1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING
a. Godkendelse af dagsorden
Ved punkt 2 (Årsrapport og revision) deltager institutionsrevisor, Deloitte, ved statsautoriserede revisorer Lars
Hillebrand og Erik Lynge Skovgaard Jensen. 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 5 (Rapport fra Akademisk Råd) deltager medlemmer af Akademisk Råd (Bent Meier Sørensen, Louise Mors,
Jeppe Ask Tofteskov….).
Punkt 8 – Bestyrelsens egen tid – afholdes for lukkede døre, uden deltagelse af direktionen.
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
Referatet indstilles til godkendelse og underskrift.
Det indstilles:
- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet
Bilag:
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 17. december 2018
Emner på kommende bestyrelsesmøde d. 3. juni 2019:
-

-

Q1 Budgetopfølgning
Forskningsredegørelse
Bestyrelsens forretningsorden
Evt. temadrøftelse
Velkomst nye bestyrelsesmedlemmer
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Copenhagen Business School
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2000 Frederiksberg

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 17. DECEMBER 2018
Tilstede: Formand Karsten Dybvad, Næstformand Michael Rasmussen, Ida
Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing, Thomas
Skinnerup Phillipsen, Jakob Ravn og Mette Vestergaard.
Gæster: Sebastian Toft Bringstrup og Nikolaj Malchow-Møller deltog som
observatører.
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, uddannelsesdekan Gregor Halff,
forskningsdekan Søren Hvidkjær og universitetsdirektør Kirsten Winther
Jørgensen.
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Martin Kramer-Jørgensen.
1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning
a. Godkendelse af dagsorden
Følgende erklærede sig inhabile i forhold til bestyrelsens behandling af
punkt 6: Karsten Dybvad (bestyrelsesformand Danske Bank), Michael
Rasmussen (bestyrelsesformand Finans Danmark), David Lando
(bestyrelsesformand Finanstilsynet) og Søren Hvidkjær (næstformand
Danske Invest Management A/S).
Dagsordenen blev godkendt.
b. Godkendelse af referater
Bestyrelsen godkendte følgende referater og underskrev dem på mødet:
- Referat skriftlig høring i CBS bestyrelse
- Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. november 2018
- Referat CBS bestyrelsesmøde 8. november 2018
2. CBS’ økonomi – beslutning
Direktionen fremlagde budgetopfølgning efter 3. kvartal, samt budget 2019
med opdateret flerårsbudgetoverslag 2020-2022.
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Universitetsdirektøren indledte med at fortælle, at budgetopfølgningens
prognose for årets resultat viser et forventet overskud på 14 mio. kr. Dette
er 8 mio. kr. højere end prognosen efter andet kvartal og skyldes primært,
at CBS opnår en højere andel af puljen til færdiggørelsesbonus end
forventet. Løn og drift ligger stabilt i forhold til tidligere prognose.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.
Universitetsdirektøren præsenterede budget 2019, inkl. flerårsbudget 20202022. Budgetterne ligger i forlængelse af det skitsebudget som bestyrelsen
tiltrådte på seminaret i november.
Budgettet for 2019 viser et forventet overskud på 29 mio. kr. Overskuddet
skyldes primært forhøjelse af CBS’ basismidler til forskning på 38 mio. kr.
årligt, jf. politisk aftale om udmøntning af forskningsreserve i forbindelse
med finansloven 2019.
Flerårsbudgettet viser at investeringsplanen betyder, at CBS rammer
minimumsniveauet for egenkapitalen i 2022. Indtægtssiden er præget af to
modsatrettede bevægelser. På den ene side en markant stigning i CBS’
basisforskningsbevilling. Og på den anden side et markant fald i
uddannelsesindtægterne som dels skyldes at takst-1 forhøjelsen ikke er
videreført i finanslovens budgetoverslagsår fra 2020 og frem, og dels det
fortsatte omprioriteringsbidrag. Da det stadig er muligt at takst-1
forhøjelsen ender med at blive videreført er der i flerårsbudgettet yderligere
et scenarie for dette.
Efter uddybende spørgsmål godkendte bestyrelsen budgettet for 2019 inkl
flerårsbudget 2020-2022.
3. Fortroligt: Grundkøb – orientering
Punktet blev behandlet fortroligt og for lukkede døre af hensyn til i
gangværende kontraktforhandlinger.
4. Kønsdiversitet i ledelse – beslutning
Rektor præsenterede den 3-årige mål- og handleplan for kønsdiversitet i
ledelse på CBS. Det er lovbestemt, at bestyrelsen skal vedtage måltal og
handlingsplan. Ansvaret for gennemførsel og opfølgning påhviler
direktionen. Handleplanen for 2018-2021 er mere fokuseret end den fra
2013-2017 ud fra devisen om, at vi hellere vil gøre mindre, men så gøre det
bedre og fokusere på gennemførelsen.
Bestyrelsen ønskede med mål- og handlingsplanen at sende et kraftigt
signal om en bedre kønsfordeling på ledelsesniveau, og bad derfor
direktionen indskrive en vision om, at CBS på sigt ønsker en ligelig
kønsfordeling i ledelsen. Dette uagtet, at det nok ikke ville være realistisk
at opnå inden for den periode mål- og handleplanen dækker.
Med disse ændringer vedtog bestyrelsen måltal og handlingsplan for
kønsdiversitet i ledelse 2018-2021.

22. januar 2019
Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg
Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 2 / 5

5. Nye regler for transparens – orientering
Forskningsdekanen orienterede bestyrelsen om de skærpede regler for
forskeres deklaration af forskningsfinansiering og bibeskæftigelse som
direktionen er i færd med at implementere. Fremover skal forskeres evt.
forskningsfinansiering og bibeskæftigelse fremgå af deres profil på cbs.dk.
Det er allerede sådan i dag, at forskere skal have evt. bibeskæftigelse
godkendt af deres institutleder, og vi har retningslinjer, der opfordrer til
transparens, men fremover bliver der også et krav om
offentliggørelse/transparens ift. offentligheden.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Fortroligt: Samarbejde med Danske Bank – drøftelse
Punktet blev behandlet fortroligt og for lukkede døre af hensyn til forholdet
til 3. part. Nedenstående vil ikke fremgå af det offentlige referat.
7. Bestyrelsesudpegninger – orientering
Bestyrelsesformanden orienterede om den forestående proces for
udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden.
Bestyrelsesformanden kunne samtidig orientere bestyrelsen om, at den
udsendte tidsplan var blevet revideret med henblik på en afklaring af ny
bestyrelsesformand, så hurtigt som muligt.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt
Rektor orienterede bestyrelsen om:
- Den politiske aftale om fleksible uddannelser til fremtiden.
- Hyrdebrev fra ministeriet om antallet af universitetsuddannelser.
- Danske Universiteters og DSF’s undersøgelse om uønsket seksuel
adfærd på universiteterne.
Universitetsdirektøren orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse af
universiteternes opbevaring af forskningsdata, der forventes offentliggjort i
det nye år. CBS indgår ikke i rapporten, så vi har ikke set udkastet til
rapport, men vi forventer at Rigsrevisionen vil udtrykke en generel kritik
som også CBS skal forholde sig til.
Bestyrelsen drøftede især undersøgelsen om uønsket seksuel adfærd og bad
om en opfølgning i bestyrelsen med fokus på, hvordan ledelsen arbejder
med problemet og hvilke tiltag CBS sætter i værk som følge af
undersøgelsen.
Med henvisning til Aktivitetsrapportens afsnit om ”CBS i medierne” bad
bestyrelsen om en mere kvalitativ vurdering af CBS’ optræden i
mediebilledet, gerne set i forhold til kommunikationsstrategi.

22. januar 2019
Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg
Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2947 7246
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk

Side 3 / 5

Uddannelsesdekanen inviterede bestyrelsen til at deltage i fokusgruppeinterviews for at diskutere hvilke kompetencer og færdigheder fremtidens
arbejdsmarked forventer af vores kandidater.
9. Bestyrelsens egen tid
Daglig ledelse deltog ikke i denne del af mødet.
Der tages ikke referat af bestyrelsens drøftelser under dette punkt, dog
refereres bestyrelsens beslutninger.

Kommende møder:
Mandag d. 11. marts 2019 kl 13-17
(endnu ikke planlagt: seminar i foråret, formentlig uge 17 eller 18)
Onsdag d. 3. juni 2019 kl 13-17
Fredag d. 13. september 2019 kl 13-17
Torsdag d. 7. november kl 12 til fredag d. 8. november 2019 kl 12
(seminar)
Mandag d. 16. december 2019 kl 13-17
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2. ÅRSRAPPORT 2018 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.
a. Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision
Deloitte vil gennemgå resultatet af revisionen og revisionsprotokollen (bilag 2.4).
Læsevejledning:
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 tages til efterretning og underskrives på mødet
Bilag:
2.1 Revisionsprotokollat af 11. marts 2019 til årsregnskab for 2018
b. Godkendelse af årsrapport 2018
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
- Årsrapporten godkendes og underskrives (efter revisionens gennemgang)
Bilag:
2.2 Årsrapport 2018
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Årsrapporten offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse

