering af videnskabelige stillinger 

til institutter. 

3) Akademisk råd udtaler sig til rektor om forslag til strategisk rammekontrakt.  

4) Akademisk råd udtaler sig til rektor om sager vedrørende den akademiske organisering, herunder om 

oprettelse og nedlæggelse af institutter, og om hvilke uddannelser, der skal udbydes.  

5) Akademisk råd udtaler sig til rektor om centrale strategiske forsknings‐ og uddannelsesområder og 

planer for videnudveksling.  



6) Akademisk råd påser, at bestemmelsen om forskningsfrihed og videnskabsetik i § 1, stk. 2, efterleves. 

7) Akademisk råd udtaler sig til rektor i spørgsmål vedrørende forskningsfrihed, forskningsintegritet, 

videnskabelig etik og god videnskabelig praksis. 

8) Akademisk råd udtaler sig til rektor om kvalitet og relevans i CBS’ samlede uddannelsesportefølje. 

9) Akademisk råd udtaler sig til rektor om sammensætning af en komité, der skal afsøge mulighederne for 

en evt. kaldelse til en videnskabelig stilling. 

10) Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme 

ansøgere til videnskabelige stillinger.  

11) Akademisk råd tildeler ph.d.‐, doktor‐, og æresdoktorgrader. 

12) Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætningen af sagkyndige udvalg, der skal bedømme 

personer, der foreslås tildelt titlen som adjungeret professor. 

13) Akademisk råd medvirker ved udpegning af medlemmer til indstillingsorgan og udpegningsorgan, der 

skal udpege eksterne medlemmer af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 54 og 65. 

Stk. 3. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for CBS’ 

virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.  

Stk. 4. Akademisk råd orienterer én gang årligt bestyrelsen om arbejdet i akademisk råd. 

§ 10. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om akademisk råds arbejde, jf. stk. 2. 

Stk. 2. For møderne i akademisk råd samt for akademisk råds mødemateriale gælder tilsvarende 

bestemmelser, som anført for bestyrelsen i § 3, stk. 2‐6. 

Stk. 3.  Akademisk råd kan nedsætte udvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 

kompetence kan kun bestå af medlemmer af akademisk råd og skal have samme forholdsmæssige 

sammensætning som rådet, jf. § 11, stk. 1. 

Stk. 4. Akademisk råd fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standard‐

forretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

§ 11. Akademisk råd består af 13 medlemmer: rektor er født medlem, 9 medlemmer er valgt af og blandt 

det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, og 3 medlemmer er valgt af og blandt de 

studerende. 

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.‐studerende, vælges af 

og blandt det videnskabelige personale for en periode på 3 år. Repræsentanterne for de studerende vælges 

af og blandt de studerende for en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan 

finde sted. Får et medlem varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2. 

Stk. 3. Der vælges for en periode på 3 år af og blandt det teknisk‐administrative personale 2 observatører, 

der deltager i rådets møder med taleret men uden stemmeret. 

Stk. 4. Akademisk råd vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Er der kun opstillet 

én kandidat til en post erklæres vedkommende for valgt. Er der opstillet to kandidater afgøres valget ved 

Kommentar [RLR10]: Gentagelse 
af ovenfor. 

Kommentar [RLR11]: Gentagelse 
af ovenfor. 



almindeligt stemmeflertal. Er der opstillet mere end to kandidater og ingen af disse opnår mindst halvdelen 

af de afgivne stemmer, stemmes der på ny mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. 

 

 

Dekaner 

§ 12. CBS’ forskningsvirksomhed, herunder forskningsformidling, ledes af en dekan for 

forskningsanliggender. CBS’ uddannelsesvirksomhed ledes af en dekan for uddannelsesanliggender. 

Stk. 2. Dekanerne varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5. 

 

Institutter og institutledere 

§ 13. CBS’ forskning foregår normalt ved institutter. Institutter leverer undervisning til CBS’ uddannelser 

inden for deres fagområde. 

Stk. 2. Institutter oprettes og nedlægges af rektor inden for de retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt 

for CBS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1, og efter høring af akademisk råd, 

jf. § 9, stk. 2, nr. 4). 

§ 14. Hvert institut ledes af en institutleder, der ansættes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 1). Institutlederen 

varetager efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og 

fordeling af arbejdsopgaver, i dialog med instituttets medarbejdere og de studerende. Institutlederen sikrer 

kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning og skal med inddragelse af studienævn og 

studieledere følge op på evaluering af uddannelse og undervisning. 

Stk. 2. Det videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for universitetets 

forskningsstrategiske rammer, der dækker hele universitetets profil. Institutlederen kan dog efter 

bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, pålægge medarbejdere ved instituttet at løse bestemte opgaver. Det 

videnskabelige personale må ikke over længere tid pålægges opgaver i hele deres arbejdstid, således at de 

reelt fratages deres forskningsfrihed. 

Stk. 3. Institutlederen skal efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, godkende medarbejderes aftaler om 

varetagelse af eksternt finansierede forskningsprojekter, jf. tillige § 6, stk. 3, nr. 9). 

Stk. 4. Institutlederen kan efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, udpege viceinstitutledere og 

forskningsledere og uddelegere ledelsesopgaver til disse. Udpeges mere end én viceinstitutleder, udpeges 

en af disse som den, der træder i institutlederens sted ved dennes forfald. Den stedfortrædende 

viceinstitutleder kan maksimalt beklæde posten som institutleder i 3 måneder uden at være konstitueret af 

rektor. 

§ 15. Institutlederen har pligt til at inddrage medarbejderne i spørgsmål af central betydning for instituttets 

udvikling og drift. 

Stk. 2. For at fremme dialog og medinddragelse, jf. stk. 1, og § 14, stk. 1, skal der på instituttet etableres et 

eller flere faste samarbejdsorganer med deltagelse af institutlederen og medarbejdere på instituttet. 



Rektor har ansvar for at fastsætte de nærmere bestemmelser om samarbejdsorganets (eller ‐organernes) 

opgaver, etablering og sammensætning, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

 

Studienævn, studienævnsformænd og studieledere 

§ 16. Der nedsættes studienævn for CBS’ uddannelser. Der kan nedsættes studienævn for en enkelt 

uddannelse, for dele af en uddannelse og studienævn fælles for flere uddannelser. 

Stk. 2. Studienævnsstrukturen fastlægges af rektor inden for de retningslinjer, som bestyrelsen har fastlagt 

for CBS’ organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, jf. § 2, stk. 1. 

§ 17. Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og 

undervisning, herunder: 

1) at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses‐ og 

undervisningsevalueringer  

2) at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri  

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i 

eksamen 

4) at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation  

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte 

forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 

6) at afholde årlige møder med repræsentanter for de institutter, der leverer undervisning til den eller de 

uddannelser, der henhører under studienævnet. 

Stk. 2. Studienævnet vælger af sin midte blandt det videnskabelige personale en formand og blandt de 

studerende en næstformand. Formand og næstformand godkendes af rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 2). 

Stk. 3. Studienævnet indstiller en eller flere studieledere til rektor, jf. § 6, stk. 4, nr. 3). Studielederen skal 

være en fastansat, videnskabelig medarbejder (lektor eller professor). 

Stk. 4. Studienævnet kan nedsætte udvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 

kompetence kan kun bestå af medlemmer af studienævnet og skal have samme forholdsmæssige 

sammensætning som studienævnet, jf. § 18, stk. 1. 

Stk. 5. Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den 

standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 912). 

§ 18. Rektor nedsætter studienævn og fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte studienævn, dog 

mindst 4 og højst 10 medlemmer. Hvert studienævn består af et lige stort antal repræsentanter for det 

videnskabelige personale og for de studerende. 

Stk. 2. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges af og blandt det videnskabelige 

personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne for de studerende vælges af og blandt de studerende 

for en periode på 1 år. Valgene afholdes efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et medlem 

varigt forfald, indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2. 



§ 19. Studielederen har efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 6, stk. 5, til opgave i samarbejde med 

studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, 

der indgår i eksamen. Studielederen godkender opgaveformulering og afleveringstidspunkt for 

kandidatspecialet samt i tilknytning hertil en plan for vejledningen af den studerende. 

§ 20. I masterstudienævn for masteruddannelser, der udbydes i samarbejde med andre universiteter eller 

med uddannelsesinstitutioner, kan repræsentanterne for det videnskabelige personale også bestå 

af henholdsvis videnskabeligt personale eller af undervisere fra disse institutioner. 

 

Ph.d.‐skoler, ph.d.‐skoleleder og ph.d.‐udvalg 

§ 21. Rektor opretter og nedlægger det nødvendige antal ph.d.‐skoler. 

Stk. 2. Rektor kan beslutte at oprette ph.d.‐skoler i samarbejde med andre universiteter med forankring ved 

ét af de deltagende universiteter. 

Stk. 3. Såfremt rektor beslutter at oprette ph.d.‐skoler i samarbejde med andre universiteter, jf. 

universitetslovens § 16b, stk. 4, skal der mellem rektor, og de ligeledes kompetente på 

samarbejdsuniversiteterne, træffes aftale om de nærmere regler for udpegning af ph.d.‐skoleleder og 

sammensætning af ph.d.‐udvalg, jf. §§ 22 og 23. 

§ 22. Rektor udpeger og afsætter en ph.d.‐skoleleder for hver ph.d.‐skole. Ph.d.‐skolelederen skal være 

anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v., og skal i relevant omfang have erfaring 

med og indsigt i ph.d.‐uddannelse. Rektor indhenter fornøden rådgivning, således at 

udpegningsproceduren sikrer, at ph.d.‐skolelederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. 

Stk. 2. Ph.d.‐skolelederen udpeger efter bemyndigelse fra rektor, jf.§ 65, stk. 56, ph.d.‐vejledere efter regler 

fastsat i studieordningen. Ph.d.‐skolelederen godkender ph.d.‐studerende efter indstilling fra 

repræsentanter for det videnskabelige personale i ph.d.‐udvalget. 

Stk. 3. Ph.d.‐skolelederen forestår efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 65, stk. 56, med inddragelse af ph.d.‐

udvalget planlægning af skolens uddannelse, herunder internationale ophold. 

Stk. 4. Ph.d.‐skolelederen forestår efter bemyndigelse fra rektor, jf. § 65, stk. 56, med inddragelse af ph.d.‐

udvalget løbende evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.‐skolens aktiviteter. Ph.d.‐

skolelederen indstiller til rektor om opfølgning på disse evalueringer. Evalueringer og opfølgningsplaner 

skal offentliggøres. 

§ 23. Rektor nedsætter ph.d.‐udvalg og fastsætter antallet af medlemmer i de enkelte ph.d.‐udvalg, dog 

mindst 4 og højst 12 medlemmer. Hvert ph.d.‐udvalg består af et lige stort antal repræsentanter for det 

videnskabelige personale og de ph.d.‐studerende. 

Stk. 2. Rektor udpeger formænd og eventuelle næstformænd for ph.d.‐udvalg efter indstilling fra det 

pågældende udvalg, jf. § 6, stk. 4, nr. 6).. 

Stk. 3. Ph.d.‐udvalget har bl.a. følgende opgaver:  

1) At indstille formand blandt ph.d.‐udvalgets videnskabelige personale og eventuel næstformand blandt 

ph.d.‐udvalgets studerende til rektor  

Kommentar [RLR12]: Kun et krav, 
at studielederen har erfaring med 
uddannelse, jf. universitetslovens § 
14, stk. 5.  



2) At indstille om sammensætningen af bedømmelsesudvalg til rektor  

3) At godkende ph.d.‐kurser  

4) At udarbejde forslag om interne retningslinjer for ph.d.‐skolen, herunder ph.d.‐vejledning, til ph.d.‐

skolelederen  

5) At udtale sig om evaluering af ph.d.‐uddannelse og ‐vejledning, herunder internationale evalueringer af 

ph.d.‐skolerne, til ph.d.‐skolelederen  

6) At godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensation  

7) At udtale sig inden for sit område om alle sager af betydning for ph.d.‐uddannelse og ‐vejledning, som 

rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger. 

Stk. 4. Ph.d.‐udvalget kan nedsætte underudvalg og delegere opgaver til disse. Udvalg med besluttende 

kompetence kan kun bestå af medlemmer af ph.d.‐udvalget og skal have samme forholdsmæssige 

sammensætning som ph.d.‐udvalget, jf. stk. 1. 

Stk. 5. Ph.d.‐udvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af den 

standardforretningsorden, som fastsættes af rektor, jf. § 6, stk. 3, nr. 12). 

Stk. 6. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges af og blandt det videnskabelige 

personale for en periode på 4 år. Repræsentanterne for de ph.d.‐studerende vælges af og blandt de ph.d.‐

studerende for en periode på 1 år. Valg til ph.d.‐udvalg afholdes sammen med valg til handelshøjskolens 

øvrige kollegiale organer efter reglerne i kapitel 3. Genvalg kan finde sted. Får et medlem varigt forfald, 

indtræder en suppleant efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2. 

 

Aftagerpaneler 

§ 24. CBSRektor nedsætter et antal aftagerpaneler, således at de tilsammen dækker CBS’ portefølje af 

uddannelser, og således at enhver uddannelse er knyttet til ét aftagerpanel. 

Stk. 2. Aftagerpanelerne har til opgave: 

1) At sikre en løbende dialog med uddannelsens væsentligste aftagere om uddannelsernes kvalitet og 

relevans for samfundet 

2) At udtale sig om forslag til udvikling af nye uddannelser og om væsentlige reformer af eksisterende 

uddannelser 

3) At udtale sig i forbindelse med udvikling af nye undervisnings‐ og prøveformer 

4) At drøfte andre væsentlige uddannelsesstrategiske anliggender, som CBSuniversitetet forelægger 

4)5)  At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som CBS forelægger for aftagerpanelet. 

Aftagerpanelerne kan ud over de ovennævnte opgaver afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, 

der vedrører uddannelsesområdet. 

Stk. 3. Aftagerpanelerne sammensættes af udefra kommende medlemmer, der tilsammen har erfaring med 

og indsigt i uddannelsesområdet og, og med de ansættelsesområder, som de uddannelser, som panelet 

dækker, jf. stk. 1, giver adgang til. Et aftagerpanel består af mellem 7 og 12 medlemmer. 

Kommentar [RLR13]: Ikke et krav i 
medfør af universitetslovens § 16, 
stk. 2, nr. 7). 



Stk. 4. CBS kan nedsætte aftagerpaneler efter stk. 1 og 3 i fællesskab med andre universiteter. 

 

Kapitel 3 ‐ Valgbestemmelser 

Valgstyrelse 

§ 25. Til at forestå valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 1 og 78, til akademisk råd, jf. § 11, stk. 1 og 2, til 

studienævnene, jf. § 18, stk. 1 og 2, og til ph.d.‐udvalg, jf. § 23, stk. 1 og 6, nedsætter rektor en valgstyrelse 

bestående af repræsentanter for de i § 28 nævnte valggrupper. Rektor udpeger formanden for 

valgstyrelsen. 

Stk. 2. Valgstyrelsen forestår på rektors vegne valgets tilrettelæggelse og afholdelse og påser, at reglerne 

for valget, jf. § 26, overholdes. Valgstyrelsen drager omsorg for, at der sker information om valget, 

herunder offentliggørelse af valgcirkulæret, jf. § 26. 

 

Valgregler 

§ 26. Rektor fastsætter i et valgcirkulære nærmere regler om valgrettens udøvelse, valgets afholdelse og 

opgørelse. Valgcirkulæret fastsættes efter indstilling fra valgstyrelsen. 

§ 27. Valgene afholdes som forholdstalsvalg mellem lister. Der kan indgås listeforbund og valgforbund. 

§ 28. De valgberettigede opdeles i tre valggrupper:  

Valggruppe I  Består af professorer, lektorer (med eller uden forskningspligt), adjunkter, ph.d.‐

studerende, der er fuldtidsansatte ved handelshøjskolen, samt andre, der er ansat ved 

handelshøjskolen efter en videnskabelig bedømmelse og er ansat med et gennemsnitligt 

timetal på mindst 20 timer pr. uge.  

Valggruppe II     Består af teknisk og administrativt personale, ansat med en ugentlig arbejdstid på mindst 

15 timer.  

Valggruppe III    Består af studerende. Det kan i valgreglerne fastsættes, at studerende, der kun er 

kortvarigt indskrevet ved handelshøjskolen, eller som er indskrevet for væsentligt mindre 

end halvdelen af et fuldtids studieforløb, ikke har stemmeret. 

Stk. 2. Stemmeret og valgbarhed kan kun gøres gældende inden for én valggruppe. I valgcirkulæret 

fastsættes regler om option i tilfælde af, at nogen har tilknytning til mere end én valggruppe, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Ved valg til ph.d.‐udvalg betragtes ph.d.‐studerende som tilhørende valggruppe III. 

§ 29. Såfremt et valgt medlem af bestyrelsen eller de kollegiale organer mister sin valgbarhed eller med 

lovlig grund nedlægger sit hverv, indtræder i dennes sted den suppleant, der har nærmest krav herpå efter 

opgørelsen af sidste ordinære eller ekstraordinære valg. Funktionsperioden for det indsupplerede medlem 

løber til førstkommende ordinære valgtermin. 

Stk. 2. Suppleringsvalg udskrives, når et medlem mister sin valgbarhed eller med lovlig grund nedlægger sit 

hverv, og der ikke er valgt en suppleant for den pågældende. 



Stk. 3. Såfremt der i løbet af valgperioden oprettes nye organer, udskrives ekstraordinære valg til disse 

organer. Funktionsperioden for de valgte medlemmer løber da frem til førstkommende ordinære 

valgtermin. 

 

Kapitel 4 – Økonomiske bestemmelser 

§ 30. CBS er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. samt af budgetvejledningens regler for 

statsfinansierede selvejende institutioner. 

Stk. 2. Regnskabet opstilles efter regler, der fastsættes af ministeren. 

Stk. 3. CBS’ regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes en årsrapport, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og anlægsoversigt. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og rektor. 

Stk. 4. CBS’ årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og 

af en institutionsrevisor, jf. bestemmelsen herom i universitetslovens § 28, stk. 3. 

Stk. 5. CBS skal efter anmodning fra ministeren indberette investeringsbudgetter og regnskabstal. 

§ 31. CBS’ likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse og 

bestyrelse af fondes midler. 

Stk. 2. CBS’ værdipapirer skal være noteret på navnet Copenhagen Business School ‐ Handelshøjskolen. 

§ 32. Nedlægger bestyrelsen CBS, overgår CBS’ nettoformue til staten, jf. dog stk. 3 og 4. 

Stk. 2. Gaver skænket til CBS overgår til staten, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler, jf. 

dog stk. 3 og 4. 

Stk. 3. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes CBS’ nettoformue opgjort pr. 31. 

december 1990 samt gaver skænket i perioden 1. januar 1991 til 30. juni 2003 i form af løsøre, fast 

ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til uddannelses‐ og forskningsformål efter bestyrelsens 

bestemmelse. 

Stk. 4. Hvis der i øvrigt er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes nettoformuen opgjort pr. 30. juni 

2003 til undervisnings‐ og uddannelsesformål efter ministerens bestemmelse. 

 

Kapitel 5 ‐ Andre bestemmelser 

Særlige aktiviteter 

§ 33. Bestyrelsen kan beslutte at henlægge særlige aktiviteter, herunder internt rettede udviklings‐ og 

kompetencecentre, direkte under rektor. 

 

Forvaltningsbestemmelser og klage 

§ 34. CBS er omfattet af den offentlige forvaltning og dermed bl.a. forvaltningsloven, lov om offentlighed i 

forvaltningen, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovenpersondataloven, ligestillingsloven 

og lov om folketingets ombudsmand. 



§ 35. Retlige spørgsmål ved CBS’ afgørelser om studerendes forhold kan indbringes for ministeren efter 

regler fastsat af denne, jf. universitetslovens § 34. 

 

Vedtægtsændringer 

§ 36. Beslutning om ændring af vedtægten kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 

herfor. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i forretningsordenen. Ændring af vedtægten skal 

godkendes af ministeren, jf. § 2, stk. 2, nr. 2). 

 

Kapitel 6 – Ikrafttrædelses‐ og overgangsbestemmelser 

Ikrafttræden 

§ 37. Vedtægten træder i kraft ved ministerens godkendelse. 

Stk. 2. Med vedtægtens ikrafttræden ophæves den hidtidige vedtægt for CBS af 28. februar 2012. 

 

Vedtaget af bestyrelsen for CBS, den [xxx] 

 

Karsten Dybvad 

Formand for bestyrelsen 

 

Godkendt af ministeren for Uddannelses‐ og ForskningsministerietStyrelsen for Institutioner og 

Uddannelsesstøtte,  forskning, innovation og videregående uddannelser den [xxx]  

 

Søren PindNikolaj Veje 

Uddannelses‐ og forskningsministerDirektør i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

 

 

Bilag til CBS’ vedtægt 

Ansættelses‐ og afskedigelsesprocedurer i stillingerne som rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekan, 

biblioteksdirektør og institutleder ved CBS skal følge universitetslovens § 29, anden relevant lovgivning, 

herunder forvaltningsretlige regler og lLigestillingsloven m.fl., samt nedenstående regler. 

1. Generelt vedrørende stillingerne (bortset fra universitetsdirektør og biblioteksdirektør) 

1. Kvalifikationskravene følger de krav, der er fastsat i universitetsloven, hvor dette er tilfældet, samt i 

vedtægten. 

Kommentar [AJP14]: Ikke en 
direkte følge af den ny unilov. Men en 
ønsket præcisering. 



2. Den faglige og ledelsesmæssige legitimitet sikres ved at tilrettelægge ansættelsesproceduren og 

herunder sammensætte ansættelsesudvalget således, at der kan forventes almindelig tilslutning på 

CBS til udvalgets indstilling om ansættelse. 

3. Som dokumentation for, at en ansøger opfylder universitetslovens krav om at være en anerkendt 

forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v., inden for et af universitetets fagområder, 

lægges det til grund, at ansøgeren dels skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en 

årrække og dels skal være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en 

ansøgning til et lektorat på et universitet, en seniorforskerstilling på en sektorforskningsinstitution 

eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.   

4. Hvis en potentiel kandidat ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter 

bestyrelsen hhv. rektor et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal 

bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan kvalificere ansøgeren som 

anerkendt forsker, jf. § 2, nr. 1) i lov om forskningsrådgivning m.v. Hvis bestyrelsen hhv. 

ansættelsesudvalget selv besidder samme kompetence som forudsat af et bedømmelsesudvalg, kan 

bestyrelsen hhv. ansættelsesudvalget dog selv foretage bedømmelsen.  

5. Såfremt en ansøger på grund af manglende videnskabelig aktivitet og produktion på forhånd kan 

udelukkes fra at opfylde kravene, skal der ikke ske en faglig bedømmelse af ansøgeren. 

 

2. Rektor  

1. Rektor ansættes og afskediges af bestyrelsen, jf. universitetslovens § 10, stk. 7, og vedtægtens § 2, 

stk. 2, nr. 5). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen, der træffer afgørelse om opslagets 

offentliggørelse i henhold til statens regler herom. Stillingen slås op i såvel Danmark som i udlandet. 

3. Bestyrelsen træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for de 

eksterneudefrakommende medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, samt repræsentanter 

for det videnskabelige og teknisk‐administrative personale og de studerende.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og afgive indstilling til bestyrelsen om, hvem der skal ansættes som rektor. 

 

3. Prorektor 

1. Prorektor ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, jf. universitetslovens § 

14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 65). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, der 

træffer afgørelse om opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til 

statens regler herom. 



4. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg bestående afmed repræsentanter for de 

eksterneudefrakommende medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐administrative 

personale og de studerende. Repræsentanterne for det videnskabelige og teknisk‐ administrative 

personale samt for de studerende udpeges efter indstilling fra rektor.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og afgive indstilling til rektor om, hvem der skal ansættes som prorektor. 

 

4. Universitetsdirektør  

1. Universitetsdirektøren ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, jf. 

universitetslovens § 14, stk. 3, og vedtægtens § 2, stk. 2, nr. 5). 

2. Stillingsopslag og stillingsbeskrivelse godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor, der 

træffer afgørelse om opslagets offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

3. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til 

statens regler herom. 

4. Bestyrelsen nedsætter et ansættelsesudvalg bestående afmed repræsentanter for de 

eksterneudefrakommende medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige og teknisk‐administrative 

personale og de studerende. Repræsentanterne for det videnskabelige og teknisk‐ administrative 

personale samt for de studerende udpeges efter indstilling fra rektor. 

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og afgive indstilling til rektor om, hvem der skal ansættes som 

universitetsdirektør. 

 

5. Dekaner  

1. Dekaner ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 3, nr. 4). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om opslagets 

offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for det 

videnskabelige og det teknisk‐administrative personale og for de studerende samt den anden 

dekan, jf. § 12, eller universitetsdirektøren, jf. § 7. Repræsentanterne for det videnskabelige, det 

teknisk‐administrative personale og de studerende udpeges af de respektive grupper i aAkademisk 

rRåd.   

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes som dekan.  

 

6. Biblioteksdirektør  

Kommentar [AJP15]: Ændring, der 
ikke følger af uniloven. Tidligere stod 
der: ”samt den anden dekan, jf. § 12, 
såfremt denne stilling er besat. I 
modsat fald indgår 
universitetsdirektøren i stedet for 
dekanen.” 



1. Biblioteksdirektøren ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1).  

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om opslagets 

offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for 

medarbejderne ved biblioteket samt universitetsdirektøren.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes som biblioteksdirektør.  

 

7. Institutledere  

1. Institutledere ansættes og afskediges af rektor, jf. vedtægtens § 6, stk. 4, nr. 1). 

2. Rektor udarbejder stillingsopslag og stillingsbeskrivelse og træffer afgørelse om opslagets 

offentliggørelse i henhold til statens regler herom. 

3. Rektor træffer afgørelse om ansættelsesvilkårene under hensyn til statens regler herom. 

4. Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter for de videnskabelige og 

teknisk‐administrative medarbejdere ved instituttet, en institutleder fra et andet institut samt en 

studenterrepræsentant. Repræsentanterne for de videnskabelige og teknisk‐administrative 

medarbejdere udpeges af medarbejderne på instituttet, efter en procedure fastsat af rektor. 

Institutlederen udpeges af rektor. Den studerende udpeges af de studerende i aAkademisk Rråd.  

5. Ansættelsesudvalget har til opgave at vurdere kvalifikationerne hos ansøgerne, føre samtaler med 

udvalgte ansøgere og indstille til rektor om, hvem der skal ansættes som institutleder. 
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Indstilling vedr. etablering af udpegnings- og indstillingsorgan 
Som følge af den nye universitetslov skal universiteterne nedsætte institutionsspecifikke indstillings- 
og udpegningsorganer til hhv. indstilling og udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Besty-
relsen havde d. 12. september sin første drøftelse af de nye udpegningsregler med en opfølgende drøf-
telse d. 3. november.  

Bestyrelsens drøftelser fokuserede naturligt på procedurerne for fastsættelse af udpegningsorganet, da 
det følger af loven, at udpegningsorganet dels skal udpege medlemmer til indstillingsorganet, og dels 
at indstillingsorganets øvrige medlemmer er givne. 

Det følger af bestyrelsens drøftelser, at forudsætningerne for det videre arbejde er følgende: 

- Udpegningsorganet skal være så lille som muligt
- Det ønskes, at de udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet har et konkret og nært

kendskab til CBS
- Ved udpegningen af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet skal der lægges

vægt på individuelle profiler/kompetencer i stedet for udpegningsret til eksterne organisatio-
ner (vi mener, at eksterne organisationer ikke har den fornødne ”tæthed” til CBS ift. at have
det som en topprioritet at afsøge gode kandidater til udpegningsorganet). Det risikeres, at der
udpeges efter princippet ”hvem vil/hvem kan vi finde”).

- Den umiddelbare undtagelse fra ovenstående er, at CBS ønsker at bevare og udvikle relatio-
nen til vores grundlæggere FUHU, nu DSEB, og at de derfor skal have en rolle ift. at udpege
udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet

- Det fremgår af universitetslov og CBS’ vedtægter, at bestyrelsen skal sikre, at der er medbe-
stemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger. Der-
for arbejder vi med følgende forudsætninger:

o Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) udpeger repræsentanten for de ansatte i udpegning-
sorganet

o CBS Students (eller ”den studenterorganisation, der har opnået det højeste antal man-
dater ved seneste universitetsvalg) udpeger repræsentanten for de studerende i udpeg-
ningsorganet

o Akademisk Råd (AR) skal spille en rolle i udpegning af medlemmer til udpegning-
sorganet.

- Vi ønsker – helt generelt – at knytte vores alumner tættere på universitet. Derfor ønsker vi, at
der sidder et medlem fra en alumneforening i udpegningsorganet

- Det fremgår desuden af lovens bemærkninger, at udpegningsorganets medlemmer tilsammen
skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver. Derfor
arbejder vi med en forudsætning om, at der blandt de udefrakommende medlemmer tillige
skal være medlemmer, der repræsenterer:

o Aftagere af CBS kandidater/færdiguddannede i form af medlemmer af CBS’ aftager-
paneler

Ved bestyrelsens drøftelse d. 3. november pegede bestyrelsen på en model for, hvorledes de udefra-
kommende medlemmer til udpegningsudvalget kan udpeges, hvor DSEB, Akademisk Råd, studiele-
derkredsen og CBS Business Panel ”deler” udpegningskompetencen ift. at udpege de udefrakommen-
de medlemmer til udpegningsorganet mellem sig. 

B1-2018 
Pkt. 4.a 
Bilag 4.2 
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Der var efter bestyrelsens drøftelser to udeståender, som bestyrelsen bad direktionen overveje: 

1) Om DSEB eller Akademisk Råd skulle have udpegningsretten ift. at udpege et medlem fra
myndighed/offentlig organisation

2) Hvorledes CBS’ alumneforeninger kan bringes i spil ift. at udpege eller indstille en alumne til
udpegningsorganet?

Det er direktionens indstilling til bestyrelsen, at: 

Ad 1) Akademisk Råd tildeles opgaven at udpege et medlem fra myndighed/offentlig organisation til 
udpegningsorganet. Dette skal ses som en følge af bestyrelsens ønske om, at medlemmerne af udpeg-
ningsorganet har ”et konkret og nært kendskab til CBS”. Akademisk Råd vurderes at have bedre for-
udsætninger end DSEB ift. at opfylde dette ønske.  

Ad 2) Direktionen finder, at den bedste løsning ift. involvering af alumneforeninger er at bede alumne-
foreningerne indstille maks. én kandidat hver til CBS Business Panel (et organ bestående af ledende 
rekrutteringsmedarbejdere i virksomheder, der rådgiver CBS’ karriereservice enhed). CBS Business 
Panel vælger herefter blandt de indstillede et medlem til udpegningsorganet.  

Derudover er det direktionens indstilling, at de udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet 
udpeges for en 4-årig periode.  Repræsentanterne for de ansatte, studerende og eksterne medlemmer af 
bestyrelsen udpeges i udgangspunktet også for en 4-årig periode, men udtræder af udpegningsorganet, 
hvis deres hhv. ansættelse på CBS. indskrivning som studerende på CBS eller medlemskab af besty-
relsen ændrer sig i perioden. 

For så vidt angår indstillingsorganet er det ligeledes direktionens indstilling, at medlemmerne af dette 
organ udpeges for en 4-årig periode, omend det på samme måde som ved udpegningsorganet følger, at 
såfremt et medlem mister den organisatoriske tilknytning, der danner grundlag for medlemsskabet (fx 
medlemskab af bestyrelsen eller ansættelse i ministeriet), så udtræder medlemmet og der skal udpeges 
et nyt medlem. 

Ovenstående kan opsummeres i nedenstående skema: 
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Sammensætning	af	udpegningsorganet	

Udpegningsorganet	udpeger	bestyrelsesformanden	(til	ministerens	godkendelse)	og	eksterne	bestyrelsesmed-
lemmer	efter	indstilling	fra	indstillingsorganet.	Medlemmerne	af	udpegningsorganet	kan	højst	være	udpeget	
i	en	sammenhængende	periode	på	 	år.	

Udpegningsorganet	tager	stilling	til	og	evt.	genudpeger	eksterne	bestyrelsesmedlemmer,	herunder	bestyrel-
sesformanden,	uden	foregående	indstilling	fra	indstillingsorganet.		

Medlemsgruppe	 Krav,	betingelser	mv	 Udpeges	af	(forslag/udkast)	

	udefrakommende	med-
lemmer	

Skal	komme	fra	erhvervsliv,	myndig-
heder	og	øvrige	uddannelsesinstituti-
oner	mv.	Udpeges	i	deres	personlige	
egenskab.	Må	ikke	være	medlem	af	
bestyrelsen,	være	ansatte	eller	stude-
rende	på	CBS.	

Medlemmerne	skal	tilsammen	afspejle	
CBS’	brugere	og	aftagere	og	have	ind-
sigt	i	universitetets	opgaver	og	have	
indsigt	i	forskning,	forskningsbaseret	
uddannelse,	ledelse,	organisation	og	
økonomi,	herunder	vurdering	af	bud-
getter	og	regnskaber	

Formanden	for	udpegningsorganet	
udpeges	fra	denne	gruppe.	Formanden	
skal	have	erfaring	med	ledelse	og	bred	
indsigt	i	samfundsmæssige	forhold	

)	DSEB	udpeger	ét	medlem,	der	
kommer	fra	erhvervslivet	

)	Akademisk	Råd	udpeger	et	
medlem	fra	myndighed/offentlig	
organisation	

)	Akademisk	Råd	udpeger	ét	
medlem,	der	kommer	fra	et	an-
det	universitet	

)	Studielederkredsen	udpeger	
ét	medlem,	der	kommer	fra	et	
aftagerpanel	knyttet	til	én	ud-
dannelse	på	CBS	efter	indstilling	
fra	studenævnene/studieledere	

)	CBS	Business	Panel	udpeger	
en	alumne	efter	indstilling	fra	
alumneforeninger	

En	repræsentant	for	de	an-
satte	

Umiddelbart	må	forslaget	forstås	såle-
des	at	vedkommende	ikke	kan	være	
medlem	af	bestyrelsen	

Hovedsamarbejdsudvalget	ud-
peger	

En	repræsentant	for	de	stu-
derende	

Umiddelbart	må	forslaget	forstås	såle-
des	at	vedkommende	ikke	kan	være	
medlem	af	bestyrelsen.	

CBS	Students	udpeger	

(skal	måske	formuleres	som	
”den	studenterorganisation,	der	
har	opnået	det	højeste	antal	
mandater	ved	seneste	univalg”)	

En	repræsentant	for	de	eks-
terne	medlemmer	af	besty-
relsen	

Dette	kan	ikke	være	bestyrelsesfor-
manden.	

Bestyrelsen	udpeger	
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Sammensætning	af	indstillingsorganet	

Indstillingsorganet	indstiller,	på	baggrund	af	åbent	opslag,	nye	eksterne	bestyrelsesmedlemmer,	herunder	
formanden,	til	udpegningsorganet.	Der	indstilles	mindst	to	kandidater.	

Ved	udpegning	af	”menige”	
eksterne	bestyrelsesmed-
lemmer:	

Bestyrelsesformanden	

Bestyrelsesformanden	er	for-
mand	for	organet.	

Ved	udpegning	af	bestyrel-
sesformand:	

Midlertidig	formand	for	
organet	

Ved	udpegning	af	ny	bestyrelsesfor-
mand	udtræder	bestyrelsesformanden	
af	organet,	og	udpegningsorganet	ud-
peger	en	udefrakommende	(midlerti-
dig)	formand.	Denne	kan	ikke	være	
medlem	af	udpegningsorganet,	besty-
relsen,	være	ansatte	eller	studerende	
på	CBS	

Udpeges	af	udpegningsorganet.	

Et	internt	medlem	af	besty-
relsen	

Udpeges	af	bestyrelsen	

Et	eksternt	medlem	af	besty-
relsen	

Udpeges	af	bestyrelsen	

En	repræsentant	fra	UFM	 Eksempelvis	ansat	leder	i	ministeriet	 Udpeges	af	UFM	

To	udefrakommende	med-
lemmer	

Udpeges	i	deres	personlige	egenskab.	
De	kan	ikke	være	medlem	af	udpeg-
ningsorganet,	bestyrelsen,	være	ansat-
te	eller	studerende	på	CBS	

Udpeges	af	udpegningsorganet.	
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Vedtægtsændringer – oversigt over de øvrige ændringer end de 
der følger af politisk aftale om Bedre rammer for ledelse på uni-
versiteterne 

Formål og baggrund 
På baggrund af den politiske aftale om Bedre rammer for ledelse på universiteterne, og de deraf føl-
gende lovændringer i universitetsloven er der behov for at tilpasse CBS’ vedtægter. 

Ændringerne i universitetsloven implementerer de tre temaer i den politiske aftale: (i) Bestyrelsen 
opgaver og ansvar, (ii) Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning og (iii) Strategiske 
rammekontrakter. Disse ændringer gennemgås i et separat notat. 

I forbindelse med de ændringer af CBS’ vedtægter, der er en nødvendig følge af den politiske aftale og 
lovændringen, har CBS tillige foretaget et servicetjek af vore vedtægter for at identificere evt. andre 
nødvendige ændringer. 

Dette notat oplister de ændringsforslag, der er indeholdt i det samlede forslag til ændringer af CBS 
vedtæger, og som ikke følger af den politiske aftale om Bedre rammer for ledelse på universiteterne, 
men derimod af den interne gennemgang af vedtægterne, samt baggrunden herfor.  

Opsummering 
De ændringer der ikke er en direkte følge af den politiske aftale om Bedre rammer for ledelse på uni-
versiteterne kan overordnet set opdeles i følgende kategorier: 

- Konsekvensrettelser
- Formålsformulering
- Henvisning til ligestillingslovene
- Student & Innovation House
- Tilretning af proces i forbindelse med ansættelse af dekaner

Konsekvensrettelser 
Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser i vedtægterne, bl.a. tilsynsministeriets navn, samt numme-
reringen af understykker i enkelte af vedtægtsbestemmelserne grundet tilføjelser og tilretninger, der er 
en følge af den politiske aftale og lovændringerne mv.   

Formålsformulering 
Uddannelsesdekanatet har fremsat forslag om ændring af formålsformuleringen i vedtægterne, idet vi 
ikke længere har egentlige erhvervssproglige uddannelser og den nuværende formulering derfor ikke 
er retvisende.  

Derudover har ministeriet tidligere afvist at vi kunne anvende cand.it titlen fordi vi kun uddannede til 
erhvervsøkonomi og erhvervssprog og ” beslægtede områder” efter deres opfattelse ikke var tilstræk-
kelig.  
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Ændringen tilsigter derfor at understrege, at vi fortsat beskæftiger os med erhvervshumaniora, men 
tillige sikre, at vi også kan uddanne og forske inden for det, vi opfatter som beslægtede områder, her-
under IT, statistik, matematik, statskundskab og nationaløkonomi. 

Forslag til ændring af bestemmelse 
Det foreslås derfor at den nuværende § 1, stk. 2, 1 sætning ændres fra 
”CBS har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internatio-
nale niveau inden for erhvervsøkonomiske, erhvervssproglige og dermed beslægtede områder.”  

til 
”CBS har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internatio-
nale niveau inden for erhvervsøkonomiske fagområder samt andre relevante samfundsvidenskabelige, 
humanistiske og naturvidenskabelige fagområder.  

Henvisning til ligestillingslovene 
På bestyrelsesmødet den 6. marts 2017, i forbindelse med afrapportering til bestyrelsen på den lovbe-
stemte handlingsplan for kønsdiversitet i ledelse traf bestyrelsen beslutning om, at der ved lejlighed 
skal tilføjes en henvisning til Ligestillingsloven i vedtægterne om, at der tilstræbes en ligelig kønsfor-
deling blandt de eksterne medlemmer af bestyrelsen. 

Forslag til henvisning i § 5, stk. 2.  
Det forslås at følgende tilføjes som sidste sætning i § 5, stk. 2: ”I overensstemmelse med Ligestillings-
loven § 11 tilstræbes det, at der er en ligelig kønsfordeling blandt de eksterne medlemmer af bestyrel-
sen.”  

Student & Innovation House 
I forbindelse med drøftelserne om Student Innovation House og det fremtidige samarbejde mellem de 
studerende og CBS vedrørende huset, beliggende Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg, har det været 
magtpåliggende for de studerende, at husets brug som student innovation house blev sikret bedst mu-
ligt i et langvarigt tidsmæssigt perspektiv. I dag er brugen af huset som et Student Innovation House 
alene bundet i 10 år via krav fra Villum Fonden forbindelse med deres tildeling af fondsbevilling til 
huset. 