3. CBS’ ØKONOMI – BESLUTNING
a. Årsresultat for 2018
På det kommende bestyrelsesmøde den 11. marts forelægges CBS’ årsresultat for 2018 til
bestyrelsens godkendelse.
Årsresultatet viser et overskud på 14 mio. kr., hvilket er meget tæt på det forventede resultat ved
årets start (primobudgettet), hvor der forventedes et overskud på 16 mio. kr. Årets resultat er
endvidere på linje med forventningerne ved Q3-prognosen.
Resultatet afspejler generelt, at årets aktiviteter – både på indtægts- og udgiftssiden – i store træk er
realiseret som forventet. De samlede indtægter er på 1.358 mio. kr. og de samlede udgifter i alt
1.344 mio. kr. Dette bringer CBS’ egenkapital op på 313 mio. kr., som er et godt stykke over
minimumsniveauet på 184 mio.kr.
Resultatet for 2018 med den forventede egenkapital betyder også, at CBS har et økonomisk råderum
i de kommende år til via træk på egenkapitalen at fortsætte midlertidige investeringer i
forskningsbasen, som besluttet af bestyrelsen med budget 2019 og flerårsbudget 2020-22.
I Bilag 2 gennemgås status på den eksternt finansierede forskning på CBS. Der ses i 2018 en
stigning både i forbrug og i bevillingsreserven.
Det indstilles:
- at bestyrelsen godkender årsresultatet for 2018
Bilag:
3.1 Årsresultat for 2018, inklusiv bilag 1
3.2 Bilag 2. Eksternt finansieret forskning i 2018 (underkonto 95)
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Årsresultatet for 2018
Årets indtægter og udgifter har med enkelte forskydning udviklet sig som forventet ved årets start, og
CBS afslutter således 2018 med et overskud på 14 mio. kr. mod et forventet overskud i primobudgettet
på 16 mio. kr. Årets resultat flugter endvidere Q3-prognosen. Tabel 1 opsummerer de centrale bevægelser for 2018 i forhold til budget 2018, Q3-prognosen for 2018 og regnskabet for 2017. Ændringerne
er yderligere beskrevet i afsnit 1 og fremgår detaljeret i tabeloversigten i bilag 1.
Tabel 1: Resultat i 2018
Regnskab 2018
Mio. kr. løbende pl.
Indtægter
Omkostninger:
Lønomkostninger
Driftsomkostninger
Kapitalomkostninger
Omkostninger i alt
Resultat
Egenkapital

Budget
2018

Q3 2018

Regnskab
2018

Regnskab
2017

Diff. R2018 - Diff. R2018- Diff. R2018Budget
Q3 2018
R2017

1.356

1.354

1.358

1.335

2

4

22

889
405
46
1.340

890
402
48
1.340

891
403
50
1.344

859
404
46
1.309

2
-2
4
4

1
1
2
4

32
-1
3
35

16
315

14
313

14
313

26
299

-2
-2

0
0

-12
14

NB: Afvigelser skyldes afrundinger til hele mio. kr.

CBS’ indtægter stiger med 22 mio. kr. fra 2017 til 2018 dels som følge af et bevillingsløft i basisforskningsmidlerne til forskning; dels som følge af en øget færdiggørelsesbonus; og endelig som resultat af
en stigning i den eksternt finansierede forskningsaktivitet. CBS gik samtidig ind i 2018 med en egenkapital på 299 mio. kr., dvs. 115 mio. kr. højere end det fastsatte minimumsniveau. Med dette råderum
har CBS i 2018 påbegyndt implementeringen af en plan for øget rekruttering af videnskabelige medarbejdere i de kommende år med henblik på at styrke forskningsbasen og derigennem undervisningskvaliteten på CBS. I 2018 er antallet af videnskabelige årsværk således steget med 23 til i alt 588 årsværk.
Samtidig hermed er en plan for fortsatte administrative effektiviseringer besluttet implementeret fra
2019-2022.
Resultatet for 2018 på 14 mio. kr. betyder, at egenkapitalen ultimo 2018 udgør 313 mio. kr., jf. tabel 1
ovenfor. Dette er væsentligt over minimumsniveauet på 184 mio. kr. ligesom dette også forventes for
de kommende år. Resultatet for 2018 giver således ikke anledning til ændringer i forudsætningerne for
det tidligere besluttede budget for 2019, ligesom Finanslov 2019 (der blev vedtaget ultimo december
2018), også kun afviger marginalt fra de indtægtsforventninger, der er lagt til grund for budget 2019 og
flerårsbudget 2020-2022. Herved er der fortsat et økonomisk råderum, der giver plads til i en midlertidig periode at udvide CBS´ forskningsbase gennem træk på egenkapitalen, jf. tidligere notat om budget 2019 og flerårsbudget 2020-2022 af 10. december 2018.
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Notatets indhold og opbygning
Nedenfor redegøres mere detaljeret for årets resultat i 2018. I afsnit 1.1 sammenlignes årets resultat
med budgettet for 2018 og i afsnit 1.2 med årsprognosen efter Q3. Da årets resultat ligger tæt på begge
budgetprognoser (jf. tabel 1 ovenfor), beskrives som hovedprincip alene afvigelser i de enkelte indtægts- og udgiftsposter, som er større end eller lig med 5 mio. kr.
I afsnit 1.3 følger en sammenligning af årsresultat for 2018 med 2017, ligesom der perspektiveres med
udviklingstendenser 2014-2018. I afsnit 2 uddybes årsresultatet på hovedområdeniveau; og i afsnit 3
følger en analyse af udviklingen i balanceposterne. Endelig findes i bilag 1 en oversigt over årets resultat i 2018 i forhold til budget 2018, Q3 2018 og regnskabet for 2017, og i bilag 2 en gennemgang af udviklingen i eksternt finansieret forskning i 2018 (UK95).

1.1 Årets resultat – i forhold til primobudgettet for 2018
Hovedændringerne fra primobudgettet til resultat for 2018 er følgende:
Indtægterne er samlet 2 mio. kr. højere end forventet ved primo. Dette dækker over tre hovedbevægelser:


Taxametertilskuddet er blevet 15 mio. kr. højere end forventet. Langt hovedparten af stigningen
skyldes en stigning i færdiggørelsesbonus som følge af flere bonusudløsende dimittender end forventet, svarende til 10 mio. kr. Den øvrige stigning vedrører de almindelige taxameterindtægter,
herunder særligt en afregning af STÅ-balancen i forhold til ind- og udgående udvekslingsstuderende. Balance blev i 2018 afregnes for perioden 2016-2018, hvor CBS har haft en positiv balance
med udlandet, dvs. flere udgående end indgående udvekslingsstuderende.



De studerendes deltagerbetaling er blevet 8 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes hovedsageligt etablering af erhvervskandidatuddannelsen i starten af 2018, og den efterfølgende omlægning af cand.merc.aud.-uddannelsen fra ”hel-på-del” med deltagerbetaling til en erhvervskandidatuddannelse, som finansieres som de øvrige heltidsuddannelse, dvs. uden deltagerbetaling.



Andre ændringer i indtægter på sammenlagt en nedgang på 5 mio. kr. fordeler sig med 2 mio.
kr. vedrørende den eksternt finansierede forskning, et fald i basismidler til forskning på 1 mio. kr.
som følge af primært en af staten forventet indkøbsbesparelse, udmeldt ultimo december på TB
2018 (Tillægsbevillingsloven) og endelig 2 mio. kr. færre i øvrige indtægter i forhold til primobudgettet.

Lønomkostningerne er i 2018 ca. 2 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes:


Færre lønudgifter til videnskabeligt personale på i alt ca. 1 mio. kr.



Et fald i udgifter til deltidsvidenskabeligt personale på 8 mio. kr., der primært kan henføres til, at
specialeaktiviteten har været mindre end forventet. Derudover forventes også den øgede rekruttering af fast videnskabeligt personale at have medført et mindre behov for deltidsvidenskabeligt
personale.
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En stigning i udgifter til teknisk administrativt personale på i alt ca. 9 mio. kr. som følge af øget
rekruttering af administrativt personale på eksternt finansierede projekter, svarende til ca. 4 mio.
kr., øgede udgifter til eksamenstilsyn på ca. 1 mio. kr. og den resterende merudgift på ca. 4 mio.
kr. skyldes dels insourcing af opgaver i Campus Service og IT/AV som erstatning for konsulenter;
dels et merforbrug på uddannelsesområdet.



Meromkostningen på 3 mio. kr. under øvrige lønomkostninger skyldes en stigning i hensættelse
til CBS’ feriepengeforpligtigelse, som følge af en stigning i personalestaben.

Driftsomkostninger er i alt 2 mio. kr. lavere end i primobudgettet for 2018. Ændringen rummer følgende hovedbevægelser:


En merudgift til bygningsdrifts- og vedligeholdelse på 8 mio. kr., som skyldes beslutning om udskiftning af låsesystem på CBS samt lokaleændringer mv. i forbindelse med institutsammenlægninger.



Færre udgifter til konference- og tjenesterejser, svarende til 9 mio. kr. som følge af mindre aktivitet end forventet.



Færre udgifter til eksterne bygge- og it-konsulenter på ca. 7 mio. kr. som følge af primært forsinkelse/udskydelse af it-projekter som fx udskiftning af CBS’ nuværende Learning Management System (LMS-system). Endvidere insourcing af opgaver ved fastansættelse af personale frem for
brug af eksterne konsulenter, jf. beskrivelse under udgifter til tekniske administrativt personale.



Merforbrug på kontorhold på ca. 5 mio. kr. skyldes primært institutsammenlægningerne, men også
generelt flere medarbejdere på CBS.



Merudgift på bøger, tidskrifter, elektroniske databaser mv. på i alt 8 mio. kr., som primært skyldes
køb af elektroniske databaser mv. i tilknytning til DRDS-bevillingen (Danish Research Data for
the Social Science), som ved årets start ikke var forudset på denne udgiftspost men i højere grad
under ”It-udstyr og software” og øvrige udgifter.



Andre ændringer på sammenlagt et mindreforbrug på 8 mio. kr. i forhold til primobudgettet rummer små ændringer fordelt på især it-udstyr og software, konsulentanvendelse og øvrige driftsudgifter.

Kapitalomkostninger er 4 mio. kr. højere ned forventet ved årets start, heraf skyldes 3 mio. kr. øgede
udgifter til afskrivninger. Årssagen til stigningen er, at tilgangen til anlægsaktiver er større end forudsat ved årets start.