Både CBS og de studerende har et ønske om, at huset anvendes til Student Innovation House i et læn-
gere tidsperspektiv, og de studerende har udtrykt et stærkt og forståeligt ønske om, at det sikres, at 
daglig ledelse ikke på et tidspunkt i fremtiden uden videre kan ændre brugen af huset. Derfor forslås 
det, at brugen af huset sikres via en vedtægts ændring, hvor det alene er CBS’ bestyrelse, der kan træf-
fe beslutning om ændret brug af huset, herunder at en sådan beslutning gøres afhængig af et kvalifice-
ret flertal (2/3).  

Forslag til nye bestemmelser i vedtægterne 
Der stilles derfor forslag om tilføjelse af en bestemmelse om bestyrelsens godkendelse af ændringer af 
brugen af Student & Innovation House, som nummer 9 i vedtægternes § 2, stk. 2 vedrørende bestyrel-
sens opgaver og beføjelser, med følgende ordlyd: 



Titel: Vedtægtsændringer – oversigt øvrige 

Forfatter:  

Dato: 15. november 2017 Version: 1 Side 3 af 3 

”Bestyrelsen skal godkende ændringer af brugen af bygningen beliggende Howitzvej 30, 2000 Frede-
riksberg.” 

Samt en bestemmelse om krav om et kvalificeret flertal, som et nyt stk. 6 i vedtægternes § 2 med føl-
gende ordlyd: 

”Bestyrelsens godkendelse af en ændring af brugen af Howitzvej 30, 2000 Frederiksberg skal ske med 
2/3 flertal af de deltagende medlemmer.” 

Tilretning af proces i forbindelse med ansættelse af dekaner 
I forbindelse med at begge dekanstillinger blev slået op samtidig i 2017 viste formuleringen i Bilag til 
CBS vedtægter om Ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i stillingerne som rektor, prorektor, uni-
versitetsdirektør, dekan, biblioteksdirektør og institutleder ved CBS, omkring sammensætningen af 
ansættelsesudvalget sig uhensigtsmæssig. 

Forslag til ændring 
Det foreslås derfor at den nuværende bestemmelse nr. 5(4) ændres fra:  
”Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for det videnskabe-
lige og det teknisk-administrative personale og for de studerende samt den anden dekan, jf. § 12, så-
fremt denne stilling er besat. I modsat fald indgår universitetsdirektøren i stedet for dekanen. Repræ-
sentanterne for det videnskabelige, det teknisk-administrative personale og de studerende udpeges af 
de respektive grupper i Akademisk Råd.”  

til  

”Rektor nedsætter et ansættelsesudvalg, der ud over rektor består af repræsentanter for det videnskabe-
lige og det teknisk-administrative personale og for de studerende samt én af dekanerne, jf. § 12 eller 
universitetsdirektøren, jf. § 7. Repræsentanterne for det videnskabelige, det teknisk-administrative 
personale og de studerende udpeges af de respektive grupper i Akademisk Råd. 
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Vedtægtsrevision som følge af politisk aftale om Bedre rammer 
for ledelse på universiteterne 

Opsummering 
Dette notat:  

- gennemgår ændringerne i den nye universitetslov

Baggrund 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i løbet af 2016 gennemført et eftersyn af de styringsmæssi-
ge rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder universiteterne. Det såkaldte sty-
ringseftersyn resulterede i et lovforslag om ”Bedre rammer for ledelse”, der i feb-marts blev sendt i 
høring. Universiteterne indsendte et fælles høringssvar.  

Bestyrelsen blev på sit møde d. 6. marts orienteret om lovforslaget. 

Den 11. april indgik Regeringen, DF og S en politisk aftale om Bedre rammer for ledelse på universi-
teterne, der på en række punkter imødekom høringssvarene fra universiteter og andre organisationer. 
Universiteternes ønske om at bestyrelsesformanden fortsat skulle udpeges fra bestyrelsens midte blev 
dog ikke imødekommet. 

Uddannelses- og forskningsministeren fremsatte d. 26. april på baggrund af den politiske aftale lov-
forslag om ændring af universitetsloven. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget d. 8. juni med ikraft-
træden 1. juli. 

Den nye universitetslov medfører at CBS’ vedtægter skal revideres. Dels skal vedtægten opdateres i 
henhold til den nye universitetslov (konsekvensrettelser) og dels skal vedtægten fastsætte nye proce-
durer for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden (substans-
rettelser). 

Den nye universitetslov 
Den nye universitetslov implementerer den politiske aftales tre temaer: 

1. Bestyrelsen opgaver og ansvar
2. Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning
3. Strategiske rammekontrakter

Nedenfor gengives indholdet af den nye lov som beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget (der er i 
høj grad tale om citat fra lovbemærkningerne). Særligt interesserede kan læse lovforslag og bemærk-
ninger her: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L203/index.htm 

Bestyrelsen rolle og ansvar 
Den nye universitetslov præciserer den samlede bestyrelses samfundsmæssige ansvar og rolle som 
universitetets øverste myndighed, bestyrelsesformandens rolle og opgaver samt den løbende dialog 
mellem bestyrelser og uddannelses- og forskningsministeren. Bestyrelsen har det overordnede ansvar 
for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale 
niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets 
forskning og uddannelser udvikles løbende. Det er hermed hensigten at tydeliggøre, at bestyrelsen i 
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højere grad forventes at være strategisk sparringspartner for den daglige ledelse og involvere sig på et 
strategisk niveau i universitetets opgaver.  

Derudover er ønsket med loven, at det tydeliggøres, at de samfundsmæssige hensyn skal tillægges 
vægt i ledelsen af universitetet. Det foreslås på denne baggrund tydeliggjort, at bestyrelsen ikke alene 
skal forvalte universitetets midler effektivt, men også til størst mulig gavn for samfundet. En effektiv 
ressourceudnyttelse til størst mulig gavn for samfundet fordrer bl.a., at universitetet udvikler sine ud-
dannelses- og forskningsaktiviteter i forhold til samfundets behov i bred forstand. Det vil f.eks. sige, at 
bestyrelsen skal vurdere, om uddannelsesudbuddet til stadighed er det rette, har den fornødne kvalitet, 
og om de enkelte uddannelser fører til beskæftigelse.  

I den nye lov præciseres/udvides formandsrollen, det fremgår således, at bestyrelsesformanden på 
universitetets vegne har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde, og at 
bestyrelsesformanden på universitetets vegne er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- 
og forskningsministeren (konkret mindst to årlige møder mellem ministeren og formandskredsen, hvor 
rektorerne kan deltage efter behov). 

Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning 
Præciseringen af, at bestyrelsen også har ansvaret for, at universitetets forskning og uddannelser ud-
vikles løbende, betyder, at det indskrives i lovteksten, at der blandt bestyrelsens eksterne medlemmer 
er behov for personer med indsigt i forskning og forskningsbaseret uddannelse. Der kan herunder være 
tale om medlemmer, der har indsigt i forskningsinstitutioner, forskningsdrevet virksomhed og med-
lemmer, der har international baggrund og forståelse for universitetet i en global kontekst. Konkret 
oversættes dette i bemærkningerne til, at det må det forventes, at mindst ét af de eksterne medlemmer 
har erfaring som anerkendt forsker. Det forventes endvidere, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer har 
en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, herunder f.eks. en masteruddannelse.  

Det er også nyt, at det ikke alene er den samlede bestyrelse, men også de eksterne bestyrelsesmed-
lemmers kompetencer, der tilsammen skal afspejle universitetets opgaver. 

Det foreslås, at bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed 
eller organisation. Der vil f.eks. kunne være tale om erfaring på direktionsniveau fra en stor virksom-
hed eller organisation. Bestyrelsesformanden skal endvidere have væsentlig indsigt i samfundsmæssi-
ge forhold. 

Der foreslås endvidere nye bestemmelser for indstilling og udpegning af eksterne bestyrelsesmedlem-
mer, herunder bestyrelsesformanden. Lovforslaget tager udgangspunkt i, at det enkelte universitet 
fortsat vil skulle nedsætte et institutionsspecifikt udpegningsorgan og et institutionsspecifikt indstil-
lingsorgan til udpegning og indstilling af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det er hensigten, at både 
udpegnings- og indstillingsorganet skal påse, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer opfylder kompe-
tencekravene. 

Universitetet nedsætter et udpegningsorgan, der består af mindst otte og højst ti medlemmer. Udpeg-
ningsorganet sammensættes af fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddan-
nelsesinstitutioner m.v., der udpeges i deres personlige egenskab, og som ikke må være medlemmer af 
universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet. De fem til syv medlemmer skal til-
sammen afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver. 

Ud fra en samlet betragtning om balance, herunder i forhold til ansattes og studerendes stemme i ud-
pegningsprocessen, foreslås det, at én repræsentant for de ansatte, én repræsentant for de studerende 
og én repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse også skal have plads i ud-
pegningsorganet (repræsentanten for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke være 
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bestyrelsesformanden.). Udpegningsorganet vælger blandt de fem til syv medlemmer fra erhvervsliv 
m.v. en formand. Formanden skal have erfaring med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige for-
hold. Formålet med at have medlemmer af udpegningsorganet fra universitetets brugere og aftagere – 
som f.eks. det private erhvervsliv, offentlige virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, forsk-
ningsinstitutioner og kulturinstitutioner – er, at udpegningsorganet bliver sammensat bredt, og at der 
ikke er ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, sektorer og erfaringer. Disse medlemmer af 
udpegningsorganet må ikke være medlemmer af universitetets bestyrelse, være ansatte eller studeren-
de på universitetet.  

Lovforslaget indebærer, at universiteterne selv fastsætter den fremtidige procedure for udpegning af 
disse medlemmer i vedtægten.  

Udpegningsorganet udpeger eksterne medlemmer af bestyrelsen efter indstilling fra indstillingsorga-
net.  For så vidt angår bestyrelsesformanden vil bestyrelsen fremover ikke selv kunne udpege denne 
fra sin midte. Udpegningsorganet skal – efter indstilling fra indstillingsorganet – udpege en formands-
kandidat til ministerens godkendelse.  Siddende eksterne medlemmer af bestyrelsen kan indstilles til 
bestyrelsesformandsposten. 

Ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer skal udpegningsorganet tilstræbe, at den samlede besty-
relse har en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i overensstemmelse med principperne i lige-
stillingsloven 

For så vidt angår indstillingsorganet foreslås det i i den nye lov, at den siddende bestyrelsesformand er 
formand for organet, der i øvrigt består af ét eksternt og ét internt medlem af den siddende bestyrelse, 
en repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet og to medlemmer, der er udpeget af ud-
pegningsorganet. De to medlemmer udpeget af udpegningsorganet udpeges i deres personlige egen-
skab og må ikke være medlemmer af udpegningsorganet, bestyrelsen, være ansatte eller studerende på 
universitetet. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der udpeger ministeriets repræsentant i 
indstillingsorganet. Der vil eksempelvis kunne være tale om en ansat leder i ministeriet. I de tilfælde, 
hvor indstillingsorganet skal indstille kandidater til bestyrelsesformandsposten, kan den siddende be-
styrelsesformand ikke være formand for eller i øvrigt deltage i indstillingsorganet. I denne situation 
udpeger udpegningsorganet en ny formand for indstillingsorganet. Denne må ikke være medlem af 
udpegningsorganet eller bestyrelsen, være ansat eller studerende på universitetet. Indstillingsorganet 
udarbejder kompetenceprofiler for de ledige bestyrelsesposter med henblik på åbent opslag. Det vil 
sige, at der skal ske en offentlig annoncering efter nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. Indstillingsor-
ganet skal ved besættelsen af bestyrelsesformandsposten og øvrige bestyrelsesposter indstille mindst 
én kandidat mere end antallet af ledige bestyrelsesposter, og der skal foreslås lige mange kvinder og 
mænd.  

Genudpegninger 
Forud for udløbet af de eksterne bestyrelsesmedlemmers periode, herunder bestyrelsesformandens 
periode, overvejer udpegningsorganet, om organet anser det for hensigtsmæssigt, at de eksterne besty-
relsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, får mulighed for at fortsætte i yderligere fire år. I 
bekræftende fald, og hvis de eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, er villi-
ge til at påtage sig en ny periode, foretager udpegningsorganet genudpegning. For så vidt angår besty-
relsesformanden forelægges genudpegningen til ministerens godkendelse. Genudpegning forudsætter 
ikke en forudgående indstilling fra indstillingsorganet. 
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Skematisk oversigt udpegning- og indstillingsorgan 
Sammensætning af udpegningsorganet 

5-7 udefrakommende medlemmer Formanden for udpegningsorganet udpeges fra denne 
gruppe. Procedure for udpegning af disse medlemmer 
fastsættes i vedtægten 

Èn repræsentant for de ansatte Umiddelbart må forslaget forstås således at vedkom-
mende ikke kan være medlem af bestyrelsen 

Èn repræsentant for de studerende Umiddelbart må forslaget forstås således at vedkom-
mende ikke kan være medlem af bestyrelsen. 

Én repræsentant for de eksterne 
medlemmer af bestyrelsen 

Dette kan ikke være bestyrelsesformanden. 

Sammensætning af indstillingsorganet 

Bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden er formand for organet. Ved 
udpegning af ny bestyrelsesformand udtræder besty-
relsesformanden af organet, og udpegningsorganet 
udpeger en udefrakommende (midlertidig) formand.  

Èt internt medlem af bestyrelsen Udpeges af bestyrelsen 

Ét eksternt medlem af bestyrelsen Udpeges af bestyrelsen 

Èn repræsentant fra UFM Udpeges af UFM 

To udefrakommende medlemmer Udpeges af udpegningsorganet. De kan ikke være 
medlemmer af udpegningsorganet. 

 

Den nye udpegningsprocedure finder anvendelse ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herun-
der bestyrelsesformanden. Eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, fortsætter som be-
styrelsesmedlemmer indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning efter 
de nye regler 

Strategiske rammekontrakter 
Det er ministeriets opfattelse, at de nuværende udviklingskontrakter ikke i tilstrækkelig grad fungerer 
som universiteternes centrale styringsværktøj, og at de således ikke i tilstrækkelig grad afspejler en 
tydelig forventningsafstemning om de overordnede politiske målsætninger i forhold til universiteter-
nes opgaver og strategiske udfordringer. Herudover har det nuværende koncept med fælles pligtige 
mål udfordret kontraktens styringsrelevans på det enkelte universitet. Det er ligeledes erfaringerne, at 
kontrakterne ikke har understøttet en systematisk og løbende strategisk dialog mellem uddannelses- og 
forskningsministeren og institutionernes bestyrelser. Endelig er erfaringerne, at den nuværende kon-
traktperiode på tre år ofte ikke er en tilstrækkelig lang periode for strategiske rammekontrakter med 
universiteter, der arbejder med en lang strategisk tidshorisont for både uddannelse og forskning. Med 
lovforslaget foreslås de nuværende udviklingskontrakter ændret til strategiske rammekontrakter. Det 
følger af lovforslaget, at rammekontrakterne skal være institutionsspecifikke og indeholde strategiske 
mål for universitetets kerneopgaver med afsæt i det enkelte universitets udfordringer. Alle mål formu-
leres i dialog mellem universitetet og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende son-
dring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves således. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, 
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at den strategiske rammekontrakt er et centralt styringsværktøj, og for at kontraktens mål opfyldes. 
Det følger heraf, at bestyrelsesformanden er en central strategisk partner i både forhandling og løbende 
opfølgning på mål og resultater. Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de strategiske ramme-
kontrakter, men det er forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder. Det er for-
ventningen, at de strategiske rammekontrakter skal erstatte de nuværende udviklingskontrakter, når de 
nuværende udviklingskontrakter udløber i december 2017. 

 

Bilag 
Politisk aftale 

Ny lov sammenholdt med gældende lov 



Den 11. april 2017 
 
Aftaletekst 
 
 
Bedre rammer for ledelse på universiteterne  
 
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og 
Socialdemokratiet er enige om at styrke de ledelsesmæssige rammer på universiteterne.  

Universiteterne spiller en meget vigtig rolle i Danmark. Gode uddannelser og forskning af højeste kvalitet er 
afgørende betingelser for et samfund med udvikling og vækst. 
 
Partierne bag stemmeaftalen er enige om, at det er afgørende, at universiteterne har ubetinget 
forskningsfrihed og en høj grad af uafhængighed og selvbestemmelse. Aftalepartierne lægger stor vægt på, at 
universiteterne er hjemsted for den frie og kritiske tanke, og hvor den akademiske kvalitetskontrol er 
uanfægtelig.  
 
Universiteterne har gennemgået en markant udvikling organisatorisk, størrelsesmæssigt og styringsmæssigt 
de seneste 10-15 år. De er bl.a. etableret som statsfinansierede selvejende institutioner med bestyrelser med 
eksternt flertal og ansatte ledere.  
 
De overordnede rammer for ledelsen af universiteterne er på mange måder velfungerende. Men der er også 
et potentiale for forbedringer med henblik på, at de ledelsesmæssige rammer i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning og ansvar.  
 
Med aftalen tydeliggøres bestyrelsernes rolle og ansvar, rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af 
bestyrelsen, herunder bestyrelsesformanden, tilpasses, og bestyrelsernes dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren styrkes. 
 
De styrkede rammer for ledelse skal mindske behovet for detailreguleringen af universiteterne, som f.eks. 
den ledighedsbaserede dimensionering og fremdriftsreformen. Aftalepartierne er således enige om, at de 
udfordringer, som opstår, så vidt muligt skal løses af universiteterne selv i dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren og -ministeriet.  
 
Aftalen omfatter følgende elementer: 
 
1) Bestyrelsernes rolle og ansvar  
Aftalepartierne er enige om at tydeliggøre bestyrelsernes rolle, handlerum og ansvar ved, at det i 
universitetsloven præciseres: 
 
• At bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet.  
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver 

forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau.  
• At bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles 

løbende. 
• At bestyrelsesformanden er ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og 

forskningsministeren og har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.  
• At de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges i deres personlige egenskab, og at deres kompetencer 

tilsammen skal afspejle universitetets opgaver. 
 
 



2) Udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden 
De eksterne medlemmer af bestyrelserne på universiteterne udpeges i dag af et udpegningsorgan efter 
indstilling fra et indstillingsorgan nedsat af universitetet.  
 
Aftalepartierne er enige om at videreudvikle denne model, således at modellen i højere grad afspejler 
universiteternes store samfundsmæssige betydning, herunder at udpegningsorganet virker uafhængigt af 
bestyrelsen. Endvidere lægges vægt på, at der er stor grad af åbenhed og gennemsigtighed om kompetencer 
og procedurer for udpegning.  
 
Udpegningsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et udpegningsorgan, der udpeger de eksterne medlemmer af universitetets 
bestyrelse på baggrund af indstillinger fra et indstillingsorgan. For så vidt angår bestyrelsesformanden for 
universitetet udpeger udpegningsorganet én kandidat til ministerens godkendelse.  
 
Udpegningsorganet skal bestå af:  

• 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen 
skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver, og som ikke 
må være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte eller studerende på universitetet. 

• Én repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
• Én repræsentant for de ansatte og én repræsentant for de studerende. 

 
De 5-7 medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v. skal tilsammen leve 
op til samme kompetencekrav som stilles til de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse. 
Udpegningsorganet vælger en formand blandt de 5-7 medlemmer. Formanden skal have erfaring med ledelse 
og bred indsigt i samfundsmæssige forhold.  
 

Indstillingsorgan: 
Hvert universitet nedsætter et indstillingsorgan, som har til opgave at indstille kandidater til eksterne 
medlemmer af bestyrelsen, herunder formandskandidater til udpegningsorganet. Indstillingsorganet skal 
bestå af: 

• Én formand  
• Ét eksternt medlem af bestyrelsen  
• Ét internt medlem af bestyrelsen 
• Én repræsentant for Uddannelses-og Forskningsministeriet 
• To medlemmer udpeget af universitetets udpegningsorgan 

 
Ved indstillinger til bestyrelsesformandsposten udpeger udpegningsorganet en formand for 
indstillingsorganet. Ved indstilling til øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen er bestyrelsesformanden for 
universitetet formand for indstillingsorganet.  
 
Udpegningsorganet kan ikke udpege egne medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, ansatte eller studerende 
på universitetet til indstillingsorganet.  
 
3) Kompetencekrav til eksterne bestyrelsesmedlemmer  
Der stilles i dag krav til de eksterne medlemmer af bestyrelsens kompetencer inden for ledelse, organisation 
og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Herudover fremgår det af universitetslovens 
bemærkninger, at der bør være internationale kompetencer i bestyrelsen.  
 
Aftalepartierne er enige om: 



• At de eksterne medlemmer af bestyrelsen tilsammen skal have indsigt i forskning, forskningsbaseret 
uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Og at det 
fortsat er hensigtsmæssigt, at der er internationale kompetencer i bestyrelsen. 

• At bestyrelsesformanden skal have strategisk ledelseserfaring fra en stor virksomhed eller organisation 
og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. 

 
4) Styrket dialog og strategiske rammekontrakter  
Aftalepartierne er enige om, at den løbende dialog mellem bestyrelser og uddannelses- og 
forskningsministeren skal styrkes, herunder ved at bestyrelsesformændene mødes med ministeren mindst to 
gange årligt. Rektorerne eller formandsskabet for Rektorkollegiet kan efter behov deltage i møderne. 
 
Aftalepartierne er endvidere enige om, at de nuværende udviklingskontrakter skal erstattes af nye strategiske 
rammekontrakter, som indgås mellem universitetets bestyrelse og uddannelses- og forskningsministeren.  
 
De nye strategiske rammekontrakter: 
 
• Skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale strategiske mål for universitetets opgaver med 

afsæt i det enkelte universitets udfordringer. De strategiske mål udarbejdes i dialog mellem 
universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den nuværende sondring mellem pligtige og 
selvvalgte mål ophæves således. 

• Skal have længere varighed. Der fastsættes ikke i loven en fast længde for de nye kontrakter, men det er 
forventningen, at der vil blive tale om fireårige kontraktperioder.  

• Skal danne ramme om en styrket strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og 
bestyrelserne, hvor der løbende følges op på fremdrift og resultater. 

• Skal understøtte tværgående samarbejde og koordinering mellem institutionerne om fælles 
udfordringer.  

 
Aftalens bestemmelser vedrørende bestyrelsernes rolle, ansvar og kompetencer, udpegning af de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer og styrket dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren 
evalueres senest to år efter, at alle universiteter har opnået erfaringer med udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer efter de nye procedurer.  
 



Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
261 af 18. marts 2015, som ændret ved § 1 i lov
nr. 411 af 11. maj 2016, foretages følgende æn-
dringer:

§ 10. Bestyrelsen er øverste myndighed for
universitetet. Bestyrelsen varetager universite-
tets interesser som uddannelses- og forsknings-
institution og fastlægger retningslinjer for dets
organisation, langsigtede virksomhed og udvik-
ling.

Stk. 2. ---

1. § 10, stk. 1, affattes således:
»Bestyrelsen er øverste myndighed for uni-

versitetet og har ansvaret for den overordnede
og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrel-
sen har det overordnede ansvar for, at universi-
tetet driver forskning og giver forskningsbase-
ret uddannelse indtil højeste internationale ni-
veau inden for sine fagområder m.v., jf. § 2.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at
universitetets forskning og uddannelser udvik-
les løbende. Bestyrelsen skal forvalte universi-
tetets midler effektivt og til størst mulig gavn
for samfundet.«

Stk. 3. Bestyrelsen skal forvalte universitetets
midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn
for universitetets formål.

Stk. 4-7. ---

2. § 10, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Bestyrelsesformanden har det over-

ordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrel-
sens arbejde. Bestyrelsesformanden er på uni-
versitetets vegne ansvarlig for den strategiske
dialog med uddannelses- og forskningsministe-
ren.«

Stk. 8. Bestyrelsen indgår en udviklingskon-
trakt med ministeren, som i den forbindelse kan
fastsætte mål. Udviklingskontrakten kan omfat-
te alle dele af universitetets virksomhed og skal
omfatte mål for de aktiviteter og indsatser, der
tillægges særlig vægt.

Stk. 9-10. ---

3. § 10, stk. 8, affattes således:
»Stk. 8. Bestyrelsen indgår en strategisk ram-

mekontrakt med ministeren. Den strategiske
rammekontrakt skal indeholde strategiske mål
for universitetets opgaver, jf. § 2.«

4. I § 10 indsættes som stk. 11:
»Stk. 11. Ministeren afholder møde med be-

styrelsesformændene for universiteterne mindst
to gange årligt.«

§ 12. Bestyrelsen sammensættes af udefra-
kommende medlemmer og af medlemmer, der

5. I § 12, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »udefra-
kommende« til: »eksterne«.

16



repræsenterer universitetets videnskabelige per-
sonale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det
teknisk-administrative personale og de stude-
rende. Bestyrelsen sammensættes således, at
flertallet af medlemmerne er udefrakommende.
Bestyrelsen vælger en formand blandt de med-
lemmer, der er udefrakommende.

6. § 12, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

Stk. 2. Bestyrelsens sammensætning skal af-
spejle universitetets samlede opgaver. Bestyrel-
sens medlemmer skal tilsammen bidrage til at
fremme universitetets strategiske virke med de-
res erfaring og indsigt i uddannelse, forskning,
videnformidling, videnudveksling og universi-
tetets opgaveområder efter § 2, stk. 4.

7. § 12, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsæt-
tes:

»Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal tilsam-
men have erfaring og indsigt i forskning, forsk-
ningsbaseret uddannelse, videnformidling, vi-
denudveksling og universitetets opgaveområder
efter § 2, stk. 4, med henblik på at kunne vare-
tage den overordnede og strategiske ledelse af
universitetet, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 3. De udefrakommende medlemmer ud-
peges i deres personlige egenskab. Et udefra-
kommende medlem kan højst sidde i bestyrel-
sen i 8 år fordelt på mindst to udpegningsperio-
der. De udefrakommende medlemmer skal have
erfaring med ledelse, organisation og økonomi,
herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Stk. 3. De eksterne medlemmer udpeges i de-
res personlige egenskab. De eksterne medlem-
mer udpeges for en periode på fire år og kan
genudpeges én gang. De eksterne medlemmers
kompetencer skal tilsammen afspejle universi-
tetets opgaver, jf. § 2. De eksterne medlemmer
skal tilsammen have indsigt i forskning, forsk-
ningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation
og økonomi, herunder vurdering af budgetter
og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have
erfaring med strategisk ledelse af en stor virk-
somhed eller organisation og væsentlig indsigt i
samfundsmæssige forhold.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der
indstiller de udefrakommende bestyrelsesmed-
lemmer (indstillingsorganet). Universitetet ned-
sætter et andet organ, der udpeger de udefra-
kommende medlemmer (udpegningsorganet).
Indstillings- og udpegningsorganerne må ikke
være identiske. Indstillings- og udpegningsor-
ganerne skal sikre, at de udefrakommende med-
lemmer opfylder betingelserne i stk. 2 og 3. Be-
styrelsen fastsætter procedurer for nedsættelsen
af indstillingsorganet og udpegningsorganet.

Stk. 4. Universitetet nedsætter et organ, der
udpeger bestyrelsesformanden og de øvrige
eksterne medlemmer (udpegningsorganet) og et
andet organ, der indstiller formanden og de eks-
terne medlemmer (indstillingsorganet). Udpeg-
nings- og indstillingsorganet skal påse, at de
eksterne medlemmer opfylder betingelserne i
stk. 2 og 3. For så vidt angår bestyrelsesfor-
manden udpeger udpegningsorganet én kandi-
dat til ministerens godkendelse. De nærmere
procedurer for nedsættelsen af udpegnings- og
indstillingsorganet fastsættes i vedtægten inden
for rammerne af stk. 5-7.
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Stk. 5. Universitetet nedsætter et udpegnings-
organ, der består af mindst otte og højst ti med-
lemmer. Udpegningsorganet sammensættes af
fem til syv medlemmer fra erhvervsliv, myn-
digheder og øvrige uddannelsesinstitutioner
m.v., der udpeges i deres personlige egenskab,
og som ikke må være medlemmer af universite-
tets bestyrelse, ansatte eller studerende på uni-
versitetet. Derudover har én repræsentant for de
ansatte, én repræsentant for de studerende og én
repræsentant for de eksterne medlemmer af uni-
versitetets bestyrelse plads i udpegningsorga-
net. Medlemmerne, jf. 2. pkt., skal tilsammen
afspejle universitetets brugere og aftagere og
have indsigt i universitetets opgaver, jf. § 2, og
opfylde betingelserne i stk. 3. Udpegningsorga-
net vælger blandt sine medlemmer nævnt i 2.
pkt. en formand. Formanden skal have erfaring
med ledelse og bred indsigt i samfundsmæssige
forhold. Medlemmerne kan højst være udpeget
i en sammenhængende periode på otte år. For-
mandens stemme er afgørende i tilfælde af
stemmelighed.

Stk. 6. Indstillingsorganet indstiller, på bag-
grund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelses-
medlemmer, herunder bestyrelsesformanden, til
udpegningsorganet. Der indstilles mindst to
kandidater. Indstillingsorganet sammensættes
af:

1) Bestyrelsesformanden, der er formand for
indstillingsorganet, jf. dog stk. 7.

2) Et eksternt bestyrelsesmedlem.
3) Et internt bestyrelsesmedlem.
4) En repræsentant for Uddannelses- og

Forskningsministeriet.
5) To medlemmer udpeget af udpegningsor-

ganet. Medlemmerne udpeges i deres personli-
ge egenskab og kan ikke være medlem af ud-
pegningsorganet, af universitetets bestyrelse el-
ler være ansatte eller studerende på universite-
tet.

Stk. 7. Ved indstilling af en ny bestyrelsesfor-
mand udpeger udpegningsorganet en formand
for indstillingsorganet. Formanden for indstil-
lingsorganet udpeges i sin personlige egenskab
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og kan ikke være medlem af udpegningsorga-
net, universitetets bestyrelse eller være ansat el-
ler studerende på universitetet.«

Stk. 5. De øvrige medlemmer skal vælges af
og blandt henholdsvis det videnskabelige perso-
nale, herunder ansatte ph.d.-studerende, det tek-
nisk-administrative personale og de studerende.
Mindst to af medlemmerne skal være repræsen-
tanter for de studerende. Repræsentanter for
universitetets videnskabelige personale, herun-
der ansatte ph.d.-studerende, og for det teknisk-
administrative personale er beskyttet mod af-
skedigelse og anden forringelse af forholdene
på samme måde som tillidsrepræsentanter inden
for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

§ 13. ---
Stk. 2. Vedtægten skal fastsætte de nærmere

regler om:
1) Åbenhed om bestyrelsens arbejde efter §

10, stk. 2, herunder åbenhed om procedurerne
for indstilling og udpegning af udefrakommen-
de bestyrelsesmedlemmer.

2) Nedsættelse af indstillingsorgan og udpeg-
ningsorgan til bestyrelsens udefrakommende
medlemmer efter § 12.

3) Bestemmelser om udpegningsperiode for
udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, jf. §
12, stk. 3.

4)- 8) ---

8. I § 13, stk. 2, nr. 1 og 2, ændres »udefra-
kommende« til: »eksterne«.

9. § 13, stk. 2, nr. 3, ophæves.
Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Lovens § 12, stk. 2-7, finder anvendel-
se ved udpegning af nye bestyrelsesmedlem-
mer, herunder bestyrelsesformanden. Eksterne
bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden,
fortsætter som bestyrelsesmedlemmer indtil ud-
løbet af deres nuværende periode med mulig-
hed for genudpegning efter de nye regler, jf.
dog stk. 3.
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Stk. 3. Bestyrelsen kan efter lovens ikrafttræ-
den og indtil 30. juni 2018 foretage en midlerti-
dig forlængelse af udpegningsperioden for eks-
terne bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrel-
sesformanden, hvis udpegningsperioder udløber
efter lovens ikrafttræden og inden etableringen
af udpegnings- og indstillingsorganerne, jf. lo-
vens § 12, stk. 4-6. Den midlertidige udpeg-
ningsperiode udløber den 30. juni 2018. Er det
ikke muligt midlertidigt at forlænge bestyrel-
sesformandens udpegningsperiode, kan besty-
relsen blandt de øvrige eksterne bestyrelses-
medlemmer vælge en formand for en periode,
jf. 1. og 2. pkt.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Bestyrelsens kompetencer 
Den samlede bestyrelse 
Bestyrelsens medlemmer skal, med henblik på at kunne varetage den overordnede og strategiske le-
delse af universitetet, tilsammen have erfaring og indsigt i:  

 Forskning 
 forskningsbaseret uddannelse 
 videnformidling 
 videnudveksling 
 universitetets opgaveområder 

De eksterne medlemmer tilsammen 
De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De eksterne medlemmers kompetencer 
skal tilsammen: 

 afspejle universitetets opgaver  
 

De eksterne medlemmer skal tilsammen have indsigt i: 

 forskning 
 forskningsbaseret uddannelse 
 ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber 
 mindst ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker 

 

De eksterne medlemmer skal komme fra forskellige sektorer, fx andre forskningsinstitutioner, kultur-
livet, offentlige virksomheder, det private erhvervsliv m.v.  

Blandt de eksterne medlemmer bør erfaring med universitetsledelse – gerne med internationalt per-
spektiv – og erfaring med offentlig forvaltning være repræsenteret. 

Individuelle krav til eksterne medlemmer 
 De eksterne medlemmer skal hver især have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på til-

svarende niveau 

Bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden skal have erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisati-
on og væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. 

Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen er øverste myndighed for CBS. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategi-
ske ledelse af CBS.  

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at CBS løfter sin opgave, dvs. driver forskning og giver 
forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for erhvervsøkonomiske fag-
områder samt andre relevante samfundsvidenskabelige, humanistiske og naturvidenskabelige fagom-
råder.  

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at CBS’ forskning og uddannelser udvikles løbende.  
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Bestyrelsen skal forvalte CBS’ midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet og universitetets 
formål.  

Bestyrelsen er over for ministeren ansvarlig for universitetets virke, herunder forvaltningen af univer-
sitetets samlede ressourcer 

De eksterne medlemmer af bestyrelsen skal endvidere fungere som brobyggere og ambassadører for 
universitetet med henblik på at styrke universitetets samfundsmæssige legitimitet og opbakning.  

Bestyrelsen har i øvrigt følgende opgaver og beføjelser:  

1) Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor CBS’ budget, herunder fordelingen af de samle-
de ressourcer og principperne for ressourcernes anvendelse, og underskriver årsrapport og revisi-
onsprotokol.  

2) Bestyrelsen udarbejder CBS’ vedtægt og ændringer hertil, som godkendes af ministeren.  

3) Bestyrelsen sikrer, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i 
væsentlige beslutninger. 

4) Bestyrelsen indgår en strategisk rammekontrakt med ministeren. Den strategiske rammekontrakt 
skal indeholde strategiske mål for CBS’ opgaver.  

5) Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor for CBS og ansætter og afskediger efter indstilling fra 
rektor universitetsdirektøren.  

6) Bestyrelsen kan efter indstilling fra rektor beslutte at oprette en stilling som prorektor. Bestyrelsen 
ansætter og afskediger i så fald prorektor efter indstilling fra rektor. 

7) Bestyrelsen udpeger institutionsrevisor som skal være statsautoriseret revisor, samt underretter 
Rigsrevisionen og ministeren om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor og om årsagen til 
revisorskift. 

8) Bestyrelsen kan for masteruddannelser, der udbydes i samarbejde med andre universiteter eller 
med uddannelsesinstitutioner, beslutte, at repræsentanterne for det videnskabelige personale i stu-
dienævnet kan omfatte henholdsvis videnskabeligt personale eller undervisere ansat på disse insti-
tutioner. 

9) Bestyrelsen skal godkende ændringer af brugen af bygningen beliggende Howitzvej 30, 2000 Fre-
deriksberg. 

Bestyrelsesformandens opgaver 
Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsesformanden er på CBS’ vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren og deltager på vegne af CBS på de som minimum to årlige møder med uddan-
nelses- og forskningsministeren.  

Bestyrelsesformanden disponerer sammen med et andet medlem af bestyrelsen over CBS’ faste ejen-
dom. 



 

5. STRATEGISK RAMMEKONTRAKT – ORIENTERING/DRØFTELSE 
 
a. Rammekontrakt og handleplaner indsendt til styrelsen forud for 2. forhandlingsmøde d. 9. marts 
CBS’ oplæg til rammekontrakt er blevet tilpasset efter bestyrelsens drøftelser i december, samt yderligere 
drøftelser i organisationen. Derudover er der udarbejdet handleplaner til hvert punkt i kontrakten. 
 
Både rammekontrakt og handleplaner er indsendt til styrelsen med henblik på 2. forhandlingsmøde d. 9. 
marts. 
 
Styrelsen har meddelt, at de vender tilbage forud for mødet og giver en melding på, hvad de gerne vil drøfte 
på mødet, og om de i øvrigt har nogle tilbagemeldinger. Såfremt denne melding kommer forud for 
bestyrelsesmødet vil direktionen orientere herom på mødet. 
 
Der kan således i udgangspunktet ikke ændres i kontrakten, men Bestyrelsen kan give gode råd til formand 
og rektor forud for forhandlingsmødet. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen orienterer sig i materialet 
 

Bilag: 
5.1  Strategisk rammekontrakt 2018-2021 (oplæg) 
5.2  Strategisk rammekontrakt 2018 - 2021: handleplaner 
 
  

Møde i CBS bestyrelsen / 5. marts 2018 

 

 



 

Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   
 

Copenhagen Business School indgår en strategisk rammekontrakt med 

uddannelses- og forskningsministeren. 

 

 
 

 

 

 

 

[Sted] [Dato]   København [Dato]  

 

 

 

 

 
Bestyrelsesformand [Navn] 
 

  
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind 
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Strategisk rammekontrakt 
2018-2021   
 

Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for 

Copenhagen Business School’s kerneopgaver.  

 

Status og varighed  
 
Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. 
 
Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, 
hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller 
hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i 
kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren. 
 
 

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse 
 
Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. 
Statusredegørelsen skal indeholde en overordnet vurdering af perspektiverne for 
målopfyldelse med dokumentation for udviklingen i de fastsatte indikatorer. 
Statusredegørelsen skal endvidere indeholde en beskrivelse for gennemførte understøttende 
indsatser for målopfyldelse samt en ajourført fremadrettet handlingsplan, der synliggør 
institutionens grundlag for at realisere målene.  
 
For hvert strategisk mål er fastsat indikatorer med tilhørende specifikke datakilder. 
Identificeres der i kontraktperioden nye relevante datakilder, der kan belyse udviklingen for 
en konkret indikator, kan disse erstatte eller supplere datakilder i kontrakten. Anvendelse af 
nye datakilder i rammekontrakten forudsætter enighed. 
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Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de 
strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen i hver af de 
fastsatte indikatorer i den strategiske rammekontrakt, herunder beskrivelse af de 
understøttende indsatser i kontraktperioden.  
 
Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af 
den samlede målopfyldelse af rammekontrakten.  
 

Strategiske mål i rammekontrakten 
 
 
Copenhagen Business School vil i kontraktperioden 2018-2021 arbejde med følgende 
strategiske mål for vores kerneopgaver: 
 
1. Øget forskningskvalitet ved publicering 
2. Øget kvalitet og relevans gennem eksternt finansieret forskning 
3. Forbedret læring ved varierende læringsformer og intensive studieforløb 
4. Relevante kompetencer til tiden 
5. Samarbejde med det omgivende samfund 
 
 

Copenhagen Business School’s strategiske mål, udfordringer og 
styrkepositioner i forhold til kerneopgaver 
 
CBS er i dag et internationalt højt anerkendt universitet og vores forskere leverer forskning og 
forskningsbaseret uddannelse af høj kvalitet til især det danske erhvervsliv og den offentlige 
sektor. CBS har opnået de mest krævende og relevante internationale akkrediteringer, som 
afspejler CBS’ store indsats og ambitiøse mål inden for forskning og uddannelse.1 Samtidig er 
CBS højt placeret i internationale rankings.2 CBS’ fundament er derfor stærkt og et godt 
udgangspunkt for vores ambitioner de kommende år. 
 