1.2 Ændringer mellem Q3-prognosen og regnskab 2018
I sammenligningen af Q3-prognosen med årets resultat ligger samtlige budgetposter med en afvigelse
på under 5 mio. kr. med undtagelse af it-udstyr og software, der er 5 mio. kr. lavere end forventet ved

Titel: Notat om årsresultatet for 2018
Forfatter: Økonomi & Analyse
Dato: 1. marts 2019

Version: 1

Side 4 af 17

Q3. Årsagen til denne afvigelse skyldes primært, at udgifter i tilknytning til DRDS-bevillingen var forudset under denne udgiftspost, men ved det faktiske forbrug, er flyttet til udgiftsposten ”udgifter til
bøger, tidsskrifter og elektroniske databaser”, da DRDS-udgifterne i særlig grad vedrører køb af elektroniske databaser. Derudover er der et mindreforbrug i forhold til Q3-prognosen på institutternes og
bibliotekets it-forbrug.

1.3. Ændringer fra regnskab 2017 til regnskab 2018 samt udviklingen i et
flerårsperspektiv 2014-2018
I 2018 steg de samlede indtægter 22 mio. kr. sammenlignet med 2017, og de samlede udgifter (inklusiv
kapitalomkostninger) med 35 mio. kr. Ændringerne i indtægter og udgifter er yderligere beskrevet nedenfor, ligesom ændringerne perspektiveres med udviklingen fra 2014 og frem til 2018. Der gøres indledningsvis opmærksom på, at alle beløb opgives i løbende priser, og at den generelle pris- og lønudvikling fra 2017 til 2018 udgjorde ca. 2 pct.

Indtægter
Siden 2014 er CBS’ indtægter steget med 122 mio. kr., hvoraf ca. 70 pct. af stigningen vedrører en stigning i de statslige bevillinger til uddannelse og forskning (Taxametertilskud og Basisforskningstilskud
og andre statslige tilskud).
Tabel 2. Udvikling i CBS samlede indtægter 2014-2018
Regnskab 2018, indtægter i alt
Mio. kr. løbende pl.

Taxametertilskud
Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud
Eksternt finansierede projekter
Studerendes deltagerbetaling
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

2014

613
326
99
146
51
1.236

2015

648
345
109
157
42
1.302

2016

674
354
121
162
40
1.351

2017

2018

663
345
122
168
38
1.335

Diff. 20182017

652
373
127
167
39
1.358

-11
28
5
-1
1
22

Fra 2017 til 2018 er de samlede indtægter steget med 22 mio. kr. Ændringerne vedrører:

Taxametertilskud
Taxametertilskuddet til uddannelse falder med i alt 11 mio.kr., jf. også tabel 3 nedenfor og skyldes:


Heltidstaxametertilskuddet falder med 13 mio. kr., primært som følge af en mindre aktivitetsnedgang på ca. 1,9 pct. fra 12.465 STÅ i 2017 til 12.234 STÅ i 2018 samt reduktionen som følge af det
sædvanlige 2 pct. omprioriteringsbidrag.
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Færdiggørelsesbonus, som også er en del af det samlede taxametertilskud, er øget med ca. 2 mio.
kr. som følge af flere dimittender, der gennemfører deres uddannelse inden for normeret tid.

Udviklingen i de samlede taxametertilskud og aktivitet fremgår af tabel 3.
Tabel 3: Udvikling i de samlede taxameterindtægter 2014-2018
Taxametertilskud i alt, mio. kr.
- Heltidstaxameter
- Færdiggørelsesbonus
- Deltidstaxameter
Taxametertilskud i alt, aktivitet
- Heltidstaxameter (STÅ)
- Færdiggørelsesbonus (dimittender)
- Deltidstaxameter (STÅ)

2014
613
539
54
20

2015
648
565
63
21

2016
674
600
52
21

2017
663
577
65
20

11.438
2.513
1.521

11.992
2.548
1.619

13.052
2.761
1.632

12.465
3.867
1.613

2018 Diff. 2018-2017
652
-11
564
-13
68
2
20
0

12.234
4.014
1.603

-231
147
-10

Ses udviklingen i et længere perspektiv, så toppede CBS’ STÅ-produktion i 2016 som et resultat af de
tiltag, der indførtes i kølvandet på fremdriftsreformen. STÅ-produktionen har i 2018 stabiliseret sig på
et niveau omkring 12.230, som vi også forventer i årene fremover. De studerendes studieaktivitet er i
perioden blevet koncentreret, og 60 pct. af de studerende gennemførte i 2018 studiet på normeret tid
mod kun 4 pct. i 2014. Samlet set har CBS desuden fra 2017 og frem opfyldt ministeriets krav til
gennemsnitlig studiegennemførselstid 100%.
Med bevillingsreformen i 2019 ændres bevillingsystemet, idet 25 pct. af de samlede taxametertilskud
(heltidstxameter og færdiggørelsesbonus) omlægges til et fast grundtilskud for en 4 årige periode.
Tilsvarende reduceres de almindelige taxameter-takster. Kun en mindre del (ca. 5,6 pct. af
uddannelsesbevillingen) vil fremover være betinget af studietid på CBS. For yderligere information
om bevillingsreformen henvises til tidligere notat af 31. august 2018 til bestyrelsen.

Basistilskud til forskning og andre statslige tilskud
Basistilskud til forskning og andre statslige tilskud stiger med ca. 28 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel
4. Ændringerne vedrører:


Basismidler til forskning stiger med ca. 34 mio. kr. som følge af forhøjelsen af basisbevillingen
på 25 mio. kr. på Finansloven for 2018. En stigning på yderligere 3 mio. kr. skyldes fordeling af
nye midler fra forskningsreserven via performancemodellen, og de resterende 6 mio. kr. skyldes
den almindelige pris- og lønregulering.



De andre statslige tilskud falder med ca. 6 mio. kr. i forhold til 2017. Dette fald skyldes hovedsageligt, at CBS i 2017 modtog et ekstraordinært tilskud til Big Data på 3,8 mio. kr., som ikke er tildelt i 2018. Derudover skyldes det resterende fald en af staten forventet indkøbsbesparelse på ca.
0,7 mio. kr. og det årlige 2 pct. omprioriteringsbidrag.
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Tabel 4: Udvikling i basistilskud til forskning og andre statslige tilskud
Regnskab 2018, basistilskud mv.
Mio. kr. løbende pl.

Basistilskud til forskning
Øvrige formål
I alt

2014

2015

260
66
326

2016

287
58
345

2017

293
61
354

Diff. 20182017

2018

279
66
345

313
60
373

34
-6
28

Fra 2014 til 2018 ses en betydelig stigning i CBS’ basismidler til forskning. I 2015 og 2016 modtog
CBS et ekstra engangstilskud på 20 mio. kr. årligt. Med Finanslov 2018 og 2019 har CBS fået en permanent forøgelse.

Eksternt finansieret forskning
Den eksternt finansierede forskning (underkonto 95) er steget med ca. 5 mio. kr. i forhold til 2017.
Stigningen er særligt sket for de danske offentlige kilder, jf. tabel 5.
Tabel 5: Eksternt finansieret forskning fordelt på finansieringskilder 2014-2018
Regnskab 2018, eksternt finansieret forskning
Mio. kr. løbende pl.

Danske offentlige kilde
Danske private kilder
EU
Udenlandske private kilder
I alt

2014

2015

45
31
19
4
99

53
36
14
5
109

2016

51
44
19
6
121

2017

43
55
19
4
122

2018

50
53
18
5
127

Diff. 20182017

7
-2
-1
1
5

I et flerårsperspektiv ses, at CBS hvert år har formået at øge de eksternt finansierede forskningsmidler.
Det fremgår også, at der modsat de foregående år nu ses et fald i de private kilder og en stigning i de
danske offentlige kilder. I bilag 2 er givet en uddybende beskrivelse af udviklingen i de eksternt finansierede forskningsmidler.

Deltagerbetaling
Deltagerbetalingen falder med 1 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 6. Den forholdsvis lille nedgang
rummer forskellige bevægelser på betalingsuddannelserne. Den væsentligste ændring skyldes nedgangen på enkelt fag (tompladser), som hovedsageligt vedrører omlægningen af cand.merc.aud.-uddannelsen fra ”hel på del-ordningen” med deltagerbetaling til en erhvervskandidatuddannelse, der er finansieret med heltidstaxameter og dermed uden deltagerbetaling. Stigningen på 2 mio. kr. på masteruddannelse skyldes primært ekstra indtægter fra den nye uddannelse ”Master of Business Development” og
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fra ”Master of Public Governance”. Stigningen rummer dog også en nedgang i indtægter på andre masteruddannelser, som fx på Master of Public Administration, der lukkede i 2017, og på MBA-uddannelserne, der har haft et mindre optag i forhold til 2017.
Stigningen for de udenlandske selvbetalere skyldes periodisering og er derfor af teknisk karakter og
ikke affødt af aktivitetsstigning. I 2018 har der i alt været 197 udenlandske selvbetalere, hvoraf de kinesiske studerende udgør den største gruppe med 28 pct. af udenlandske selvbetalere efterfulgt af hhv.
studerende fra Asien på 21 pct., og USA og Canada på 17 pct.

Tabel 6: Udvikling i deltagerbetaling 2014-2018
Regnskab 2018, deltagerbetaling
Mio. kr. løbende pl.

Masteruddannelse
HD
Enkeltfag (tomplads)
- heraf cand.merc.aud.
Udenlandske selvbetaler
I alt

2014

2015

71
69
2
0
5
146

2016

76
68
5
3
8
157

2017

78
65
10
7
9
162

Diff. 20182017

2018

79
65
14
10
10
168

81
64
9
5
13
167

2
-1
-5
-5
3
-1

Fra 2014-2017 har der samlet set været en stigning i deltagerbetalingen på ca. 21 mio. kr. Stigningen
sker på masterområdet, enkeltfag, og herunder i særdeleshed cand.merc.aud.-uddannelsen, som dog fra
september 2018 er omlagt til en erhvervskandidatuddannelse uden deltagerbetaling. Endvidere har der
været en stor vækst i deltagerbetalingen fra de udenlandske selvbetalere, mens HD i hele perioden har
oplevet et fald på samlet 5 mio. kr. Faldet skyldes en nedgang i antallet af studerende, der køber ”samlede forløb” både på HD 1. del og HD 2. del. Der er samtidig en stigning i salget af enkeltfag. Der er
igangsat en reform af HD-uddannelserne, som forventes at vende udviklingen.

Øvrige indtægter
Øvrige indtægter stiger fra 2017-2018 med 1 mio. kr., jf. tabel 7, hvor indtægterne er yderligere specificeret. De øvrige indtægter har – bortset fra 2014 – været forholdsvis stabile.
Tabel 7: Udvikling i øvrige indtægter 2014-2018
Regnskab 2018, øvrige indtægter
Mio. kr. løbende pl.

Konferencer, priser mv.
Salg af varer og tjenesteydelser
Statslige samarbejder
Ekstern finansiering (ukonto 90 og 97)
Andre indtægter
I alt

2014

2015

14
14
13
7
3
51

2016

10
11
7
11
3
42

2017

8
12
7
9
5
40

Diff. 20182017

2018

5
18
7
3
4
38

3
15
11
6
4
39

-2
-3
4
3
0
1
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Lønudgifter
Fra 2017 til 2018 stiger de samlede lønudgifter med 32 mio. kr. Beløbet dækker over variationer inden
for de forskellige stillingskategorier, som vist i tabel 8.

Tabel 8: Udvikling i de samlede lønomkostninger fordelt på stillingskategori, 2014-2018
Regnskab 2018
Mio. kr. løbende pl.
Videnskabeligt personale
Deltidsvidenskabeligt personale
Administrativt personale
Øvrige lønomkostninger
Lønomkostninger i alt

2014

2015
438
103
310
-4
847

2016
417
106
318
2
842

2017

399
121
341
1
861

2018
384
111
357
6
859

408
106
371
7
891

Diff. 20182017
24
-5
14
1
32

Derudover fremgår også i tabel 9 udviklingen i stillingskategorierne, opgjort i årsværk.
Tabel 9: Udvikling i de forskellige stillingskategorier, opgjort i årsværk 2014-2018
Årsværk
Videnskabeligt personale
Deltidsvidenskabeligt personale
Administrativt personale

2014

2015
700
240
658

2016
651
239
662

2017
602
274
710

2018
565
250
725

Diff. 2018-2017
588
235
724

23
-15
-1

Nedenfor gennemgås ændringer for de enkelte stillingskategorier.

Lønudgifter til videnskabeligt personale
Efter en årrække med reduktioner af lønomkostninger til det videnskabelige personale fra 2014-2017,
muliggjorde det økonomiske råderum i 2018, at CBS igen kunne øge rekrutteringen af videnskabeligt
personale med henblik på forbedret forskningsdækning af uddannelserne, og årsværksbestanden er
derfor øget med 23 fra 2017 til 2018. Budgetteringsmodel og budgetprocesser på dette område er samtidig i 2017 og 2018 revideret med henblik på en bedre og mere langsigtet styring af rekrutteringen af
videnskabelige medarbejdere. Tabel 10 viser udviklingen i de forskellige typer af videnskabelige stillinger.
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Tabel 10: Udvikling i de forskellige videnskabelige stillingstyper 2014-2018, årsværk
Årsværk,
Videnskabelige medarbejdere
Lønomkostninger
Professor
Professor Mso
Lektor
Adjunkt
I alt
Ph.d.*
Postdoc.
Videnskabelig assistent
Andet
I alt
Total VIP-årsværk

2014

2015

104
39
211
99
453
117
25
95
10
247
700

2016

108
39
201
90
438
109
33
62
8
213
651

2017

102
38
195
90
425
82
33
54
9
177
602

Diff. 20182017

2018

91
42
188
78
400
77
28
50
10
165
565

96
44
184
90
413
84
38
43
9
174
588

5
2
-4
12
13
7
10
-7
-1
9
23

*Opgørelsen er eksklusiv privatister og erhvervs-ph.d.

Lønudgifter til deltidsvidenskabeligt personale
Lønudgiften til deltidsvidenskabeligt personale faldt med ca. 5 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 8.
Faldet skyldes et fald i studieaktivitet, ikke mindst i specialeaktiviteten, og dermed også behovet for
deltidsvidenskabeligt personale, jf. tabel 11.

Tabel 11: Udvikling i lønudgifter til deltidsvidenskabeligt personale fordelt på akltivitet
Regnskab 2018, lønudgifter DVIP
Mio. kr. løbende pl.

Specialeaktivitet
Øvrige aktiviteter
I alt DVIP-lønudgifter

2014

13
90
102

2015

14
91
105

2016

31
90
121

2017

22
89
111

2018

19
87
106

Diff. 20182017

-3
-2
-5

Udviklingen i årsværk for de deltidsvidenskabelige medarbejdere viser, jf. tabel 9, en nedadgående
tendens siden rekordåret i 2016. I 2016 toppede efterspørgslen på deltidsvidenskabeligt personale i forlængelse af en især stærkt øget specialeaktivitet i kølvandet på implementeringen af fremdriftsreformen.

Lønudgifter til teknisk administrativt personale
Lønudgifter til teknisk videnskabeligt personale steg med ca. 14 mio.kr. fra 2017 til 2018, hvoraf ca. 8
mio. kr. vedrører den almindelig pris-og lønregulering. Den øvrige stigning på ca. 6 mio. kr. skyldes

Titel: Notat om årsresultatet for 2018
Forfatter: Økonomi & Analyse
Dato: 1. marts 2019

Version: 1

Side 10 af
17

en stigning i administrativt personale som er eksternt finansieret på ca. 2 mio. kr., ca. 1 mio.kr. til insourcing af administrative medarbejdere ved Campus Service og IT/AV frem for køb af konsulenter
og endelig 3 mio. kr. til administrativ understøttelse af CBS’ strategi.
Efter en vækst i antallet af administrative årsværk fra 2014 til 2017 er der, jf. tabel 9, fra 2017 til 2018
sket en opbremsning i årsværksforbruget i 2018. Fra 2018-2022 er der planlagt administrative effektiviseringer, som når fuldt implementeret i 2022, vil nedbringe de administrative udgifter med ca. 16,3
mio. kr. årligt.

Øvrige lønudgifter
De øvrige lønudgifter stiger med ca. 3 mio. kr. som følge af en stigning i hensættelsen til CBS’ feriepengeforpligtigelse. Stigningen skyldes en større medarbejderstab.

Driftsomkostninger
Driftsomkostningerne er i alt faldet med ca. 1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Den lille ændring rummer forskellige bevægelser inden for de forskellige driftsposter, jf. tabel 12. Fra 2017 til 2018 vedrører de væsentligste ændringer:


En stigning i udgifter til bygningsdrift-og vedligeholdelse på ca. 7 mio. kr. Merudgiften skyldes primært udskiftning af låsesystem for hele CBS samt lokaleændringer mv. i forbindelse
med institutsammenlægningerne.



Et fald i udgifterne til konferencer og tjenesterejser på 7 mio. kr., som skyldes mindre aktivitet
i forhold til 2017.



Et fald i eksterne bygge- og it-specialister på ca. 4 mio. kr. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af,
at CBS i tilfælde, hvor der har været en positiv business case, har valgt at ansætte fagspecialister frem for køb af konsulenter.



En stigning i udgifter til bøger, tidsskrifter og elektroniske databaser på ca. 4 mio. kr. Stigningen i udgifter sker som følge af især øget køb af elektroniske databaser i tilknytning til DRDSbevillingen.
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Tabel 12: Udvikling i de samlede driftsomkostninger 2014-2018
Regnskab 2018
Mio. kr. løbende pl.

2014

Driftsomkostninger
Husleje og ejendomsskatter
Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt
Konferencer og tjenesterejser
Eksterne bygge og IT-specialister
Konsulentanv. (inc advokat, revision og vikar)
Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte
IT-udstyr og software
Kontorhold
Bøger, tidsskrifter, elektroniske databaser mv.
Øvrige
Driftsomkostninger i alt

2015

100
58
55
18
11
14
33
40
18
34
381

2016

104
58
48
20
9
13
40
34
26
40
393

2017

106
66
51
17
14
11
35
34
22
34
391

Diff. 20182017

2018

99
66
58
13
13
12
44
39
27
33
404

100
73
51
9
11
11
42
42
31
33
403

1
7
-7
-4
-2
-1
-2
3
4
0
-1

I et flerårsperspektiv er der fra 2014 til 2018 prioriteret øgede midler til bygningsdrift-og vedligeholdelse samt it-udstyr og software med henblik på at imødekomme et tidligere efterslæb på campus- og
it-området. Samtidig falder udgifterne til eksterne bygge- og it-specialister dog, idet IT og Campus
Services siden 2014 har haft et løbende fokus på at reducere udgiften til faste konsulenter i det omfang,
der har været en positiv business case i at ansætte fagspecialister fremfor at hyre konsulenter. Endelig
er der en stigning i udgifter til bøger, tidsskrifter og databaser siden 2014, hvilket skyldes en stigning i
køb af elektroniske databaser.

Kapitalomkostninger
Tabel 13 viser, at omkostninger til afskrivninger har været stigende, mens de finansielle udgifter har
været faldende siden 2014. Ændringerne vedrører:


Afskrivningerne er steget primært på bygninger, som følge af ibrugtagning af Graduate House
i 2015, hvor afskrivningerne steg med 7 mio. kr.



Faldet i de finansielle poster skyldes primært lavere renteudgifter for alle realkreditlån, hvor
der løbende afdrages samt konvertering af eksisterende lån i 2015 til lavere forrentede lån.

Tabel 13: Udvikling i kapitalomkostninger, 2015-2018
Regnskab 2018
Mio. kr. løbende pl.
Kapitalomkostninger
Af- og nedskrivninger på anlæg
Finansielle poster
Kapitalomkostninger i alt

2014

2015

22
23
45

NB: Afvigelser i totalerne skyldes afrunding til hele mio.kr.