CBS’ strategiske retning i de kommende år er fastsat i strategien ”Business in Society”, som 
blev revideret i 2016. Værdien og effekten af vores aktiviteter inden for forskning og 
uddannelse er et bærende element for CBS og derfor vigtige pejlemærker i CBS’ strategi. CBS 
forpligter sig – både i strategi og praksis – til at gøre en forskel for samfundet. Den 
overordnede strategiske retning er klar – vi vil styrke vores position som et bredt, tværfagligt 
erhvervsuniversitet, mens vi holder et konstant fokus på at bidrage til samfundet gennem 
forskning og forskningsbaseret uddannelse med henblik på at udvikle stærke kandidater. 
Strategien indeholder en videreførsel af tidligere strategiske initiativer. Samtidig introducerer 
strategien nye forandringsinitiativer: entreprenørskab og innovation, CBS’ 
uddannelsesportefølje og samarbejde med erhvervsliv og omverden. De tre nye 
forandringsinitiativer er:  
 

 CBS skal uddanne studerende til at have et entreprenant og innovativt mindset. CBS 
er allerede en betydningsfuld aktør i Europa inden for en samfundsvidenskabelig og 
erhvervsøkonomisk tilgang til entrepreneurship og innovation. CBS vil styrke denne 
position i de kommende år.  

 I vores uddannelser skal vi udvikle den enkelte studerende til at tænke kritisk og 
selvstændigt og udnytte sit fulde potentiale. CBS’ uddannelser skal fortsat leve op til 
de højeste internationale standarder og være praksisorienterede. De studerendes 
kvalifikationer skal ikke alene være klare for dem selv. De studerendes kvalifikationer 

                                                                 
1 CBS har opnået den internationalt anerkendte Triple Crown akkreditering: EQIUS, AACSB og AMBA. Det har 
kun under 1% af business schools på verdensplan, der tilbyder uddannelser, hvor studerende kan opnå en grad.  
2 Eksempelvis er CBS placeret på en 10. plads blandt europæiske business schools på University of Texas at 
Dallas’ (UTD) Top 100 Business School Research Ranking. I QS World University Ranking er CBS placeret som 
nummer 41 i verden inden for kategorien Top Universities for Social Sciences and Management. I Times Higher 
Education World University Ranking (THE) er CBS placeret på en 30. plads inden for kategorien Business and 
Economics. 
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skal også være klare for og udvikles i samarbejde med aftagerne af dimittender fra 
CBS, eksempelvis virksomheder.  

 CBS skal gennem dialog og samarbejde med den private og offentlige sektor yde sit til 
en positiv samfundsudvikling. 

 
Forskningens værdiskabelse skal finde sted gennem excellent forskning i samspil med den 
offentlige sektor og private virksomheder og med samfundet i bredeste forstand, såvel som i 
samspillet med internationale forskningsmiljøer. En væsentlig del af forskningens 
værdiskabelse er bidraget til den forskningsbaserede uddannelse, som de studerende 
modtager og bringer med sig ud i samfundet. Forskningen ved CBS favner discipliner som 
finansiering, økonomi, regnskab, afsætningsøkonomi, strategisk ledelse og 
organisationsstudier såvel som discipliner, der sætter business i en bredere social, politisk, 
kulturel, filosofisk og historisk kontekst. CBS’ forskere publicerer i høj grad artikler i de bedste 
internationale tidsskrifter og deltager aktivt i internationale forskningsnetværk, samtidig med 
at CBS’ forskere også udgiver bøger og rapporter med direkte relevans for virksomheder, 
organisationer og lovgivere. Dette kommer til udtryk i de stærke placeringer i internationale 
forskningsrankings og stor efterspørgsel efter CBS’ forskere som eksperter, formidlere og 
rådgivere. 
 
CBS’ uddannelser er i dag relevante for samfundet omkring os, hvilket kommer til udtryk i den 
lave ledighed blandt CSB’ dimittender. I 2016 dimitterede CBS ekstraordinært mange 
kandidater, men på trods af dette er ledigheden stadig lav. Langt hovedparten af CBS’ 
kandidater får beskæftigelse i den private sektor og yder således et væsentligt bidrag til at sikre 
samfundets vækst og velstand. En mindre, men ikke uvæsentlig andel af vores kandidater 
arbejder i den offentlige sektor med ledelse og forretningsmæssig udvikling af offentlige 
institutioner og organisationer.  
 
CBS skal fortsat levere uddannelse af høj kvalitet. Det skal ske gennem:  
 

 Stærk og international anerkendt forskning med kvalitet og relevans for samfundet.  
 Dygtige og motiverede studerende. 
 Kvalificerede og engagerede undervisere.  
 En pædagogik, der kobler teori og praksis, stimulerer til kreativitet og nysgerrighed og 

fremmer lysten til innovativ tænkning hos vores studerende. 
 En tydelig erhvervsrelevans og klare kompetencer i uddannelserne. 
 En stærk international komponent i uddannelserne. 
 Kontinuerlig evaluering af vores uddannelser. 
 Effektiv udnyttelse af ressourcer. 

 
CBS leverer allerede gode resultater i dag, men vi kan øge kvaliteten af CBS’ uddannelser ved 
at styrke dem ved øget feedback til de studerende, mindre holdstørrelser og en udvidelse af 
forskningsbasen, så de studerende i højere grad møder forskningsaktive undervisere i 
uddannelserne. CBS’ aktuelle holdstørrelser, niveau for fastlærerdækning og antal timer pr. 
studerende er en direkte konsekvens af niveauet for CBS’ basisforskningsbevilling og 
taxameteret pr. STÅ. Ambitionen om at øge kvalitet og relevans, fastholde fokus på den 
løbende udvikling og bevare vores unikke internationale position er således udfordret af, at 
CBS har den laveste basisforskningsbevilling og taxameterbevilling pr. STÅ sammenlignet 
med de øvrige danske universiteter. Samtidig viser Deloitte-rapporten ”Omkostningsanalyse 
af de videregående uddannelser” fra 2015, at CBS er det universitet i Danmark, der har det 
laveste omkostningsniveau pr. studerende. Dette gælder både lønudgifter og udgifter til 
bygninger.  
 
De økonomiske rammevilkår begrænser samtidig muligheden for at investere i videreudvikling 
af forskningsområder, uddannelser og undervisningsmiljøer. De begrænser CBS’ mulighed for 
at udvide sin forskningsbase, som er en væsentlig parameter for yderligere aktiviteter inden 
for eksisterende og nye forskningsområder. En bredere forskningsbase er grundlaget for en 
højere grad af fastlærerdækning og for væsentlig udvikling af uddannelsesudbuddet på både 
dagsuddannelserne og efter- og videreuddannelsesområdet. De nuværende rammer hæmmer 
udviklingen af moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer på CBS. Herunder CBS’ 
muligheder for at udrulle den fulde satsning på udvikling af it-understøttede læringsmiljøer.  
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Den strategiske retning og de strategiske ambitioner for CBS er, under hensyntagen til CBS’ 
Business in Society strategi såvel som CBS’ økonomiske rammevilkår, udtrykt i nedenstående 
strategiske mål for CBS i perioden 2018-2021. Uddannelses- og forskningsministeren og CBS’ 
bestyrelse er enige om, at de nedenstående strategiske mål, såvel som den løbende vurdering 
af progression og udvikling i forhold til målene, skal afspejle CBS’ økonomiske rammevilkår. 
 
 
 

Strategisk mål 1   
CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning ved publicering 
 
CBS vil nå målet ved at øge publiceringen i internationalt anerkendte tidsskrifter. Samtidig vil 
CBS sikre, at alle institutter har en strategi for publicering og mål for publicering, som 
understøtter målet om en øget kvalitet i forskningen. 

Motivation og ambition for målet 
Formålet med at øge forskningskvaliteten er at udbygge den i forvejen stærke 
gennemslagskraft af CBS’ forskning – både i de internationale forskningsmiljøer og i forhold 
til det danske samfund. Det vil sige, at CBS’ forskning har indflydelse på anden forskning, er 
brugbar og anvendes i udvikling af undervisningen og bliver formidlet til og anvendt af 
praktikere i eksempelvis virksomheder. Det er vores vurdering, at en øget kvalitet i CBS’ 
forskning er helt central for at udbygge gennemslagskraften af CBS’ forskning. 
 
CBS har de seneste årtier systematisk forbedret kvaliteten af forskningen og er nu et højt 
placeret universitet. CBS’ forskning ligger overvejende inden for samfundsvidenskab. På dette 
område ranglistes CBS nu blandt de 50 bedste universiteter i verden og som det bedste 
universitet i Skandinavien. I den europæiske sammenhæng ligger CBS typisk omkring en 10. 
plads (jf. note 2 ovenfor). Disse placeringer er helt på linje med de bedste danske placeringer 
inden for medicin, naturvidenskab og teknisk videnskab. CBS er derfor allerede på et højt 
niveau i dag.  
 
CBS’ stærke forskningsorganisation udgør et solidt udgangspunkt for en endnu højere 
forskningskvalitet. Den største udfordring er at sikre langsigtet finansiering, som kan bruges 
til at udbygge forskerstaben og dermed realisere dette potentiale. En anden udfordring er, at 
CBS er i stærk international konkurrence om at tiltrække de bedste forskere. Vi er derfor 
meget opmærksomme på fortsat at arbejde med øget ph.d. bestand, talentudvikling, kvalitet i 
ansættelser, kønsdiversitet og international rekruttering. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.   
 
 
1. Publicering i anerkendte internationale tidsskrifter 

CBS ønsker at øge kvaliteten af forskningen og tilstedeværelsen i internationalt 
anerkendte tidsskrifter på AJG-listen. AJG står for Academic Journal Guide, og den 
ranker relevante tidsskrifter for business school på en skala fra 1-4*. 1 er det laveste og 4* 
er det højeste. Det er CBS’ mål at være synlig med excellent forskning, hvilket 4 og 4* er 
et udtryk for. AJG-listen dækker ikke alle CBS’ fagområder. Den er udarbejdet af den 
engelske organisation Chartered Assocation of Business Schools (CABS) med henblik på 
at dække management og business.   
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Indikator: Publikationer i anerkendte tidskrifter på AJG-listen. 
                             Baseline: CBS havde 58 artikler i tidskrifter på AJG-listen i 2017. 
                             Kilde: Pure. 
 
 
2. Publicering i nationale og internationale anerkendte publiceringskanaler (BFI) 

CBS ønsker at øge kvaliteten af forskningen og tilstedeværelsen i nationale og 
internationale anerkendte publiceringskanaler (forlag, tidsskrifter m.v.), som dækker 
hovedparten af CBS’ fagområder. CBS vil derfor følge udviklingen i den bibliometriske 
forskningsindikator (BFI), som er en model, der belønner og tildeler BFI-point til 
forskningspublikationer, som publiceres i de mest anerkendte publiceringskanaler inden 
for hvert fagområde.  
 
Antallet af BFI-point er derfor en indikator for kvalitet i CBS’ forskning. I modsætning til 
AJG dækker BFI hovedparten af CBS’ fagområder og dermed en betydelig del af CBS’ 
forskning. Antallet af BFI-point afhænger af antallet af forskere, hvilket afspejles i 
indikatoren. 
 
Indikator: Antal BFI-point pr. VIP-årsværk. 
                    Baseline: Antal BFI-point pr. VIP-årsværk i 2016: 3,5 
                    Kilde: bfi.fi.dk og SLS 

 
 
3. Publiceringsstrategi på de enkelte institutter 

Forskellige fagområder har forskellige publiceringstraditioner, som afspejler fagområdets 
indhold og særkende. Det har betydning for de enkelte institutters publiceringsstrategi. 
Eksempelvis er det relevant for nogle af CBS’ institutter at publicere i internationalt 
anerkendte tidsskrifter inden for AJG 4 og 4*. For andre institutter er det mere relevant 
at publicere i andre internationalt anerkendte tidsskrifter og i monografier, eksempelvis 
bøger eller afhandlinger, som også stadig afspejler kvalitet. Publiceringsstrategierne vil 
foruden CBS’ forskellige fagområder også afspejle de yngre forskeres publicering. De 
enkelte institutters publiceringsstrategi og fastsatte mål skal afspejle disse forhold.  

 
Indikator: Institutternes publiceringsstrategier og publikationer. 
                    Baseline bliver etableret i 2018/2019. 
                    Kilde: Pure.  

 

Strategisk mål 2  
CBS vil øge kvaliteten og relevansen af CBS’ forskning gennem eksternt 
finansieret forskning   
 
CBS vil nå målet ved at tiltrække flere strategisk relevante midler fra eksterne kilder, så 
midlerne understøtter CBS’ mål om forskning af høj kvalitet. CBS vil samtidig bidrage til 
samfundet med relevant viden og nye ideer ved en øget aktivitet inden for eksternt finansieret 
forskning. 

 
Motivation og ambition for målet 
Formålet er at udvikle kvalitet og relevans af CBS’ forskning til gavn for forskningsmiljøer og 
det omgivende samfund.  
 
Eksterne midler giver CBS mulighed for at udvikle forskningsbasen. CBS’ indsats ligger i 
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forlængelse af vores Business in Society strategi. Strategien har fokus på, at CBS skal bygge 
videre på CBS’ styrker, synliggøre CBS og CBS’ forskning og forskere nationalt og 
internationalt samt skabe værdi for det videnskabelige miljø såvel som det omgivende 
samfund. Det sker gennem øget kvalitet i forskningen. Derfor vil CBS tiltrække midler fra 
prestigefyldte forskningsprogrammer, udenlandske partnere og private fonde, som 
understøtter øget kvalitet i forskningen.  
 
CBS har som universitet gennem forskning et ansvar for at producere ny viden og nye ideer og 
samtidig sørge for, at den nye viden og de nye ideer har relevans og bliver overført til private 
virksomheder, organisationer og samfundet. CBS’ bidrag til samfundet sker primært via 
forskningsbaseret uddannelse, men også gennem konkrete forskningssamarbejder som CBS 
og CBS’ forskere etablerer med virksomheder og organisationer. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende statusredegørelse, 
der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer samt 
redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter.   
 
1. Tiltrækning af strategisk relevante midler fra eksterne kilder 

CBS’ mål er at tiltrække flere eksterne forskningsmidler, der støtter op om CBS’ strategi 
om at være et internationalt universitet, der leverer forskning af høj, international kvalitet, 
som rækker ud til andre forskningsdiscipliner og er relevant for erhvervslivet, offentlige 
institutioner og samfundet omkring os. CBS vil dog fortsat følge udviklingen i tiltrukne 
bevillinger generelt. 
 
Indikator: Tiltrukne bevillinger med strategisk relevans. 
                    Baseline bliver etableret i 2018/2019.                      
                    Kilde: CBS’ økonomisystem. 
                  
Indikator: Alle tiltrukne bevillinger. 
                    Baseline er i 2017: 121,9 mio. kr.                     
                    Kilde: CBS’ økonomisystem. 
 
 

Strategisk mål 3  
CBS vil forbedre de studerendes læring gennem varierende læringsformer og 
intensive studieforløb   
 
CBS vil nå målet ved at forbedre de studerendes muligheder for læring ved hjælp af 
varierende læringsformer i form af blended learning og feedback samt via intensive 
studieforløb. 

Motivation og ambition for målet 
Formålet er at sikre dygtige dimittender til gavn for aftagere af CBS’ dimittender – 
virksomheder, offentlige institutioner og samfundet generelt. 
 
CBS’ studerende skal derfor have et højt læringsudbytte. CBS’ aktuelle holdstørrelser, 
niveau for fastlærerdækning og antal timer per studerende er en konsekvens af CBS’ 
økonomiske rammevilkår og er en udfordring i forhold til at sikre et højt læringsudbytte. 
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Vi vil arbejde på at udvide læringsrummet for at give de bedste betingelser for læring. CBS’ 
uddannelser skal derfor alle bygge på en bredere platform af læringsformer end i dag og 
inspirere til kreativitet, selvstændighed og mere intensive studieforløb. Vi har nogle af de 
dygtigste og mest ambitiøse studerende i Danmark. Kombinationen af dygtige, ambitiøse 
studerende og studieforløb med udvidede og varierende læringsformer skal skabe bedre 
læring for de studerende.                
 
De udvidede og varierende læringsformer betyder i denne sammenhæng, at de 
traditionelle forelæsninger og øvelser i højere grad bliver suppleret af andre læringstilbud 
som eksempelvis internetbaseret undervisning og digitale læringsmiljøer. Med 
internetbaseret undervisning kan de studerende eksempelvis modtage dele af 
undervisningen online, så tiden i undervisningslokalet i stigende grad bliver anvendt til 
interaktion og dialog mellem de studerende og underviseren. Samtidig vil CBS også have 
fokus på forskellige former for feedback. 
 
De varierende læringsformer skal tilføre øget fleksibilitet og dynamik og give de 
studerende en højere studieintensitet inden for de eksisterende rammer. Vi vil gerne 
udfordre de studerende, så de inspireres til selv at arbejde med relevante 
problemstillinger, læse relevant teori, undersøge praksis m.m. alene eller sammen med 
andre.   
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen af 
kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende 
statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte 
indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 

  1. Blended learning 
CBS vil udnytte læringsteknologi til at skabe den bedst mulige læring for CBS’ 
studerende. CBS vil udnytte teknologien som en alternativ læringsform, som også giver 
mulighed for at undervise de studerende, før de kommer i undervisningslokalet. Det 
kan både skabe øget mulighed for læring i form af selvstudier og give mere tid til og 
dybde i dialogen mellem underviseren og de studerende i undervisningslokalet.  

 
Det kræver en fokuseret indsats, hvis CBS skal udnytte mulighederne for blended 
learning optimalt og skabe den bedst mulige læring for CBS’ studerende. De enkelte 
uddannelser skal derfor have en strategi og handleplan for implementering af blended 
learning. Det kræver samtidig kompetenceudvikling af CBS’ undervisere i forbindelse 
med brugen af alternative læringsformer. Derfor skal CBS’ institutter have en plan for 
kompetenceudvikling af underviserne.     

 
Indikator:  Uddannelsernes strategi for blended learning og opfølgning. 

 
    Institutternes plan for kompetenceudvikling og opfølgning. 

 
   Kurser, hvor der anvendes blended learning. 
  Baseline etableres i 2019. 
    Kilde: CBS’ kursuskatalog. 
   

 
2. Feedback 
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CBS vil give de studerende øget feedback og udvikle feedback, så de studerende kan 
lære mere af deres præstationer. CBS vil derfor udvikle og afprøve forskellige former 
for feedback. CBS vil følge op på de studerendes vurdering af feedback.  

 
Indikator: Vurdering af feedback fra evaluering.  

  Baseline etableres i 2019. 
  Kilde: CBS’ evalueringssystem. 
 
 

2. Studieintensitet 
Undervisningen og tilknyttede aktiviteter er en central læringsform for de studerende 
på CBS. Intensiteten af undervisningen, de studerendes forberedelse og arbejde i 
studiegrupper er derfor vigtig. CBS vil derfor, eksempelvis med udgangspunkt i 
Uddannelseszoom opgøre studieintensitet. Opgørelsen vil danne grundlag for en 
vurdering af studieintensiteten på CBS. 

 
Indikator: Opgørelse af studieintensiteten, herunder anvendt tid på undervisning, 

selvstændig forberedelse og studiegruppe.   
                             Baseline etableres i 2018. 
                             Kilde: Afventer afklaring. 

Strategisk mål 4  
CBS vil give de studerende relevante kompetencer til tiden  
 
CBS vil nå målet ved at udvikle og implementere en kompetencestruktur for vores 
bacheloruddannelser. Med kompetencestruktur forstår vi grundlæggende 
akademiske og erhvervsøkonomiske kompetencer, som alle bachelorstuderende skal 
have. CBS vil også øge fleksibiliteten i CBS’ uddannelsestilbud inden for HD og 
Master og erhvervskandidatuddannelser. 

Motivation og ambition for målet 
CBS vil medvirke til at opfylde den enkeltes, virksomhedernes og samfundets behov 
for nye kompetencer hele livet igennem. Arbejdsmarkedet er i hastig forandring. 
Derfor vil CBS give de studerende relevante kompetencer til tiden, uanset hvor de er i 
deres arbejdsliv. Både til unge studerende i starten af 20’erne, som skal have en 
videregående uddannelse, og til studerende, som er i arbejde og kommer for at blive 
opdateret med nye kompetencer − til gavn for både de studerende og 
arbejdsmarkedet.  
 
Det er CBS’ formål at sætte de unge studerende på CBS’ ordinære uddannelser i stand 
til at opnå de kompetencer, som de har potentiale til, og som de selv og samfundet 
har brug for – også i fremtiden. CBS har løbende udviklet uddannelsesporteføljen. Vi 
har derved sikret faglig udvikling, og vi har mødt efterspørgslen hos studerende og 
arbejdsmarkedet. Det har været en succes, men det er også en udfordring. Det kræver 
en klar kompetencestruktur og større gennemsigtighed i CBS’ uddannelsesportefølje.  
 
Fastlæggelse og løbende udvikling af relevante kompetencer er afgørende parametre i 
udviklingen af hver enkelt uddannelse, hvert enkelt kursus, undervisningsforløb og 
uddannelseselement. For at gøre det skal CBS lade sig inspirere og styre af den 
faglige udvikling, af de studerendes ønsker og kompetencer samt af erhvervslivets og 
samfundets nuværende og fremtidige behov. 
 
Arbejdsmarkedet er i hastig forandring. CBS forventer, at det nuværende skel mellem 
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ordinær uddannelse, der skal afsluttes hurtigst muligt i ungdommen, og 
efteruddannelse kun for voksne vil opløses. CBS vil derfor gå forrest i at udvikle og 
afprøve nye former for fleksibel uddannelse. Det vil være en ledetråd, at den fleksible 
uddannelse skal være international og skal basere sig på samarbejde med udbydere, 
studerende og virksomheder. 
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen 
af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende 
statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte 
indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
 
 
1. Grundlæggende kvalifikationer  

CBS skal som universitet uddanne til det allerhøjeste faglige niveau – med den 
specialisering det indebærer for at kunne uddanne dygtige og meget ofte 
specialiserede kandidater. CBS ønsker dog, at der er visse ting som alle CBS 
dimittender kan. Det handler om grundlæggende akademiske og 
erhvervsøkonomiske kompetencer, som de studerende skal opnå på deres 
bacheloruddannelse.  
 
Indikator:  CBS vil definere og implementere relevante grundlæggende 

kvalifikationer, som de studerende, aftagere og samfundet i øvrigt 
kan regne med, at alle med en bachelorgrad fra CBS besidder.  

                             Kilde: Skriftlig afrapportering fra studienævn. 
 
 

2. Erhvervskandidatuddannelser 
Det, at man som studerende kan relatere den teoretiske undersøgelse på 
uddannelsen direkte til en praksis, man selv deltager i på en arbejdsplads, kan 
bringe nye perspektiver til uddannelsen og til arbejdslivet. Vi ved fra mange års 
erfaring med blandt andet HD, at det er værdifuldt at inddrage praksis, men 
mindst lige så vigtigt at stille høje teoretiske krav. Derfor vil CBS gennemføre 
forsøg med at udbyde erhvervskandidatuddannelser.  
 
Indikator: Udbud og aktivitet på erhvervskandidatuddannelser. 
                    Baseline etableres i 2018/2019.                    
                    Kilde: STADS 

 
 

3. Fleksibel leverance af forløb inden for HD og Master 
Det er vigtigt, at de studerende kan følge og sammensætte uddannelser fleksibelt 
– fagligt og tidsmæssigt – afhængigt af livssituation og behov. CBS vil derfor 
udvikle og få godkendt fleksibel leverance af HD og Masterforløb. 
 
Indikator: Udbud af og aktivitet på fleksible uddannelser. 

Baseline etableres i 2018 (Master) og 2020 (HD). 
Kilde: CBS’ økonomisystem. 
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Strategisk mål 5  
CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund   
 
CBS vil nå målet gennem flere forskningssamarbejder og partnerskaber, som i endnu 
højere grad omfatter små- og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer. 
Samtidig skal en systematisk og vedvarende dialog med erhvervslivet og andre 
organisationer sikre, at vores kandidater fortsat har en stærk erhvervsrelevans og høj 
værdi på arbejdsmarkedet.  

Motivation og ambition for målet 
Det er CBS’ mål at bidrage til innovation, entreprenørskab og vækst. Det er derfor en 
vigtig del af CBS’ strategi, at vi vil styrke samarbejdet med erhvervslivet og den 
offentlige sektor. CBS vil bidrage til en positiv udvikling af samfundet. Det gør vi, når 
vi skaber innovation og vækst gennem forsknings- og uddannelsessamarbejder. 
Blandt andet leverer det, som samfundet efterspørger i form af excellente kandidater 
med erhvervsrelevans. Det er derfor CBS’ ambition at øge værdien af uddannelse og 
forskning af høj kvalitet og relevans som et bidrag til samfundet og som en platform 
for samarbejde og partnerskaber. Det kræver et mere systematisk samarbejde end 
CBS har i dag og en løbende dialog med relevante partnere i erhvervslivet og i den 
offentlige sektor.  
 
CBS har dog allerede i dag velfungerende samarbejder med det omgivende samfund 
inden for forskning og uddannelse. Inden for forskning eksempelvis i form af 
konkrete forskningssamarbejder som FRIC og PeRCent, og inden for uddannelser 
som eksempelvis CBS Maritime, Globe, CEMS, specialeskrivning, internship m.m. 
Det samarbejde vil vi udvikle. Derudover er vi også ved at styrke vores model for 
partnerskaber som en platform for videndeling. Her samarbejder CBS med 
virksomheder og organisationer om relevante aktiviteter som rekruttering af 
dimittender og branding af virksomheder som aftagere af CBS’ dimittender. CBS vil 
styrke partnerskaberne, så de får større relevans i forhold til samarbejde omkring 
cases, hvor virksomheder, studerende og ansatte på CBS samarbejder om innovation 
i virksomheder, gæsteforelæsninger, forskningssamarbejder m.v.   
 
Grundlag for vurdering af målopfyldelse  

Målopfyldelsen baseres på en samlet vurdering af den opnåede effekt ved udgangen 
af kontraktperioden. I vurderingen af målopfyldelsen indgår den afsluttende 
statusredegørelse, der jf. ovenfor omfatter dokumentation for udvikling i de fastsatte 
indikatorer samt redegørelse for gennemførte understøttende aktiviteter. 
 
 
1. Forskningssamarbejder  

CBS har fokus på samarbejdet mellem CBS’ forskningsmiljøer og det omgivende 
samfund. I forskningssamarbejderne skaber CBS ny viden for og med 
samarbejdspartnerne og det øvrige samfund.  
 
Indikator: Forskningssamarbejder (eksternt finansieret forskning).  

                            Baseline etableres i 2018. 
                            Kilde: Pure og CBS’ økonomisystem. 
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2. Dimittender med stærk erhvervsrelevans og høj værdi på arbejdsmarkedet 
Den systematiske og vedvarende dialog mellem CBS og erhvervslivet og andre 
organisationer skal være med til at sikre, at vores kandidater fortsat har en stærk 
erhvervsrelevans og høj værdi på arbejdsmarkedet. CBS vil derfor følge 
ledigheden for CBS’ dimittender. Det er CBS’ mål, at vores dimittender skal have 
en lavere ledighed end gennemsnittet af dimittender fra alle danske universiteter.      
 
Indikator: Ledighedstal for CBS’ dimittender. 
                    Baseline i 2017 er 7,1 % for CBS og 10,6% for alle universiteter. 
                    UFM’s ledighedsstatistik. 
 
 

3. Partnerskaber 
CBS vil styrke partnerskaberne og øge antallet af partnerskaber for at skabe en 
systematisk og vedvarende dialog og engagement med relevante partnere i 
erhvervslivet og i den offentlige sektor. Der vil i de kommende år særligt være 
fokus på små og mellemstore virksomheder.  
 
Indikator: Partnerskaber. 
                    Baseline i 2017 er 32 partnerskaber. 
                    Kilde: CBS, CBS Erhvervs opgørelse. 
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Strategisk rammekontrakt 2018 - 2021: handleplaner 
De 5 strategiske målsætninger i CBS’ strategiske rammekontrakt 2018 – 2021 er: 

1. Øget forskningskvalitet ved publicering 
2. Øget kvalitet og relevans gennem eksternt finansieret forskning 
3. Forbedret læring ved varierende læringsformer og intensive studieforløb 
4. Relevante kompetencer til tiden 
5. Samarbejde med det omgivende samfund 

 
Vi præsenterer nedenfor handleplanen bag de enkelte strategiske målsætninger med henblik på at opfylde CBS’ mål.   

Strategisk 
målsætning 

Mål (indikator) 2018 2019 2020 2021 

1. Øget forskningskvalitet ved 
publicering 

 

1.2  

Publicering i 
anerkendte inter-
nationale tids-
skrifter. 

Publicering i 
AJG 4/4*. 
 
 
   
 

 Måling af publicering 
i 4/4* på tværs af 
CBS. 

 

 Opfølgning. 
 

 Måling af publicering 
i 4/4* på tværs af 
CBS. 

 

 Opfølgning. 
 

 Måling af publicering 
i 4/4* på tværs af 
CBS. 
 
 

 Opfølgning. 

 Måling af publicering 
i 4/4* - på tværs af 
CBS. 
 

 Opfølgning. 

1.2  

Publicering i 
nationale og 
internationale 
anerkendte 

Antal BFI-point 
pr. VIP-årsværk. 

 Måling af publicering 
opgjort som BFI-
point pr. VIP-årsværk 
 

 Opfølgning. 
 

 Måling af publicering 
opgjort som BFI-
point pr. VIP-årsværk 
 

 Opfølgning. 
 

 Måling af publicering 
opgjort som BFI-
point pr. VIP-årsværk 
 

 Opfølgning. 
 

 Måling af publicering 
opgjort som BFI-
point pr. VIP-årsværk 
 

 Opfølgning. 
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publiceringskanal
er (BFI) 

 

1.3 

Publicerings-
strategi på de 
enkelte 
institutter. 

 

Institutternes 
publiceringsstrate
gier og 
opfølgning på 
disse. 
 

 Udarbejdelse af 
institutternes 
publiceringsstrategi 
(præcisering af 
tidsskrifter m.v.). 
 

 Dialog med dekan om 
ambitioner i 
publicering. 
 

 Udarbejdelse af 
rapporteringsmodel til   
brug for opfølgning. 

 

 Udarbejdelse af 
institutternes 
publiceringsstrategi 
(præcisering af 
tidsskrifter m.v.). 
 

 Dialog med dekan om 
ambitioner i 
publicering. 
 

 Udarbejdelse af 
rapporteringsmodel til   
brug for opfølgning. 
 

 Hvert institut følger 
op på dets strategi. 
 

 Årlig dialog og 
opfølgning med 
forskningsdekanen. 
Eventuel justering. 

 

 Hvert institut følger 
op på dets strategi. 
 

 Årlig dialog og 
opfølgning med 
forskningsdekanen. 
Eventuel justering. 

 Hvert institut følger 
op på dets strategi. 
 

 Årlig dialog og 
opfølgning med 
forskningsdekanen. 
Eventuel justering. 

Opfølgning på 
bestand og  
rekruttering i den 

Der opstilles 
indikatorer i  
rekrutteringsrede

 Årlig redegørelse med 
henblik på at styrke 
bestand og 

 Årlig redegørelse med 
henblik på at styrke 
bestand og 

 Årlig redegørelse med 
henblik på at styrke 
bestand og 

 Årlig redegørelse med 
henblik på at styrke 
bestand og 
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årlige rekrutte-
ringsredegørelse 
(jf. CBS’ 
forskningsorga-
nisation som 
forudsætning for 
de strategiske 
målsætninger). 

gørelsen, som 
CBS følger op på 
(jf. ramme-
kontrakten s. 5). 

rekruttering. 
Tilpasning af 
redegørelse efter 
behov. 

 

rekruttering. 
Tilpasning af 
redegørelse efter 
behov. 

 

rekruttering. 
Tilpasning af 
redegørelse efter 
behov. 

 

rekruttering. 
Tilpasning af 
redegørelse efter 
behov. 

 

2. Øget kvalitet og relevans 
gennem eksternt finansieret 
forskning 

 

2.1 

Strategiske 
relevante midler 
fra eksterne 
kilder. 

CBS’ tiltrækning 
af midler til 
eksternt 
finansieret 
forskning inden 
for strategisk 
vigtige 
finansierings-
kilder.  

Det er typisk 
programmer med 
excellence, 
interdisciplinært 
samarbejde og 

 Hvert institut 
udarbejder en 
handleplan, der 
præciserer strategisk 
vigtige finansierings-
kilder. 

 

 Opgørelse af CBS’ 
tiltrækning af ekstern 
finansieret forskning 
fordelt på kilder og 
programmer. 

 Hvert institut 
udarbejder en 
handleplan, der 
præciserer strategisk 
vigtige finansierings-
kilder. 
 

 Opfølgning på 
handleplan af 
institutledere og 
forskningsdekan. 

 

 Opgørelse for CBS og 

 Opfølgning på 
handleplan af 
institutledere og 
forskningsdekan. 

 
 Opgørelse for CBS og 

for hvert enkelt 
institut.  

   
 Statusredegørelse om 

strategisk vigtige 
kilder for CBS samlet 
set. 

 Opfølgning på 
handleplan af 
institutledere og 
forskningsdekan. 

 

 Statistisk opgørelse 
for CBS og for hvert 
enkelt institut.  

 
 

 Statusredegørelse om 
strategisk vigtige 
kilder for CBS samlet 
set. 
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internationalise-
ring som fokus. 

CBS og de 
enkelte institutter 
skal konkretisere 
kilderne. 

for hvert enkelt 
institut. 

 

 Statusredegørelse om 
strategisk vigtige 
kilder for CBS samlet 
set. 

 
 Opfølgning på det 

enkelte instituts 
strategi. 

 

 Opfølgning på det 
enkelte instituts 
strategi. 

 

 Opfølgning på det 
enkelte instituts 
strategi. 

 

3. Forbedret læring ved 
varierende læringsformer og 
intensive studieforløb 

 
 

3.1  

Blended learning. 

Uddannelsernes 
strategi for 
blended learning. 
 
 
 
 
Handleplan for 
kompetenceudvik
ling. 

 Uddannelserne 
udarbejder strategi og 
handleplan for 
implementering af 
blended learning. 
 

 Handleplan for 
kompetence-
udvilking af 

 Opfølgning på 
uddannelsernes 
handleplan. 

 
 
 
 

 Handleplan for 
kompetence-
udvilking af 

 Opfølgning på 
uddannelsernes 
handleplan. 

 
 
 
 

 Opfølgning på 
handleplan. 

 Opfølgning på 
uddannelsernes 
handleplan. 

 
 
 
 

 Opfølgning på 
handleplan. 
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Antal kurser, 
hvor der 
anvendes blended 
learning. 

undervisere. 
 
 
 
 
 

 

 Indikator etableres. 
Fastlæggelse af 
metode til opgørelse 
af antal kurser med 
blended learning. 
 

undervisere. 
 
 

 Opfølgning på 
handleplan. 

 

 Indikator etableres. 
Fastlæggelse af 
metode til opgørelse 
af antal kurser med 
blended learning. 

 
 Opgørelse af antal 

kurser. 

 
 
 
 
 
 
 
 Opgørelse af antal 

kurser. 

 
 
 
 
 
 
 Opgørelse af antal 

kurser. 

3.2 Vurdering af 
feedback fra 
evaluering. 

De studerendes 
tilfredshed med 
feedback måles 
årligt og ønskes 
forbedret. 
 
 
 
 
 
 

 Indhold i spørgsmål. 
 
 

 Opgørelse af resultat i 
årlig måling. 
 
 

 Opfølgning med 
studienævn ifm. 
turnusevaluering. 

 Opgørelse af resultat i 
årlig måling. 
 

 Opfølgning med 
studienævn ifm. 
turnusevaluering. 

 
 
 

 

 Opgørelse af resultat i 
årlig måling. 
 

 Opfølgning med 
studienævn ifm. 
turnusevaluering. 

 

 Opgørelse af resultat i 
årlig måling. 
 

 Opfølgning med 
studienævn ifm. 
turnusevaluering. 
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Pilotprojekter på 
3 studier 
igangsættes med 
henblik på at øge 
feedback til de 
studerende. 

 
 

 Opfølgning på 
pilotprojekter – 
foreløbig evaluering. 

 
 

 

 Opfølgning på 
pilotprojekter og 
videndeling på 
studieledermøder.   

 

3.3  

Studieintensitet. 

Studerendes 
tidsforbrug på 
studieaktiviteter 
forsøges målt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulering af 
pilotprojekt med 
læringsunderstøt-

 Kortlægning af 
erfaringer med 
tidsmåling.  
 

 Kortlægning af 
læringsaktiviteter. 

 

 Afklaring af om 
måling foretages i 
zoom eller på anden 
måde. 

 

 Igangsættelse af 
pilotprojekt om 
karakterfrit 1. 
semester med 

 Måling i zoom eller 
anden regi. 
 
  

 Vurdering og 
opfølgning på 
resultater. 

 Vurdering af metode 
og eventuel justering. 

 Måling i zoom eller 
anden regi. 
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tende eksamens-
former med 
henblik på øget 
studieintensitet i 
løbet af 
semesteret.  
 
 

aktiverende 
undervisning til 
gengæld på HA 
(psyk). 

 

4. Relevante kompetencer til 
tiden 

 

4.1  

Grundlæggende 
kvalifikationer. 

Der defineres, 
implementeres og 
følges op på 
grundlæggende 
kvalifikationer på 
alle CBS’ 
bacheloruddan-
nelser. 

 Definition 
afsluttes. 
 

 Implementering i 
studienævn 
påbegyndes. 

 Alle 
studieordninger 
skal leve op til 
definition. 

 Opfølgning på 
implementering. 

 Evaluering. 

4.2 

Erhvervskandidat
-uddannelser, 

Indførsel af 
erhvervskandidat 
på tre uddan-
nelser/linjer. 

 Ansøgning hos 
UFM om 
godkendelse af tre 
uddannelser. 
 

 Start af udbud på 
to uddannelser.  

 

 Evaluering af 
resultater og 
økonomi. 
    

 Opstart af ét 
yderligere udbud. 
 

 Evaluering af 
resultater og 
økonomi – evenuel 
justering. 

 

 Evaluering af 
resultater og 
økonomi – evenuel 
justering. 
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4.3  

Fleksibel 
leverance af 
forløb inden for 
HD og Master. 

Udbud af 
fleksible efter-
uddannelser, som 
minimum på 
MBA, master og 
HD niveau. 

 Udbud og 
gennemførsel af 
fleksibel master 
rettet mod det 
private 
arbejdsmarkedet. 

 
 Rammer for udbud 

af fleksibel HD 
godkendes. 

 Udbud af fleksibel 
MBA sikres (antal 
pladser skal være 
tilfredsstillende til 
akkreditering). 
 
 

 Beskrivelse af 
forsøg med 
fleksibel HD. 
 

 
 
 
 
 
 

 Udbud af og 
gennemførsel af 
fleksibel HD.  

 

 Evaluering af alle 
master og MBA 
udbud.  

5. Samarbejde med det 
omgivende samfund 

 

5.1 

Forskningssam-
arbejder. 

Opgørelse over 
aktive forsk-
ningssamar-
bejder (som 
inkluderer 
offentlige eller 
private virksom-
heder). 
 
 
Opgørelse over 
tiltrækning af nye 
eksterne midler 

 Opgørelse af 
samarbejder og 
opfølgning. 

 
 Fokus på 

samarbejdskultur. 
 
 
 
 
 Området afdækkes 

og handleplan 

 Opgørelse af 
samarbejder og 
opfølgning. 

 
 Fokus på 

samarbejdskultur. 
 
 
       
 Området afdækkes 

og handleplan 
justeres på 

 Opgørelse af 
samarbejder og 
opfølgning. 

 
 Fokus på 

samarbejdskultur. 
 
 
    
 Området afdækkes og 

handleplan justeres på 
baggrund heraf.   

 Opgørelse af 
samarbejder og 
opfølgning. 

 
 Fokus på 

samarbejdskultur. 
 
 
     
 Området afdækkes 

og handleplan 
justeres på 
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fra private fonde 
og fondsmidler 
med sigte på 
anvendelses-
orienteret 
forskning, 
eksempelvis In-
novationsfonden. 
 

justeres på 
baggrund heraf.   

baggrund heraf.    baggrund heraf. 
 

5.2 

Dimittender med 
stor erhvervs-
relevans. 

Ledighedstal for 
CBS’ 
dimittender. 

 Optimering af 
aftagerpaneler. 
 

 Skalere mentor-
netværk. 

 
 Årlige dialogbesøg 

hos aftagere om 
fremtidens 
kompetencer. 

 

 Optimering af 
aftagerpaneler. 
 

 Skalere mentor-
netværk. 

 
 Årlige dialogbesøg 

hos aftagere om 
fremtidens 
kompetencer. 