29
22
51

2016

30
17
47

2017

30
16
46

2018

33
16
50

Diff. 20182017

3
0
4
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2. Årets forbrug fordelt på hovedområder
I tabel 14 fremgår CBS’ samlede forbrug fordelt på hovedområderne.
Tabel 14: CBS´ samlede forbrug i 2018 fordelt på hovedområder
Regnskab 2018
Mio. kr. løbende pl.
Hovedområder
Uddannelse, inkl. HD/master
Forskning
Institutter
Fællesadministration
Kapitaludgifter og husleje
Rektor
I alt

2014

383
246
183
304
145
12
1.273

2015

375
234
185
327
155
12
1.287

2016

402
205
189
317
153
39
1.305

2017

384
200
200
329
145
51
1.309

2018

Diff. 20182017

393
215
207
333
149
47
1.344

9
15
7
4
4
-4
35

Årets forbrug fordelt på hovedområder viser i sammenligning med 2017, at:


Udgifterne til Uddannelse, inklusiv HD/Master, er steget med 9 mio. kr. Stigningen skyldes et
øget fokus på PRME (Principles for Responsible Management in Education), ICT i undervisningen (Information and Communications Technology) og CSE (Cph School of Entrepreneurship).
Væksten har således understøttet CBS’ strategiske indsatser inden for ansvarlige ledelse i uddannelserne, udvikling af teknologi til undervisningsbrug samt innovation og entreprenørskab.



Udgifter til Forskning steg med ca. 15 mio. kr., som skyldes den øgede rekruttering af videnskabeligt personale.
Institutternes udgifter er steget med ca. 7 mio. kr. primært som følge af øget aktivitet på den eksternt finansierede forskning.




Fællesadministrationens udgifter steg med 4 mio. kr. som følge af øgede investeringer i bygningsdrift og –vedligeholdelse, herunder nyt nøglesystem.



Udgiften til Husleje- og kapitalomkostninger steg med 4 mio.kr. som følge af udgifter til afskrivninger.



Udgiften til Rektors områder faldt med 4 mio. kr. Faldet skal ses i lyset af et relativt højt udgiftsniveau i 2017 som følge af CBS’ markering af 100 års jubilæet.

Titel: Notat om årsresultatet for 2018
Forfatter: Økonomi & Analyse
Dato: 1. marts 2019

Version: 1

Side 13 af
17

3. Regnskabsanalysen af balancen
Aktiver
Samlet set har der for anlægsaktiver været en nettostigning på 26 mio. kr., jf. tabel 15
Stigningen skyldes primært nettotilgange på ”Anlæg under opførelse” på 29 mio. kr. og ”Grunde og
bygninger” på 4 mio. kr. (materielle anlægsaktiver), alt 34 mio. kr. Hovedårsagen til stigningen i
”Anlæg under opførelse” er, at CBS har erhvervet byggegrunde for 39 mio. kr.
De finansielle anlægsaktiver er steget med 3 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket skyldes regulering af
tilgodehavende deposita på indleje, primært Dalgas Have lejemålet.
CBS har ikke nedskrevet anlægsaktiver i løbet af 2018.

Tabel 15: Anlægsaktiver
Balance, Aktiver, mio.kr.

Regnskab 2018

Regnskab 2017

Diff 2018-2017

IT-systemer, licenser mv.
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Grunde og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Anlæg under opførelse
IT-udstyr mv.
Materielle anlægsaktiver i alt
Kapitalandele
Huslejedeposita
Finansielle anlægsaktiver i alt

4
4
997
104
56
6
1.163
5
33
38

5
5
993
110
27
9
1.139
5
30
35

-1
-1
4
-6
29
-3
24
0
3
3

Anlægsaktiver i alt

1.206

1.180

26

Tilgodehavender
Tilgodehavender er samlet steget med 17 mio. kr., jf. tabel 16.

Tabel 16: Tilgodehavender
Balance, Aktiver, mio.kr.
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt

Regnskab 2018

Regnskab 2017
13
39
4
12
68

Diff 2018-2017
6
33
5
7
51

7
6
-1
5
17
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Ændringerne i tilgodehavender vedrører:
 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er steget med 7 mio. kr. Den primære årsag
kan henføres til, at CBS i slutningen af 2018 udfakturerede en del større debitorer, som der efterfølgende er modtaget betaling fra i januar 2019. Ultimo januar 2019 er udestående debitorer nedbragt til 7 mio. kr.


Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter vedr. den eksternt finansierede forskning er
steget med 6 mio. kr. Tilgodehavendet er udtryk for, at der er udført ekstern finansieret forskning,
hvor CBS har midlerne til gode hos bevillingsgiver.



Andre tilgodehavender er omtrent på niveau med 2017, og udgør 4 mio. kr. De væsentligste poster
er forudløn for januar 2019 samt tilgodehavende fra Barselsfonden- og fleksjobrefusion.



Periodeafgrænsningsposter under aktiver er steget med 5 mio. kr., og udgør 12 mio. kr. Der er tale
om en række ydelser, som er betalt i 2018, men hvor ydelsen helt eller delvist først leveres af ekstern part til CBS i 2019.

Pengestrøm
Ændringer i pengestrøm fremgår af tabel 17. Det fremgår, at Likvide beholdninger er faldet med 37
mio. kr. fra 2017 til 2018. Faldet kan henføres til årets resultat på 14 mio. kr., øvrige pengestrøm fra
driftsaktivitet på 42 mio. kr., pengestrøm fra investeringsaktivitet -59 mio. kr. (herunder køb af to byggegrunde i december 2018), samt pengestrøm fra finansieringsaktivitet -34 mio. kr. (afdrag på eksisterende låneportefølje).

Tabel 17: Pengestrøm
Pengestrømsopgørelse, mio. kr.
Årets resultat
Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser
Ændring i hensatte forpligtelser
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Investering i immaterielle anlægsaktiver
Investering i materielle anlægsaktiver
Investering i finansielle anlægsaktiver
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Afdrag på prioritetsgæld
Mellemværende med staten
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Likvider pr 1. januar
Likvider pr 31. december

Regnskab 2018
14
36
-17
25
-2
56
-1
-56
-2
-59
-34
0
-34

Regnskab 2017
26
33
8
1
-6
63
-6
-28
0
-34
-35
0
-35

Diff 2018-2017
-12
3
-25
24
4
-7
5
-28
-2
-25
1
0
1

179
142

185
179

-
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Egenkapital
Egenkapitalen er steget med 14 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 18, hvilket skyldes det positive resultat for 2018 på samme beløb.

Tabel 18: Egenkapital
Balance, Passiver, mio.kr.
Egenkapital
Egenkapital i alt

Regnskab 2018 Regnskab 2017 Diff 2018-2017
313
299
14
313
299
14

Langfristede gældsforpligtelser
Ændringen i de langsigtede gældsforpligtelser fremgår af tabel 19.

Tabel 19: Langfristede gældsforpligtelser
Balance, Passiver, mio.kr.
Statslån
Prioritetsgæld
Mellemværende med staten
Langfristede gældsforpligtelser i alt

Regnskab 2018
189
478
12
679

Regnskab 2017
189
509
12
710

Diff 2018-2017
0
-31
0
-31

De konkrete ændringer i de langsigtede gældsforpligtelser vedrører:
 Prioritetsgælden er faldet med netto 31 mio. kr. i 2018, hvilket skyldes afdrag på knap 34 mio. kr.
og kurstabsamortisering på knap 3 mio. kr. på eksisterende realkreditlån. Bemærk at den del af afdrag på lån som forfalder inden 1 år er flyttet til kortfristede gældsforpligtelser, se tabel 20.


Mellemværende med staten er uændret ift. 2017 og udgør 12 mio. kr. Mellemværendet vedrører
gældsbrev til Uddannelses- og forskningsministeriet vedrørende deposita på visse eksterne lejemål.

Kortfristede gældsforpligtelser
De kortfristede gældsforpligtelser er sammenlagt steget med 26 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 20.
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Tabel 20: Kortfristede gældsforpligtelser
Balance, Passiver, mio.kr.
Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Feriepengeforpligtelse
Forudindbetalinger vedr. igangværende tilskudsaktiviteter
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Regnskab 2018
32
30
96
87
40
117
403

Regnskab 2017

Diff 2018-2017

31
33
93
69
39
112
377

1
-3
3
19
1
6
26

Stigningen dækker over modsatrettede tendenser på de enkelte delposter. Nedenfor oplistes forklaringer på udvikling på udvalgte delposter:
 Den kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser, som vedrører afdrag på realkreditlån med
forfald inden for ét år, er på niveau med 2017 og udgør 32 mio. kr.


Feriepengeforpligtelsen er steget med 3 mio. kr., hvilket skyldes mertilgang af medarbejdere i
2018.



Forudindbetalinger vedr. igangværende tilskudsaktivitet er samlet set steget med 19 mio. kr. i 2018.
Posten er sammensat af en lang række indbetalinger fra bevillingsgivere, forbrug af projektmidler
samt udbetalinger af bevillinger til partnere i CBS forskningsprojekter.