 

 Konsolidering af 
aftagerpaneler.  
 

 Skalere mentor-
netværk. 

 
 Årlige dialogbesøg 

hos aftagere om 
fremtidens 
kompetencer. 

 

 Konsolidering af 
aftagerpaneler. 
 

 Skalere mentor-
netværk. 

 
 Årlige dialogbesøg 

hos aftagere om 
fremtidens 
kompetencer. 

5.3 

Partnerskaber. 

Antal 
partnerskaber. 

 Implementering af 
ny partnerskabs-
model. 
 
 

 Konsolidere og 
justere ny 
partnerskabs-
model. 
 

 Konsolidere og 
justere ny 
partnerskabs-
model. 
 

 Konsolidere og 
justere ny 
partnerskabs-
model. 
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 Særlig indsats for 
SMV’er og offent-
lige organisa-
tioner. 
 

 Udvikle nye 
formater til 
videndeling og co-
creation, eksem-
pelvis CBS 
Roundtable og 
CBS Connect. 

 Særlig indsats for 
SMV’er og offent-
lige organisa-
tioner. 
 

 Udvikle nye 
formater til 
videndeling og co-
creation, eksem-
pelvis CBS 
Roundtable og 
CBS Connect. 

 Særlig indsats for 
SMV’er og offent-
lige organisa-
tioner. 

 
 Udvikle nye 

formater til 
videndeling og co-
creation, eksem-
pelvis CBS 
Roundtable og 
CBS Connect. 

 Særlig indsats for 
SMV’er og offent-
lige organisa-
tioner. 

 
 Udvikle nye 

formater til 
videndeling og co-
creation, eksem-
pelvis CBS 
Roundtable og 
CBS Connect. 



 

6. RAPPORT FRA AKADEMISK RÅD – DRØFTELSE 
 
Det fremgår af CBS’ vedtægt, at Akademisk råd én gang årligt orienterer bestyrelsen om arbejdet i 
Akademisk råd.  
 
Akademisk råd har udarbejdet vedlagte korte rapport, som de også vil præsentere mundtligt for bestyrelsen.  
 
Keld Laursen (VIP medlem, næstformand Akademisk råd i 2017), Louise Mors (VIP medlem), Bent Meier 
Sørensen (VIP medlem, næstformand for Akademisk Råde) og Jeppe Ask Tofteskov (studentermedlem i 
2017 og 2018) vil præsentere rapporten for bestyrelsen. 
 
 
Det indstilles, at 

- at bestyrelsen drøfter rapporten med medlemmerne af Akademisk Råd 
 
  
Bilag: 
6.1 Annual report to CBS’ Board from the Academic Council 2017 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 5. marts 2018  

 

 



20. February, 2018

Annual report to CBS’ Board from the Academic Council 2017  

Every year is an eventful year in a knowledge-based organization such as CBS. In the view of 

CBS’ Academic Council, the return to a level of normal recruitment, as well as the results of the 

most recent job satisfaction survey, represent two particularly noteworthy developments at CBS 

in 2017. Regarding the former, the Academic Council is satisfied with the return to normality 

regarding recruitment and retention, and also with the newly introduced system for recruitment 

that will help secure more predictable long-term recruitment and retention efforts. We will return 

to the results of the job satisfaction survey in more detail below. Another development at CBS in 

2017 that certainly deserves to be mentioned is that DIR decided to invest extra resources in the 

CBS PhD program in the form of the establishment of a number of PhD cohorts. We would like 

to commend DIR for having made this investment and for the commitment to further expanding 

this engagement in the near future, although it should be noted that the investments in PhD 

training at CBS still remain too low for a business school of CBS’ standing. Last year the 

Academic Council expressed concerns over bureaucratization and centralization of 

administrative functions at CBS. The Council would like to express appreciation of progress in 

this direction, even if it should be noted that there is still some way to go. In this short report, we 

would like to address three themes. The first theme pertains to the recent job satisfaction survey; 

the second issue has to do with the need for a continued commitment to the internationalization 

strategy at CBS. The third is concerned with the limited amount of time students have to write 

their master’s thesis after the so-called “progress reform” and the implementation of new 

practices at CBS in response to this reform.  

As the board is aware, the 2016 job satisfaction survey at CBS resulted in a low score 

(2.6/5) regarding CBS faculty members’ confidence in DIR (“I have confidence in the way the 

top management runs CBS”). This score had fallen from comparable scores obtained in 2012 

(3.3/5) and 2014 (2.9/5). Against this backdrop, DIR decided that the low confidence score 

constituted an issue that needed to be addressed. As part of this process, Per Holten-Andersen, 

the President of CBS, asked the Academic Council to appoint a committee consisting of faculty 

members of different rank, nationality, gender and academic specialization. The committee was 

asked to write a report accounting for the low score on the confidence in DIR question, with a 
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particular focus on the closely related question, “I feel able to speak up and give my 

view/suggestions on the way things are done at CBS”. The resulting report was built on the data 

from the Rambøll survey material, 25 semi-structured interviews and a large number of informal 

meetings, chats and conversations that were conducted face-to-face and/or by email with 

colleagues at both junior and senior levels across CBS departments.  

The working group concluded that it is not the case that faculty members at CBS do not 

want to speak up, because they fear possible consequences related to their work situations. 

Rather the group found support for the notion that when faculty members are dissatisfied (for 

whatever reason) they also tend to feel less able (and indeed less willing) to express their views 

on CBS because of the perception that the views expressed will not matter anyhow. The report 

by the working group concluded that while part of the reason for the low score on the confidence 

question can be said to represent a “communication problem”, not all of the problem can be 

reduced to communication failure. Rather, and more importantly, the low confidence appears to 

be fundamentally connected to the widespread sense that speaking up will not make any 

difference to the situation. It is a general view among faculty members that information has been 

distributed and that discussions are held very late in the process, or even after new initiatives 

have been decided upon. One example of this concerns the actual implementation of the PhD 

cohorts. Despite the fact that the investment was very much welcomed, in the view of the 

Academic Council, the implementation took place in a fashion that was much too centralized. 

The Academic Council is pleased that DIR has decided to become more visible within the 

organization, as well as engaged in a more committed and consequential dialogue with CBS 

faculty members. This is very important, since both strong communication as well as committed 

involvement, are preconditions for sustained collaboration between DIR and the faculty members 

at CBS. 

The second issue we would like to bring up concerns the current challenges in the wider 

Danish society to CBS’ commitment to our international profile. The internationalization 

strategy has been among the most successful strategies executed at CBS over the past 20 years. 

The strategy has been clear and it has gained very broad support across CBS — it has become an 

integrated part of CBS’ “DNA”. However, the perception among CBS faculty and students is 

that this international profile is under threat. This perception is of course partly, but not only due 

to the cases of non-European faculty members at CBS (such as the cases of Brooke Harrington, 
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Mitchell Dean and Jimmy Martinez-Correa) facing prosecution for doing what we consider to be 

part of their academic jobs at a public university — i.e., sharing their knowledge outside of the 

university sphere. Furthermore, international students are expelled from the country for minor 

offenses to bureaucratic and non-transparent laws, i.e. for working too many hours at their study 

job, something which harms the lives of the individuals affected as well as the ability of CBS to 

attract talented students from abroad. The Academic Council considers the international profile 

of CBS to be of vital importance for the functioning of CBS for two main reasons. First, the 

strategy implies that CBS has access to a much larger talent pool of faculty and students 

compared to a situation in which CBS relies on the national talent pool only. Second, it is well-

established that diversity in national backgrounds provides different perspectives that in turn 

have the effect of increasing creativity and innovation. In our view, over the years the quality of 

research and education at CBS has benefitted tremendously from (increasingly) having become 

an international business university. In this context, it goes almost without saying that the use of 

the English language in everyday life at CBS is a necessary condition for being an international 

research institution with a significant proportion of non-Danish faculty and students. The CBS 

Academic Council would like to underscore that we find the continued commitment to the CBS 

internationalization strategy to be of critical importance for CBS’ ability to remain a leading 

business school in Europe; a business school that delivers first-class research and teaching to the 

benefit of Danish society.  

The final theme concerns the pressure on CBS students to finish their education within a 

very specific time frame. As an example the master’s thesis has to be written in 4½ months (in 

the standard case from about January 1st till May 15th) — this is a short period of time to conduct 

research and to write up the thesis. As we have pointed out earlier, thesis writing represents the 

deepest learning experience that the universities provide. Students are keen on receiving 

feedback on their work, and within the otherwise scale-based teaching model of CBS, thesis 

writing remains the most powerful platform for direct interaction between students and 

professors. Clearly, it would not be desirable to return to the old system where a number of 

students obtained the “hangers-on” status at CBS because they were left too much to themselves 

in the process of writing the thesis. Nevertheless, a somewhat higher degree of flexibility 

regarding the time spent on the master’s thesis would be desirable. 

We look forward to a fruitful discussion with the CBS Board on these and related matters. 
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7. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT EVENTUELT 
 
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med en mundtlig 
orientering om udvikling og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde. 
 
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion, ligesom spørgsmål og 
kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne. 
 
Mundtlige orienteringer:  
De mundtlige orienteringer vil bl.a. omfatte: 

- Det politiske landskab 
- Internationale studerende 
- Uddannelser – status på nye uddannelser og omlægning af eksisterende 
- Graduate Competency Profile 

 
Skriftligt materiale: 
Til bestyrelsens orientering vedlægges i bilag 7.1 direktionens aktivitetsrapport fra februar 2018. 
 
 
Bilag: 
7.1 Aktivitetsrapport, februar 2018 
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FORSKNING 
Erhvervsph.d.er  
CBS har haft fokus på at tiltrække erhvervsph.d.er, og der er pt. indskrevet 
28 på CBS. DIGI har kørt en målrettet indsats for at tiltrække netop denne 
type unge forskere og er med sine 8 erhvervsph.d.er det institut, hvor der er 
flest indskrevet. IOA og MPP er med henholdsvis 5 og 4 erhvervsph.d.er de 
to institutter, der har næstflest og tredjeflest erhvervsph.d.er.  
Projekterne spreder sig over en bred vifte af forskningsområder og er 
brobygger mellem universitetet og erhvervslivet. Erhvervsph.d.erne er med 
til at skabe ny viden, der er relevant for både den akademiske verden og 
Danmarks erhvervsliv, og finansieringen er relativt let at få. CBS vil i de 
kommende år fortsat fokusere på et øget optag af erhvervsph.d.er 
 
Nyhedsbrev om ekstern finansiering 
Forskningssupporten udgav for første gang i januar måned et nyt månedligt 
nyhedsbrev, som præsenterer relevante opslag, events og nyheder inden for 
ekstern finansiering for CBS’ forskere. Fremover vil der hver måned blive 
sat fokus på udvalgte opslag, nye projekter på CBS og tips og tricks til den 
gode ansøgning. Nyhedsbrevet sendes til alle forskere på CBS, samt 
relevante medarbejdere der arbejder med ekstern finansiering og partnere 
på institutterne og i centraladministrationen. 
 
Nordic Hub 
CBS er kommet med i et Nordisk Universitetssamarbejde, som har fået 
finansiering til et Center of Excellence med titlen:  ”Reimagining Norden 
in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, 
Education and Public Outreach”. Helsinki Universitet er koordinator, og de 
øvrige deltagende universiteter er Oslo Universitet, Århus Universitet, 
Södertörn Universitet og Islands Universitet. Bevillingen til konsortiet er på 
42 millioner fordelt over 6 år, men kræver derudover en betydelig 
medfinansiering. Konsortiet skal i samarbejde udvikle ny og excellent 
forskning i den Nordiske region. Projektet inkluderer 
mobilitetsprogrammer, udveksling, konferencer og uddannelse. 
Projektleder på CBS er Caroline de la Porte, DBP og Mads Mordhorst, 
LPF. Derudover er 4 andre institutter involverede. 
 
Endnu en stor bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond 
Danmarks Grundforskningsfond har efter en positiv faglig evaluering af 
CBS’s Grundforskningscenter, FRIC, givet 32 millioner til fortsættelse af 
projektet de næste 4 år, 2018-2022. Centret studerer friktioner i det 
finansielle marked som opstår spontant på markederne eller som skyldes 
regulering.   
 
Ny VIP-allokeringsmodel 
I foråret 2017 introducerede Direktionen (DIR) en ny model for allokering 
af VIP-stillinger. Hensigten med den nye model er at indføre mere 
gennemskuelige og langsigtede principper for, hvordan VIP-stillinger 
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allokeres på CBS.  I juni 2017 startede DIR en VIP-allokeringsrunde efter 
den nye 3-årige model. Dette resulterede i, at DIR i efteråret 2017 
allokerede 35 stillinger til besættelse fra 1. september 2018, 29 stillinger til 
besættelse fra 1. juni 2019 og 12 stillinger til besættelse fra 1 januar 2020. 
Samtidig besluttede DIR, at der skulle igangsættes en ny allokeringsrunde, 
ligeledes efter de nye principper, i december 2017 med ansøgningsfrist den 
9/2-18. Der er kommet i alt 55 ansøgninger i denne runde, og i starten af 
marts forventes DIR at træffe beslutning om allokering af stillinger for 
perioden 2019-2021. 
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UDDANNELSE  
Full-Time MBA på FT Top 100 
Full-Time MBA-uddannelsen er for første gang repræsenteret på Financial 
Times’ Top 100 over verdens bedste FTMBA programmer. Det er første 
gang, et universitet i Skandinavien er repræsenteret her. CBS besluttede for 
snart mange år siden, at vi ønskede at have en FT-MBA uddannelse, fordi 
det hører med til profilen på en international business school. Lige siden 
oprettelsen har vi arbejdet på at få den med på FT Top 100. Vi starter på en 
plads 100 – men det vigtige er, at vi er på. Og det er et fint resultat for en 
relativt ny MBA og for et nordeuropæisk universitet, hvor man traditionelt 
har sin styrkeposition i cand.merc.-programmer. 
 
Full-Time MBA-alumne vinder akkrediteringspris 
FTMBA-alumne Jack Langworthy vandt under stor festivitas i London 
AMBA MBA Entrepreneurial Venture Award. Der er meget prestige 
forbundet med denne pris, og det er, så vidt vi ved, første gang, den tildeles 
en CBS-alumne. Jacks virksomhed "NINAYO" har bl.a. fået hædrende 
omtale af Obama, da han var præsident.  
 
Ændringer i uddannelsesporteføljen 
Ministeriet har godkendt CBS’ ansøgning om en ny bacheloruddannelse i 
Digital Management - Bachelor (BSc) in Business Administration and 
Digital Management). 
 
Uddannelsen er engelsksproget, og de første studerende starter i september 
2018. Det forventede antal studerende er 80. Som følge heraf, vil Bachelor 
(BA) in Information Management ikke længere blive udbudt. Det er 
vanskeligt at opnå godkendelse af engelsksprogede uddannelser, men i 
dette tilfælde fandt ministeriet, argumenterne overbevisende. Det har 
formentlig også haft en betydning, at vi har nedlagt Information 
Management samtidigt, hvilket betyder at det generelle antal 
engelskprogede uddannelser forbliver uændret.  
 
CBS ansøgte også om nye uddannelser inden for interkulturel 
markedsføring. De nuværende uddannelser (BA in Intercultural Marketing 
Communication og MA in Intercultural Marketing) har begge gennemgået 
en omfattende revision. I overensstemmelse med strategiplanerne ønsker 
CBS kun at udbyde samfundsvidenskabelige uddannelser, bachelor (BSc) 
og kandidat (MSc). 
  
Ministeriet har imidlertid ikke godkendt ansøgningerne, da de mente, at det 
ikke var tilstrækkeligt underbygget, at uddannelserne modsvarer 
arbejdsmarkedets behov. CBS vil nu undersøge, hvordan vi kan revidere 
uddannelsen yderligere, foretage en ny arbejdsmarkedsundersøgelse og 
aflevere en ny ansøgning i september 2018. 
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Internationale studerende 
Der er stigende politisk bevågenhed omkring internationale studerende, der 
tager en hel uddannelse på et dansk universitet. CBS Forretningsudvikling 
har analyseret data for de internationale studerende. Der er ganske mange 
internationale studerende, der tager en hel uddannelse på CBS, hvoraf ca. 
halvdelen rejser hjem efterfølgende. Der er meget få østeuropæiske 
studerende, der studerer hos os, mens der til gengæld er en betydelig 
mængde norske studerende, der tager en uddannelse og rejser hjem 
efterfølgende. Over halvdelen af de udlændinge, der rejser hjem, er fra 
Norge. Det positive herved er, at de ikke koster alverden for den danske 
stat, idet Norge betaler en del af uddannelsen, og de får typisk ikke SU. 
Men omvendt er de svære at få til at blive, og evt. krav om fx danskkurser 
har ikke effekt for denne gruppe. For så vidt angår de øvrige internationale 
studerende, er det besluttet, at der gøres en særlig indsats for at lette 
overgangen til det danske jobmarked. CBS Career vil stå for et særligt 
forløb for denne gruppe. 
 
International Business in Asia 
Det igangsatte reformarbejde omkring en ændring af Asia Study 
Programme, som bl.a. var foranlediget af lukningen af japansk, er nu ved at 
tage form. Studiet handler om at gøre forretning i Asien, men med særligt 
henblik på Kina. Studiets navn ændres til International Business in Asia for 
at afspejle, at det er et businessstudie og ikke et områdestudie, sådan som 
den gamle titel kunne indikere. Sprogundervisningen i kinesisk varetages 
fremover af Københavns Universitet i tæt samarbejde med undervisere fra 
CBS. Som noget nyt introduceres endvidere et obligatorisk ophold i Kina, 
bl.a. med henblik på sprogindlæringen. 
 
#Metoo på universiteter 
Der har været en del opmærksomhed omkring eventuel sexchikane, 
kønsdiskriminerende adfærd mv. på universiteterne, både mellem 
underviser og studerende og blandt de studerende indbyrdes.  
 
Det er vanskeligt at vurdere problemets omfang. CBS har ikke hidtil spurgt 
eksplicit til sexchikane i vores trivselsundersøgelser, men vi spørger bredt 
til de studerendes sociale og psykiske velbefindende og beder om 
kommentarer. Vi gennemgår alle svar for sexchikane og andre alvorlige 
hændelser og reagerer på det, vi finder. Det er dog heldigvis meget 
sjældent. 
  
I forbindelse med introkurserne har vi eksplicit gjort de studerende 
opmærksom på, at vi ikke accepterer bl.a. sexistisk og krænkende adfærd. 
Vi har etableret beredskab, hvor der dels er en nødtelefon til akutte 
henvendelser og dels en opfordring til at kontakte studieleder ved enhver 
form for krænkende adfærd. 
  
Vi prøver også at spille en mere konstruktiv rolle, og ikke kun orientere om 
regler og hjælpe, når det er gået galt. I år har vi således fået Sex og 
Samfund til stå for en workshop for alle introvejledere om at håndtere 
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forskellighed og respektere grænser. Formålet er at tilrettelægge 
introkurser, der er mere rummelige, og hvor ingen føler sig krænket. 
  
I lyset af den seneste tids skriverier har vi valgt i februar at gå ud med en 
kampagne på my.cbs.dk, rettet mod alle vores studerende. Kampagnen, i 
form af en nyhed og underside på my.cbs.dk, har 2 vigtige pointer. 
Først og fremmest vil vi med kampagnen pointere, at vi på CBS forventer, 
at vi alle behandler hinanden med respekt, og at CBS absolut ikke tolerer 
chikane eller grænseoverskridende adfærd af nogen art. 
  
Dernæst at gøre det klart og tydeligt for vores studerende, hvordan de kan 
få hjælp, hvis de er blevet udsat for chikane eller har oplevet eller været 
vidne til grænseoverskridende adfærd. Denne opgave skal løftes i Student 
Affairs – af tre navngivne personer, som gør det nemmere at vide, hvor 
man skal henvende sig. (Link til siden på dansk / Link til siden på Engelsk  
 
Erhvervskandidat  
I slutningen af januar fik CBS godkendt 3 uddannelser til 
erhvervskandidatudbud. Det er cand.merc.aud., MSc in e-business og cand. 
merc. i finansiering. Sidstnævnte vil først blive udbudt fra 2019, men de to 
første har studiestart 1. september 2018. Ansøgningsfristen til 
kandidatoptag er 1. marts, så tiden er knap i forhold til at nå at informere 
studerende og virksomheder om muligheden.  Baggrunden for ønsket om 
erhvervskandidat er at forbedre de studerendes muligheder for et 
sideløbende, relevant erhvervsarbejde, hvilket har været vanskeliggjort af 
fremdriftsreformens krav om fuldtidsstudier. Erhvervskandidaten er 
normeret til 4 år, men med samme antal ECTS (120) som heltidsversionen. 
De studerende på en erhvervskandidat er ikke SU-berettigede.  
 