Periodeafgrænsningsposter er steget med 6 mio. kr. fra 2017 til 2018 og udgør 117 mio. kr. Posten
består primært af aconto statstilskud vedrørende januar 2019 men indkommet i december 2018,
samt periodisering af deltagerbetalinger på betalingsuddannelser, som er indkommet i 2018, men
vedrører undervisning i forårssemester 2019. Dertil kommer anlægsdonationer vedr. SIH byggeriet.
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Bilag 1
Tabel: Årets resultat i 2018 i forhold til budget 2018, Q3 2018 og regnskabet for 2017
2018 årsresultat
Mio. kr. løbende pl.
Indtægter
Taxametertilskud
Basisforskningstilskud og andre statslige tilskud
Eksternt finansierede projekter
Studerendes deltagerbetaling
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

Budget
2018

Regnskab
2018

Q3 2018

Regnskab
2017

Diff. R2018 Diff. R2018 Diff. R2018
vs. B2018 vs. Q3 2018 vs. R2017

637
374
129
175
41
1.356

651
374
125
166
38
1.354

652
373
127
167
39
1.358

663
345
122
168
38
1.335

15
-1
-2
-8
-2
2

1
-1
2
1
1
4

-11
28
5
-1
1
22

Lønomkostninger
Videnskabeligt personale
Deltidsvidenskabeligt personale
Administrativt personale
Øvrige lønomkostninger
Lønomkostninger i alt

409
114
362
4
889

409
108
369
4
890

408
106
371
7
891

384
111
357
6
859

-1
-8
9
3
2

-1
-2
2
3
1

24
-5
14
1
32

Driftsomkostninger
Husleje og ejendomsskatter
Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt
Konferencer og tjenesterejser
Eksterne bygge og IT-specialister
Konsulentanv. (inc advokat, revision og vikar)
Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte
IT-udstyr og software
Kontorhold
Bøger, tidsskrifter, elektroniske databaser mv.
Øvrige
Driftsomkostninger i alt

100
65
60
16
14
10
45
37
23
35
405

99
70
53
10
11
11
47
43
28
30
402

100
73
51
9
11
11
42
42
31
33
403

99
66
58
13
13
12
44
39
27
33
404

0
8
-9
-7
-3
1
-3
5
8
-2
-2

1
3
-2
-1
0
0
-5
-1
3
3
1

1
7
-7
-4
-2
-1
-2
3
4
0
-1

30
0
16
46

32
0
16
48

33
0
16
50

30
0
16
46

4
0
0
4

2
0
0
2

3
0
0
3

1.340

1.340

1.344

1.309

4

4

35

16

14

14

26

-2

0

-12

Egenkapital
315
313
NB: Afvigelser i totalerne skyldes afrundinger til hele mio.kr.

313

299

-2

0

14

Kapitalomkostninger
Af- og nedskrivninger på anlæg
Renteindtægter
Finansielle omkostninger
Kapitalomkostninger i alt

Omkostninger i alt
Resultat

B1-2011
Pkt. 3.a
Bilag 3.2
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Bilag 2: Eksternt finansieret forskning i 2018 (UK 95)
I det følgende gives en status på udviklingen i eksternt finansieret forskning på CBS. Den eksternt finansierede forskning udgjorde i 2018 knapt 127 mio. kr., svarende til ca. 9 pct. af CBS’ samlede indtægter.
CBS har i den strategiske rammekontrakt for 2018-2021 fastsat mål om at tiltrække flere strategisk prioriterede midler fra eksterne kilder. Fokus er på at søge og tiltrække midler, der understøtter CBS’ mål
om forskning af høj kvalitet, som bidrager med ny relevant viden og til udvikling af både CBS’ forskningsmiljøer og samfundet generelt. Konkret betyder det, at der fokuseres på at tiltrække flere midler
fra nationale og internationale prestigefyldte forskningsprogrammer og private fonde, som understøtter
kvalitet i forskningen og er relevant for erhvervslivet, offentlige institutioner og samfundet omkring
os. De prestigefyldte forskningsprogrammer omfatter: European Research Council, Marie
Sklodowska-Curie actions, Grundforskningsfonden, Sapere Aude, Forskningsprojekter fra Danmarks
Frie Forskningsfond og Endowed professorships. Samtidig fokuseres der på at udarbejde færre, men
bedre ansøgninger og dermed berede vejen for et hjemtag af større enkeltbevillinger frem for et stort
antal mindre bevillinger.
Notatet fokuserer i første del på udviklingen i nye bevillinger og i anden del på indtægter fra eksterne
midler.

1. Udvikling i hjemtag af nye bevillinger
En nødvendig forudsætning for fremadrettet at øge forbruget af eksternt finansierede forskningsmidler
og hermed forskningsaktiviteten på de eksternt finansierede projekter, er at sikre en stadig tilgang af
nye bevillingstilsagn. De fleste eksterne bevillinger er flerårige og bidrager dermed ikke blot til aktiviteter i det år, de hjemtages, men også i efterfølgende år.
Fra og med 2017 blev der sat fokus på at tiltrække færre, men større bevillinger, som løber over en
længere årrække. Samtidig blev der lagt et særligt fokus på private midler. Det har i 2018 resulteret i
tilsagn om tre Endowed Professorships i henholdsvis digitalisering, erhvervsfondsledelse samt til oprettelse af centeret Copenhagen School of Energy Infrastructure.
Derudover er to store offentlige bevillinger endeligt landet i 2018: En forlængelse af CBS’ bevilling fra
Grundforskningsfonden til forskningscenter FRIC og et koordinatorprojekt, hvor CBS på vegne af et
konsortium administrerer en større bevilling med det formål at implementere DRDS (Danish Research
Data for the Social Sciences); en national forskningsinfrastruktur, der har fokus på at skabe unikke registerdata inden for en lang række samfundsvidenskabelige forskningsfelter.
Disse bevillinger udgør tilsammen knapt halvdelen af den samlede sum af nye bevillingstilsagn i 2018.
Det bidrager derfor i høj grad til, at CBS for 2018 kan registrere en væsentlig højere tilgang af nye bevillinger, end i de foregående år, som det fremgår af figur 1.
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Figur 1: Ekstern finansiering: Tilgang af nye bevillinger pr. år
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Af figur 1 fremgår desuden, at andelen af nye EU-midler og midler fra private danske kilder er faldet i
forhold til tidligere år. For de private midlers vedkommende skyldes faldet formentligt, at indsatsen
med at hjemtage større bevillinger tager tid.
CBS modtog i december 2018 tilsagn om den hidtil største EU-bevilling. Det drejer sig om projektet
REFLOW, som CBS er koordinator for. Projektets samlede bevilling er 10 mio. euro, hvoraf knapt 1,3
mio. euro går til aktiviteter på CBS. Der skal først forhandles endelig kontrakt med EU og de øvrige
partnere i 2019, hvorefter bevillingen vil blive registreret på CBS.

Bevillinger pr. videnskabelig medarbejder
Den målrettede indsats med færre og mere kvalificerede ansøgninger har ført til et øget hjemtag pr videnskabelig medarbejder (VIP), jf. figur 2, hvor den blå kurve illustrerer udviklingen i bevillingstilsagn pr. VIP. Den grønne kurve viser forholdet mellem VIP og forbrug på eksterne bevillinger, som
var stigende frem til 2017, og derefter har ligget på omtrent samme niveau i 2018.
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Figur 2: Bevillingstilsagn og forbrug af eksterne bevillinger i kr. pr. VIP (løbende priser)
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Bevillingsreserven
Fra 2014 til 2017 har forbruget af eksterne forskningsmidler været større end tilgangen af nye midler og
perioden viser dermed et konstant fald i de uforbrugte midler. På trods af en rekordhøj aktivitet på de
eksternt finansierede projekter i 2018, er udviklingen vendt i 2018 takket været den væsentlige stigning
i nye bevillingstilsagn, jf. figur 1, og ”bevillingsreserven” er dermed øget.

Figur 3: Ekstern finansiering: Forbrug og endnu ikke anvendte bevillinger (løbende priser)
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2. Udvikling i indtægter fra eksterne midler
CBS opnår et bevillingstilsagn, når en ekstern bevillingsgiver (fx EU) meddeler at ville finansiere et
forskningsprojekt. Der sker imidlertid først en egentlig regnskabsteknisk indtægtsføring i takt med, at
bevillingen forbruges. Indtægten bliver dermed udtryk for, hvilken aktivitet der er på de eksterne projekter.

Andel i forhold til CBS’ totale indtægter
CBS ønsker at øge indtægtsgrundlaget – og dermed CBS’ forskningsaktiviteter – via ekstern finansiering. Som det fremgår af figur 4 har der i hele perioden været en kontinuerlig, absolut stigning i indtægter fra den eksternt finansierede forskning. Målt på procentvis andel af CBS’ samlede årlige indtægter, ligger den eksterne finansiering imidlertid ret konstant på 8-9 % af de samlede indtægter.

Figur 4: Ekstern finansiering omsætning i kr. (løbende priser)
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Hvor kommer midlerne fra?
Midlerne til eksternt finansieret forskning fordeler sig primært på følgende kilder:
Danske private
Danske offentlige
EU
Udenlandske

Større erhvervsdrivende fonde, private virksomheder og
interesseorganisationer, samt mindre fonde og legater.
Danish Council for Independent Research, Innovation
Fund Denmark, Danish National Research Foundation,
samt mindre regionale og kommunale bevillinger.
Diverse bevillinger indenfor FP7 og Horizon2020. Derudover enkelte interreg- og strukturfondsbevillinger.
En lille andel af udenlandske virksomheder og andre nationale forskningsråd.
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Indtægter fra danske offentlige og danske private bevillinger er traditionelt 75-80 pct. af de årlige indtægter på eksterne bevillinger. EU bevillingernes andel lå i årene 2012-2014 på 20 pct. eller mere, men
er i de efterfølgende år faldet til et niveau omkring 15-16 pct.
Figur 5 illustrerer dette. I 2018 brydes de foregående års tendens med, at private midler får stadig større
betydning for den samlede eksterne finansiering, idet der i absolutte tal har været et fald på ca. 2 mio.
kr. fra 2017 til 2018, samtidig med at indtægter fra de offentlige bevillingsgivere stiger med 7 mio. kr. i
forhold til 2017.
Væksten i de offentlige midler er yderst positiv i lyset af, at der fra 2016 blev gennemført besparelser
(reduktioner) i de samlede statslige forskningsrådsmidler på ca. 20 pct. i forhold til niveauet i 2015.
Dette påvirker naturligvis også CBS’ muligheder for at opnå offentlige midler.
Figur 5: Indtægter fordelt på bevillingstype og år
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Antal projekter og bevillingssum
CBS har pt. 318 aktive eksterne forskningsprojekter. Heraf er ca. en tredjedel projekter med et samlet
bevillingstilsagn på under 0,5 mio. kr., og ca. halvdelen af alle projekter er på 1 mio. kr. eller mindre. I
den modsatte ende er der 40 projekter på mere end 5 mio. kr. og blot 17 projekter på mere end 8 mio.
kr.
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Figur 6: Antal projekter fordelt på bevillingssum
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De private midler udviser den største spredning. På den ene side ser vi her den største andel af små
projekter, og i den anden ende er 11 ud af de 17 største projekter også private. Spredningen fremgår af
figur 7.
Figur 7: Antal projekter fordelt på type og bevillingssum
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De private midler har den største gennemsnitlige sum pr. projekt, som i 2018 er på 3,1 mio. kr. pr. projekt, efterfulgt af en gennemsnitlig bevilling på EU-projekterne på 2,9 mio. kr. pr. projekt.
For de offentlige projekters vedkommende er der fra 2017 til 2018 sket en stigning i gennemsnitssummen fra 2 til 2,4 mio. kr. pr. projekt.