CBS sikrer den eftertragtede AMBA akkreditering i yderligere fem år 
CBS har for tredje gang modtaget den fulde 5-årige AMBA-akkreditering 
for vores MBA programmer. Besøget fandt sted i november 2017, og 
AMBA’s international Accreditation Advisory Board (IAAB) har med sin 
beslutning, imødekommet den anbefaling som akkrediteringspanelet kom 
med efter deres akkrediteringsbesøg, der fandt sted i Raavarebygningen i 
slutningen af november 2017. Denne akkreditering gives til MBA-
uddannelser af højeste internationale kvalitet og understøtter, at CBS er 
blandt verdens førende business schools. Akkrediteringen afspejler 
uddannelses høje internationale standard og er et vigtigt kvalitetsstempel.  
Næste AMBA-akkrediteringsbesøg vil finde sted i 2022. 
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ADMINISTRATION 
Husjuristkursus for APU 
CBS Legal, Studiejura har i Q4 2017 gennemført et internt kursus Husjurist 
light for APU. Kurset var tilrettelagt i samarbejde med APU og har klædt 
APU’s medarbejdere bedre på til at håndtere nogle af de typiske sager i 
APU (fx afvisning for lange opgaver, hvornår skal der gives en 
bedømmelse etc.) og de juridiske udfordringer i den forbindelse, samt til at 
hjælpe bedømmerne med, hvad deres opgave/rolle er. 
 
CBS har fået en Data Protection Officer (DPO) 
I forbindelse med implementeringen af EU’s databeskyttelsesforordning er 
det et krav, at CBS skal have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). 
Funktionen er tildelt Jesper Smedegaard Madsen fra Generel jura-teamet i 
CBS Legal, der ud over funktionen som DPO tillige vil varetage øvrige 
opgaver for CBS Legal, herunder juridisk rådgivning i forbindelse med 
indgåelse af forskningskontrakter.  
 
Der er i beslutningen lagt vægt på behovet for en DPO, der kender til CBS 
som organisation og til behandlingen af persondata på CBS, såvel som til 
reglerne for persondata.  
 
DPO’ens opgaver er at:  

‐ rådgive CBS som organisation om overholdelse af 
databeskyttelsesforordningen og de forpligtelser, som CBS har i 
den forbindelse. 

‐ løfte kendskabet til databeskyttelsesforordningens regler på CBS 
og være med til at sikre, at medarbejderne på CBS, der behandler 
personoplysninger, har den nødvendige viden om 
databeskyttelsesforordningen. 

‐ føre tilsyn med CBS’ overholdelse af reglerne i 
databeskyttelsesforordningen med fokus på den fortsatte 
beskyttelse af de personoplysninger, der behandles på CBS. 

‐ samarbejde med Datatilsynet og være CBS’ kontaktpunkt for 
Datatilsynet. 

‐ være kontaktpunkt for de registrerede, som kan kontakte 
databeskyttelsesrådgiveren i forhold til alle spørgsmål vedrørende 
behandlingen af deres personoplysninger på CBS og udøvelse af 
deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. 

 
Turnusevaluering i fællesadministrationen 
Universitetsdirektøren har i 2017 igangsat et projekt for løbende 
selvevaluering i de 6 enheder i Fællesadministrationen: HR Services, 
Legal, Økonomi og Analyse, IT, Campus Services, Det Internationale 
Kontor samt CBS Bibliotek.  
IT og Campus Services (CS) blev udpeget til evaluering i den første runde. 
Formatet var interessentanalyse/brugerundersøgelse suppleret med 
eksisterende data/rapporter, samlet i en evalueringsrapport, der på et møde 
blev behandlet af 3 eksterne reviewers – en intern udfordrer (kontorchef fra 
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anden enhed), en udfordrer, der repræsenterer brugerne på CBS samt en 
ekstern udfordrer. De eksterne udfordrere var hhv. it-chefen/ITU og 
campusdirektøren/DTU. 
Brugerundersøgelsen bestod dels af 6 generelle tilfredshedsspørgsmål og 
dels af 3 strategiske temaer. De 3 temaer udvalgt af IT var 1) brugernes 
henvendelsesmåde og ITs problemløsning, 2) understøttelse af brugerens 
arbejdsopgaver og 3) projektindmeldinger/prioriteringer. CS’ temaer var 1) 
service, 2) bæredygtighed og 3) bygningsanvendelse.  
Både IT og CS scorede meget tilfredsstillende på de generelle, fælles 
spørgsmål. Udfordringen for IT er dog særligt, at afdelingen i højere grad 
skal være på forkant - dels med at kende brugernes behov og dels med at 
kommunikere mere proaktivt. Særlige udfordringer for CS er bl.a. 
helpdeskfunktionen – både hvad angår ønsker om forbedret 
brugervenlighed og løbende kommunikation.  
I forhold til både generelle og strategiske temaer har begge enheder 
indsamlet værdifuldt materiale til fortsat udvikling, herunder mange 
kommentarer fra adspurgte forskere, undervisere, studerende, ansatte og 
eksterne samarbejdspartnere. På baggrund af turnusevalueringen formulerer 
enhederne nu handleplaner.  
I 2018 evalueres HR Services og Legal tilsvarende. 
 
Campusopgaver samles og fokus styrkes 
Facility Management og Campus Development er i efteråret 2017 blevet 
sammenlagt i Afdeling for Ejendomme og Arealer (EDA) som del af 
Campus Services. Hensigten har været at styrke fokus på 1) 
vedligeholdelse og udvikling af eksisterende terræn og bygninger; 2) 
udvikling af læringsmiljøer, inkl. særlig fokus på it-understøttelse; 3) 
bæredygtighed og 4) Student Innovation House (SIH/Politistationen). 
Camus Service vil i 2018 udarbejde ny, samlet delstrategi til understøttelse 
af CBS’ overordnede strategi. 
 
CBS’ økonomi 2018 
CBS’ samlede omsætning og aktiviteter forventes at ligge på niveau med 
2017. Dog er der foretaget en række prioriteringer og ændringer for 2018. 
CBS har i 2018 afsat 11 mio. kr. til fortsat at understøtte CBS’ strategi, 
herunder implementering af strategiske tiltag, såsom Business in Society-
platforme og øget rekruttering af videnskabeligt personale. Det samlede 
budget afsat til videnskabeligt personale stiger med 14 mio. kr. i forhold til 
niveauet i 2017, hvilket giver mulighed for moderate investeringer i 
forskning og uddannelse. CBS budgetterer med et overskud på 16 mio. kr. i 
2018, hvorefter CBS’ egenkapital vil være på 304 mio. kr. 
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DIREKTION 
Ekstrabevilling til CBS 
Med finanslovens endelige vedtagelse den 22. december 2017 blev 
fordelingen af nye basismidler til CBS, ITU og AAU fra 2018-2020 
endeligt kendt. Af Finansloven for 2018 fremgår det, at CBS i 2018 får 
tildelt knap 25 mio. kr. i nye basismidler samt 55 mio. kr. i både 2019 og 
2020. Det er en positiv overraskelse, da vi i flerårsbudgettet for 2018-2021 
havde budgetteret med 25 mio. kr. i 2018 og ”kun” 30 mio. kr. i 2019 og 
2020 i nye basismidler. Rektor betragter de ekstra midler som en politisk 
anerkendelse af, at niveauet for basisforskningsmidler til CBS er for lavt og 
glæder sig over de ekstra midler. Rektor vil dog stadigvæk arbejde for, at 
CBS får yderligere basisforskningsmidler, så CBS på sigt kan komme på et 
rimeligt niveau i forhold til de andre universiteter.  

Stigningen i basisforskningsmidlerne er dog meget moderat og 
tidsbegrænset, og det betyder, at der fremadrettet stadigvæk er behov for et 
stort fokus på, hvordan vi kan øge vores indtægter og sænke vores 
omkostninger. De ekstra basismidler er sammen med bl.a. fremdriftsbonus 
og to tillægsbevillinger på 20 mio. kr. til basisforskning i 2015 og 2016 
nogle af de forhold, der, sammen med en langsigtet planlægning, har været 
med til at skabe et råderum til moderat at øge investeringerne i forskning 
og uddannelse på CBS. Direktionen vil prioritere at øge kvaliteten i 
uddannelserne og i særdeleshed uddannelsesaktiviteternes forankring i 
forskningen. Direktionen har frem mod bestyrelsesmødet i starten af marts 
arbejdet på, hvordan midlerne mere specifikt skal bruges samt opdateret 
flerårsbudgettet.   
 
Nytårskur 
Traditionen tro afholdtes CBS’ nytårskur i starten af januar.  
Rektor bød det nye år velkommen og så tilbage på jubilæumsåret, der har 
samlet studerende, alumner, ansatte og samarbejdspartnere ved bl.a. 
årsfesten og de mange andre spændende arrangementer i løbet af 2017. 
Jubilæet har sat fokus på CBS’ værdier og samfundsnytte – som har været 
med til at styrke CBS’ brand og relationen til interne og eksterne 
interessenter.  
 
Søren Hvidkjær, ny forskningsdekan, introducerede sig selv med en kort 
tale. Søren Hvidkjær understregede vigtigheden af forskning som 
fundament for CBS’ aktiviteter. Han beskrev sit syn på CBS som 
organisation og sin rolle som dekan. Forskningsdekanen glæder sig til at 
stifte bekendtskab med alle forskningsmiljøer og især dem, han ikke kender 
i forvejen. Gregor Halff, ny uddannelsesdekan, var ikke til stede, da han 
først starter som dekan den 1. april.   
 
Ny næstformand i Akademisk Råd 
Professor mso Bent Meier Sørensen fra Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi har fra årsskiftet overtaget næstformandsposten i Akademisk Råd 
efter Professor Keld Laursen fra Institut for Innovation og 
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Organisationsøkonomi. Keld Laursen fortsætter som medlem af rådet. 
Nyvalgte studentermedlemmer af rådet for 2018 er Jeppe Ask Tofteskov, 
Ruslana Isadora Ahunzhanova og Clara Hvid Lindekrona.  
 

CBS’ Council for Diversity and Inclusion (CDI) i bred dialog med 
organisationen   
I løbet af foråret 2018 vil CDI besøge CBS’ institutter og administrative 
afdelinger. Formålet er at informere om rådets rolle og arbejde samt at 
indlede en dialog om diversitet og om, hvordan vi sikrer inklusion. CDI har 
i et par år rådgivet ledelsen og arbejdet for at fremme lige muligheder for 
ansatte og studerende på CBS. Læs mere om CDI (link).  
 
Nimbuskollegiet 
Nimbuskollegiet slog i begyndelsen af januar dørene op for 145 nye 
studerende inklusiv ph.d.- og MBA-studerende. Nimbus Kollegiet er en 
moderne bygning med funktionelle og komfortable faciliteter, designet af 
de internationalt anerkendte danske arkitekter Henning Larsen Architects. 
Kollegiet kan huse godt 130 studerende. Det nye kollegie ligger på 
Finsensvej, tæt på CBS’ campus. 
 
Ny ledelse i CBS Students 
CBS Students afholdt årets første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen i december 2017, og bestyrelsen konstituerede sig på 
mødet den 23. januar 2018.  
CBS Students ledelsesposter i 2018 er bemandet af: 

 Bestyrelsesformand Jonas Klint Westerman 
 Bestyrelsesnæstformand Lilla Tóth 

 
 Formand Jeppe Ask Tofteskov 
 Næstformand Djanour Issilam 
 Næstformand Sebastian Toft Bringstrup 
 Næstformand Xander Coleman 
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CBS ERHVERV 
Lise Kingo udnævnt til CBS Æresalumne 2018 
CEO og Executive Director for United Nations Global Compact Lise Kingo 
(HD i Afsætningsøkonomi fra CBS) er blevet valgt til dette års 
æresalumne. Inden Lise Kingo sagde ja tak til at arbejde i FN, arbejdede 
hun 26 år i Novo Nordisk, hvoraf de sidste 12 var som Executive Vice 
President for Corporate Relations. CBS har valgt Lise på baggrund af 
hendes årelange engagement i CSR, hvor hun ofte har været i forbindelse 
med CBS, og fordi hendes betydningsfulde internationale stilling og 
ledelsesværdier gør hende til en værdifuld rollemodel. 
 
Koncept og model for CBS Partnerships er trådt i kraft 
De sidste detaljer i CBS’ nye partnerskabsmodel er blevet implementeret 
og åbner nu op for, at partnerskaberne udover karriererelaterede aktiviteter 
og inkluderer undervisning og forskning. Der har været fokus på at indgå 
nye former for partnerskaber med nye virksomhedstyper som fx SMV'er og 
offentlige virksomheder - og det er lykkedes.  De fleste nuværende partnere 
har fornyet deres samarbejdsaftaler med CBS for 2018 og et stort antal nye 
kontakter ser ud til at kunne realiseres i den nærmeste fremtid.  
 
Træning i jobsøgning for at beholde internationale talenter i Danmark 
Antallet af internationale kandidater, der forlader Danmark efter endt 
studium i stedet for at søge jobs her, anses for at være for højt. En indsats 
for at dæmme op for denne tendens er Job Search-træning, som er 
fuldstændig rettet mod CBS’ internationale fuldtidstuderende gennem 2018 
og 2019 med start i marts 2018. Baseret på de gode resultater og erfaringer 
fra tidligere Job Search-kurser rettet mod alle kandidatstuderende og 
nyuddannede fra CBS, er programmet blevet revideret gennemgående og 
har fået nyt fokus.  
 
International Women’s Day på CBS 
I samarbejde med netværket ‘Danish Women Business Leaders’ og CBS 
Erhverv vil CBS være vært for en større International Women’s Day-event 
i Ovnhallen torsdag d. 8. marts. Margrethe Vestager, europæisk 
konkurrencekommissær, indleder dagen med taler, hvorefter der vil være 
paneldebat med seks af Danmarks mest fremtrædende erhvervsledere. 
Forud for arrangementet har en undersøgelse omkring køn og lederskab 
været sendt ud til 30,000 alumner og studerende. Resultaterne vil blive 
diskuteret på dagen, som har 500 deltagere, hvoraf halvdelen er CBS-
studerende. 
 
CBS Roundtable virker efter hensigten 
CBS’ andet halvårlige møde mellem forskere fra CBS og erhvervsledere fra 
dansk erhvervsliv, nemlig CBS Roundtable, blev afholdt 28. november 
2017 under temaet “Åben innovation”. 12 erhvervsledere og 12 CBS-
forskere delte ny viden og fik nye kontakter på tværs af forskning og 
erhverv. Professorerne Torsten Ringberg fra hhv. Institut for 
Afsærningsøkonomi og Keld Laursen fra Institut for Innovation og 
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Organisationsøkonomi gav deltagerne en kort introduktion til deres nyeste 
forskning: Keld Laursen præsenterede “De organisatoriske udfordringer 
ved åben innovation (The organizational challenges of open innovation)” 
og Torsten Ringberg introducerede “Hjernen og ledelsesmindsettet (The 
brain and managerial mindset)”. Deltagerne blev derefter delt op i grupper 
med to forskere og to erhvervsledere.  
 
CBS starter VL-forum: ”Tilbage på skolebænken med CBS” 
Efter det succesrige VL Døgn på CBS d. 1. juni 2017, mødtes formand for 
VL Jens Wittrup Willumsen med direktør for CBS Erhverv Louise Seest 
med henblik på at drøfte et fremtidigt samarbejde, hvilket er resulteret i et 
forslag om at CBS skal stå i spidsen for et VL-interesseforum under titlen 
”Tilbage på skolebænken med CBS”, hvor CBS kan annoncere særlige 
events og informere om CBS’ nyeste forskning i håbet om at starte nye 
diskussioner og endnu mere videndeling. Indholdet skal genereres i 
samarbejde mellem CBS Erhverv og institutterne på CBS. Målet er at 
informere Danmarks topledere om CBS’ fremmeste forskning direkte og 
invitere dem til CBS til gavn for vores studerende. 
 
Et godt år for CBS’ Case Competition-deltagere 
CBS’ Case Competition-deltagere har haft et godt 2017 med førstepladser i 
hhv. The 2017 Australian Undergraduate Business Case Competition (i 
Brisbane, Australien) og kandidatkonkurrencen 2017 Sofaer International 
Case Competition (Tel Aviv, Israel). CBS blev også placeret som nummer 
tre i The 2017 CITI-HKUST International Case Competition (Hong Kong, 
Kina) og kom også i finalen i The 2017 CaseIT MIS Case Competition 
(Vancouver, Canada). Med sejren i Brisbane kvalificerede CBS sig til The 
2018 Champions Trophy Case Competition (i Auckland, New Zealand) – 
det er andet år i træk at CBS har kvalificeret sig til “World Champions 
League” for bachelor-case competitions. De nye hold i foråret 2018 træner 
intensivt, særligt dem, der skal repræsentere CBS i vores egen CBS Case 
Competition i uge 9 (ultimo Februar, primo marts).  
 
CBS BUSINESS ZOOM – nyt nyhedsbrev fra CBS Erhverv 
Første udgave af CBS Erhvervs nye kvartårlige nyhedsbrev CBS 
BUSINESS ZOOM blev sendt ud onsdag 17. januar. Nyhedsbrevet 
indeholder aktuelle artikler om CBS Erhvervs område, der er relevante for 
virksomhedere og praktikere med en forbindelse til CBS. Nyhedsbrevet 
blev sendt til 1.600 modtagere. Selvom det var uopfordret og ikke 
annonceret, åbnede 30 % af modtagerne nyhedsbrevet og kun fire personer 
valgte at afmelde abonnementet. Næste CBS BUSINESS ZOOM kommer i 
april.  
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CBS I MEDIERNE 
CBS i medierne fra november 2017 til januar 2018 
I perioden fra august til oktober 2017 var CBS i danske medier 4.434 
gange, hvis alle typer af omtaler tælles med. Det svarer til 49 omtaler om 
dagen og er en stigning på 10 pct. i forhold til forrige kvartal. En opgørelse 
via det daglige presseklip, hvor småstof er filtreret fra, viser, at CBS var i 
medierne 1.038 gange. Det svarer til 11,5 omtaler pr. dag og er på niveau 
med forrige kvartal. Fordelingen på medietyper er nogenlunde uændret: 
webkilder 43 pct., landsdækkende dagblade 31 pct. (en stigning på 6 
procentpoint), fagblade og magasiner 9 pct., radio og tv 6 pct. (et fald på 
fire procent).  Nogle af de større historier i perioden er mulighed for 
"kandidat på deltid"/erhvervskandidat, digital omstilling, udenlandske 
forskere og bibeskæftigelse, catalansk løsrivelse og Davos. 
 



 

8. BESTYRELSENS EGEN TID 
 

 
Med dette punkt gives der mulighed for at bestyrelsen – uden deltagelse af direktionen og evt. tilhørere – 
internt kan drøfte emner som det ikke tilkommer andre end bestyrelsen selv, at overhøre/deltage i.  
 
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske at tage emner op under dette punkt, kontakter 
bestyrelsesformanden forud for mødet. 
 
a. Bestyrelsens selvevaluering 2018 
Resultaterne af surveyen vedr. bestyrelsens selvevaluering er vedlagt i bilag 8.1. Rapporten sammenligner 
resultaterne med samme survery i 2014, 2015 og 2017, og præsenterer både gennemsnit og spredning på 
scoren. Der blev ikke foretaget bestyrelsesevaluering i 2016, da bestyrelsen i dette år oplevede stor 
udskiftning af medlemmer. 
 
Formandens 1-1 møder med bestyrelsen er under planlægning. Møderne søges afholdt i marts-maj inden 
næste bestyrelsesmøde. På disse møder vil resultaterne af årets survey indgå som input til dialogen, ligesom 
succession planning vil være et tema. 
  
 
Det indstilles, at: 

- Bestyrelsen kommenterer resultaterne af bestyrelsesevaluering med henblik på at identificere 
fokuspunkter til formandens 1-1 samtaler med bestyrelsesmedlemmerne i foråret 

 
Bilag: 
8.1  Fortrolig: Evaluering af Bestyrelsen, Forår 2018 
     

Møde i CBS bestyrelsen / 5. marts 2018  
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