4. STRATEGISK RAMMEKONTRAKT - BESLUTNING
a. Godkendelse af statusredegørelse
Med den nye strategiske rammekontrakt har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)
også introduceret et nyt koncept for afrapportering af den strategiske rammekontrakt til SIU.
Arbejdet med at realisere de forandringer, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt, udgør
omdrejningspunktet for dialogen mellem ministeriet/SIU og CBS i kontraktperioden. Grundlaget for
dialogen er institutionernes afrapportering for de strategiske rammekontrakter i:
• En statusredegørelse
• En ajourført handlingsplan.
• Årsrapporten
Dialogen, kaldet ”styringsdialog”, er også en del SIU’s tilsynsforpligtigelse over for institutionerne,
og erstatter de tidligere formater ”tilsynsmøder” og ”indikatorbaseret tilsyn”. Dialogen er både
skriftlig og mundtlig og har ca. følgende forløb i året:
1) CBS indsender ovenstående i marts/april
2) CBS modtager opfølgningsbrev på årsrapport og rammekontrakt (typisk omkring sommer).
Brevet indeholder typisk spørgsmål til skriftlig besvarelse vedr. emner i årsrapport,
revisionsprotokol, rammekontrakt og/eller aktuelle temaer.
3) CBS indsender besvarelse på opfølgningsbrevet (typisk september).
4) Årligt møde mellem CBS og SIU, på embedsmandsniveau, om opfølgning på den strategiske
rammekontrakt (3.-4. kvartal).
Udover ovenstående kan ministeriet/SIU som tilsynsmyndighed til hver en tid udbede sig
oplysninger eller redegørelser om forhold de ønsker belyst (CBS blev i 2011 underlagt et
”ekstraordinært tilsyn” efter CBS-SIMI fusionen; i samme periode var KU underlagt et ”skærpet
tilsyn” som følge af Penkowa-sagen).
I forhold til bestyrelsens drøftelse, justering og behandling af rammekontrakt og handlingsplan er
det fortsat planen, at denne drøftelse tages årligt i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar i
efteråret/november.
Der vedlægges statusredegørelse til bestyrelsens godkendelse, samt opdateret handlingsplan til
orientering, og endelig SIU’s vejledning til baggrundsorientering.
Det indstilles:
- at bestyrelsen godkender statusredegørelsen for 2018 vedr. den strategiske rammekontrakt
Bilag:
4.1 Statusredegørelse 2018 for Copenhagen Business Schools strategiske rammekontrakt 2018-2021
4.2 Til orientering: Handlingsplan strategisk rammekontrakt 2019
4.3 Til baggrund: Vejledning om afrapportering af de strategiske rammekontrakter i den
første statusredegørelse til ministeriet og årsrapport 2018

Møde i CBS bestyrelsen / 11. marts 2019

B1-2019
Pkt. 4.a
Bilag 4.1

Statusredegørelse 2018
for Copenhagen Business Schools
strategiske rammekontrakt 2018-2021
Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer
institutionens arbejde med at realisere målene i den strategiske
rammekontrakt.

Copenhagen Business School har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021:
1.
2.
3.
4.
5.

CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning
CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning
CBS vil øge de studerendes læringsudbytte
CBS vil give de studerende relevante kompetencer
CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund

Copenhagens Business School statusredegørelse 2018, af 20. marts 2019

Strategisk mål 1
CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning
CBS vil nå målet gennem indsatser inden for CBS’ forskningsorganisation og øget kvalitet
i publiceringen. Vi vil have et stærkt fokus på kvalitet i ansættelser og talentudvikling. Vi
vil øge publiceringen i internationalt anerkendte tidsskrifter og samtidig sikre, at alle
institutter har en strategi for og mål for publicering, som understøtter målet om en øget
kvalitet i forskningen.

Institutionens vurdering af det strategiske mål
CBS har i 2018 oplevet en markant tilvækst i produktionen af artikler i AJG 4 og 4*. Mens der
i 2017 blev produceret 58 artikler i AJG 4 og 4* var tallet vokset til 88 i 2018. Sådanne
publikationsmønstre kan fluktuere noget over tid og er resultatet af langsigtede satsninger,
men CBS vil de kommende år fortsætte arbejdet for at publicere i prestigiøse tidsskrifter. Dette
gøres ved at opprioritere og forny institutternes publiceringsstrategier med henblik på at
skabe fagligt relevante mål om publicering i prestigefyldte tidsskrifter. Det er målsætningen,
at der ved udgangen af 2019 kan etableres et grundlag for fremtidig opfølgning på
institutternes publiceringsstrategier, herunder benchmarks med andre relevante
forskningsmiljøer.
CBS’ bestand af ph.d.-studerende har været faldende de seneste år, og faldet er fortsat fra 2017
til 2018. I 2018 var bestanden af ph.d.-studerende på 185. For at sikre en fortsat bestand af
ph.d.-studerende, har CBS valgt at investere betydelige egne midler. Første investering fandt
sted i 2018, men der er budgetteret med en betydelig forøgelse i 2019.
Indikatorerne vedr. CBS’ rekruttering i 2018 illustrerer, at CBS budgetterer med en større
tiltrækning af forskere. Dette afspejler sig i en vækst i antallet af videnskabelige medarbejdere
og i antallet af nyrekrutterede. Det viser sig også i stigning i både antal ansøgere og i
kvalificerede shortlistede ansøgere (fra 89 til 249) og tegner samlet et billede af, at CBS kan
fastholde og gerne øge kvaliteten i forskningen på trods af den øgede rekruttering.
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der
er fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.
Væsentlige understøttende aktiviteter
CBS vil på lang sigt styrke publicering igennem relevante, decentrale strategier. Derfor
iværksatte CBS i 2018 et arbejde med at formulere publiceringsstrategier for alle institutter.
Arbejdet er indledt, men det er på nogle institutter forsinket lidt som følge af, at CBS i 2018
foretog et antal institutsammenlægninger. Det forventes dog, at den overordnede plan om at
levere godkendte publiceringsstrategier inden marts 2019 vil være overholdt. Herefter vil
institutterne arbejde med at lave relevante publiceringsbenchmarks med andre
forskergrupper/institutioner (peers såvel som aspirational peers), ligesom institutterne er
blevet bedt om at opstille andre former for kvalitetsbenchmarks. Der forventes et foreløbigt
materiale herom medio 2019, men arbejdet forventes løbende at skulle udvikles – også
fremadrettet.
Som understøttelse af målsætningen om at øge kvaliteten af CBS’ forskning, arbejder CBS
endvidere på at skabe klarere karriereveje og styrke rekrutteringen. Dette finder sted gennem
en ny model for langsigtet rekruttering, der bl.a. skal muliggøre styrket scouting i de lokale
miljøer, samt et gennemsigtigt sæt af institutspecifikke kriterier for medarbejdere såvel som
transition mellem stillingskategorier. Modellen hedder REEAD og står for Research,
Education, External funding, Academic citizenship and leadership, Dissemination.
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Uden for rammekontraktens område kan det især nævnes, at CBS som understøttelse af den
langsigtede publiceringsstrategi i 2018 har arbejdet omfattende med at styrke
rekrutteringsprocedurer og krav til samme. Der er således et nyt koncept for tenure track på
vej med henblik på at udvide brugen af tenure track som redskab til at rekruttere endnu
stærkere unge talenter. Endvidere har CBS arbejdet på selve ansættelsesproceduren for
fastansatte forskere, med særlig fokus på ansættelsesudvalgets rolle og det materiale med
indstilling til ansættelse, der skal udarbejdes af institutlederen i denne forbindelse. Dette
arbejde bygger oven på det eksisterende arbejde med transparens i kriterier for de ansatte
forskere, REEAD.
Ændringer
Ikke relevant
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Tabel 1: Udvikling i de fastsatte indikatorer
Baseline

2018

Antal ansøgninger*

175

686

Shortlistede ansøgere*

110

298

Shortlistede kvalificerede ansøger*

89

249

Nyrekrutterede videnskabelige medarbejdere*

34

89

Bestand (årsværk)**

433

456

Ph.d.-bestanden i antal personer

192

185

58

88

3,6

3,0

2019

2020

2021

Udvikling af CBS’ forskningsorganisation

Publicering i AJG og BFI
Antal publikationer i anerkendte tidsskrifter på niveau 4 og 4* på AJGlisten
Antal BFI-point per VIP-årsværk
CBS’ institutters publiceringsstrategi og publikationer
Andel af publikationer som udgives i de institutspecifikke

Etableres i

publikationskanaler, defineret i institutternes publiceringsstrategier
2019
*Baseline for 2017 er blevet rettet. I den oprindelige baseline indgik der stillinger, som var blevet afsluttet i 2017, men hvor
tiltrædelsen først var i 2018. I den nye baseline indgår der kun stillinger, som blev afsluttet i 2017 og hvor tiltrædelsen var i 2017.
** VIP-bestand fra adjunkt til professor
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Strategisk mål 2
CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning
CBS vil nå målet ved at tiltrække flere strategisk relevante midler fra eksterne kilder. Det
kræver en målrettet indsats, hvor vi med udgangspunkt i vores forskningsstrategi og en
stærk administrativ support koncentrerer vores indsats omkring udvalgte
bevillingskilder. Fokus vil være på midler som understøtter CBS’ mål om forskning af høj
kvalitet, der bidrager til udvikling af både CBS' forskningsmiljøer og samfundet generelt
med ny relevant viden.

Institutionens vurdering af det strategiske mål
2018 er det hidtil bedste år for ekstern finansiering ved CBS. Således modtog CBS i 2018
eksterne midler for knap 182 mio. kr., mod knap 122 mio. kr. året før. Baggrunden var en
ganske betydelig vækst i midler tiltrukket fra offentlige danske kilder. Blandt de største
bevillinger er forlængelse af grundforskningscenteret FRIC og bevillingen til
infrastrukturprojektet Danish Research Data for the Social Sciences med hhv. 32 mio. kr. og
36 mio. kr.
CBS har fra centralt hold defineret en række eksterne midler, som særlig ønskes fremmet,
herunder f.eks. private bevillinger til endowed professor programmes og offentlige bevillinger
fra f.eks. ERC, Danmarks Grundforskningsfond og DFF. I 2018 udgjorde disse midler knap 76
mio. kr. mod knap 53 mio. kr. i 2017.
Med henblik på at fortsætte og gerne udbygge tiltrækningen af relevante eksterne midler, har
CBS iværksat et arbejde med institutspecifikke strategier for ekstern finansiering. Disse
strategier skal implementeres i 2019.
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der
er fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.
Væsentlige understøttende aktiviteter
CBS ønsker at rodfæste arbejdet med at tiltrække strategisk relevante forskningsmidler i
institutmiljøerne. Af denne grund står det centralt i handleplanen for opfølgning på
rammekontrakten, at hvert enkelt institut skal udarbejde en strategi for ekstern finansiering.
Dette arbejde er iværksat og langt de fleste institutter havde ved årsskiftet en godkendt strategi
for ekstern finansiering. Der udestår et par institutter som følge af fusionsproces og
institutlederskifte, men disse vil blive håndteret tidligt i 2019.
Institutstrategierne skal i 2019 anvendes til dialog med den nyudpegede prodekan for
forskning, Nanna Mik-Meyer, og forskningsstøtteenheden. Institutstrategierne vil i 2019
løbende blive konkretiseret. Der vil blive udarbejdet konkrete procedurer, som vil sikre øget
hjemtag af midler fra strategisk centrale aktører for det enkelte institut – med hensyntagen til
institutternes særkende på CBS. Nanna Mik-Meyer har erfaring fra DFF og som
forskningskoordinator på Institut for Organisation, og har i sin første periode som prodekan
oprettet et netværk af fundingskoordinatorer på CBS. Deres opgave bliver i samarbejde med
forskningsstøtteenheden at løfte kvaliteten af ansøgninger sendt fra CBS. Da funktionen som
fundingskoordinator er ny på flere institutter, indebærer funktionen en justering af
forskningsstøtteenhedens arbejde. Endelig er prodekanens opgave at rådgive institutledelsen
og dekanen i forhold til forskningsproblemstillinger bredt set.
Initiativerne med at skabe mere formaliserede strategier for ekstern finansiering på
institutniveau,
oprette
en
prodekanstilling
samt
opbygge
et
netværk
af
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forskningskoordinatorer skal på lang sigt styrke CBS’ tiltrækning af strategisk relevante
eksterne midler.
Ændringer
Ikke relevant.
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Tabel
Udvikling i de fastsatte indikatorer
Baseline

2018

52,8

75,9

Samlet hjemtag af eksterne forskningsmidler (mio.kr.)

121,9

181,7

Hjemtag af eksterne midler i forlængelse af institutternes strategi for

Etableres i 2019

2019

2020

2021

Udvikling i tiltrækningen af strategisk prioriterede midler
Hjemtag af strategisk prioriterede midler fra prestigefyldte
forskningsprogrammer (mio.kr.)

ekstern finansiering

5

Copenhagens Business School statusredegørelse 2018, af 20. marts 2019

Strategisk mål 3
CBS vil øge de studerendes læringsudbytte
CBS vil nå målet ved at forbedre de studerendes muligheder for læring. Det vil vi gøre
gennem en ambitiøs indsats inden for varierende undervisningsformer med øget fokus
på blended learning, aktiverende undervisning og feedback, som samtidig skal inspirere
og motivere til mere intensive studieforløb.

Institutionens vurdering af det strategiske mål
Arbejdet med at øge de studerendes læringsudbytte er kommet i centrum for en række
initiativer i 2018. CBS har igennem nogle år omstillet sig fra at vokse i antal studerende og
udvikle sig ved at oprette nye uddannelser til at sætte fokus på udvikling, ændring og
forbedring af de eksisterende. Fra primært at støtte ildsjæle og frontløbere, der kunne være
det gode eksempel og inspirere andre, så stilles der nu i højere grad krav om udvikling på hele
uddannelser og over en bred kam. Alle uddannelser skal ikke være ens og heller ikke udvikles
på samme måde, men alle skal udvikles og have en klar pædagogisk plan.
Satsningen på blended learning er i året intensiveret, bl.a. ved at flere uddannelser er udvalgt
til en generel overgang til blended learning. CBS ønsker generelt set ikke at reducere i
tilstedeværelsesundervisningen, men at supplere denne del med digitale læringsressourcer.
Det er denne kombination, CBS betegner blended learning. Det vil sige, at alle fag på
uddannelsen i princippet skal indeholde blendede elementer – ikke for at erstatte
tilstedeværelse på CBS, men for at intensivere studiet. I 2018 var den procentvise fordeling af
blended learning på tværs af samtlige af CBS’ uddannelser på omkring 20 pct. i forhold til
øvrige undervisningsformer. Det øgede udbud af kurser, hvor der anvendes blended learning,
kræver kompetenceudvikling af CBS’ undervisere. Der er da også sket en fremgang i antallet
af deltagere på undervisningsaktiviteter med relation til pædagogisk opkvalificering fra 332 i
2017 til 374 i 2018.
Et af de vigtigste værktøjer til at øge de studerendes læring er feedback. CBS har besluttet, at
der i 2021 skal være et feedbackelement indeholdt i kursusforløbet i alle kurser. De
studerendes vurdering af, om der var feedbackelementer integreret i undervisningen, er steget
fra 3,55 i 2017 til 3,59 i 2018 og forventes at stige i takt med, at der integreres et
feedbackelement i alle kurser.
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der
er fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.
Væsentlige understøttende aktiviteter
I 2018 er der blevet udarbejdet en generel strategi for blended learning og der er blevet
skitseret en model for implementering. Som led i denne implementering har alle uddannelser
igangsat et arbejde med at udarbejde handleplaner for blended learning. Disse forventes
udarbejdet i løbet af 2019.
CBS har i 2018 gjort status på pilotprojektet om at forøge den løbende faglige tilbagemelding
til de studerende (feedback). Vi er nu blevet klogere og på den baggrund er alle studienævn
pålagt at indføre en form for faglig tilbagemelding i løbet af kurset. Dette gælder for alle kurser
senest i løbet af de næste tre år. Studienævnene er gået i gang med opgaven i efteråret 2018.
Erfaringerne viser, at tilbagemelding har stor betydning både for de studerendes udbytte og
deres studieintensitet.
Begge aktiviteter forudsætter pædagogisk og administrativ støtte, fx i form kurser, teknisk
hjælp og administration af nye aktiviteter. Der er opmærksomhed på, at dette nødigt skulle
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blive en flaskehals. En plan for kompetenceudvikling af undervisere er påbegyndt i efteråret
2018 og forventes at bliver færdiggjort i løbet af 2019.
Pilotprojekt med at gøre 1. år af uddannelsen Ha (psyk) karakterfrit blev iværksat i efteråret
2018 og vi følger løbende udviklingen. Den foreløbige tilbagemelding fra studienævn og
studerende er positiv.
Ændringer
Ikke relevant
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Tabel
Udvikling i de fastsatte indikatorer
Baseline

2018

2019

2020

2021

Udvikling af blended learning i
undervisningen
Antal kurser, hvor der anvendes blended

Etableres i 2019

learning
Antal deltagere på undervisningsaktiviteter

332

374

3,55

3,59

Etableres i 2018

79

Etableres i 2018

*

med relation til pædagogisk opkvalificering
Fokus på feedback
Studerendes vurdering af feedback: ”Jeg
oplevede, at der var feedback elementer
integreret i undervisningen”. Skala fra 1-5,
gennemsnit
Antal kurser med aktiverende
undervisningsformer
De studerendes angivelse af
studieintensitet
Måling af de studerendes vurdering af

tidsforbrug på undervisning og forberedelse
*Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet modtager CBS først beregningen fra ministeriet i starten af april
2019. CBS kan derfor ikke afrapportere på denne indikator før.
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Strategisk mål 4
CBS vil give de studerende relevante kompetencer
CBS vil nå målet ved at udvikle og implementere en kompetenceramme for vores
uddannelser. Med kompetenceramme forstår vi et værktøj, der beskriver de
grundlæggende akademiske og erhvervsøkonomiske kompetencer, som alle CBSdimittender skal have. CBS vil også øge fleksibiliteten i CBS’ uddannelsestilbud inden for
HD og Master og erhvervskandidatuddannelser.

Institutionens vurdering af det strategiske mål
Hver enkelt uddannelse på CBS vurderer løbende sin kompetenceprofil og hvordan
uddannelsen modsvarer de unges og samfundets behov. Det er imidlertid væsentligt også at
løfte blikket lidt længere ud. De studerende, der bliver uddannet nu, skal være på
arbejdsmarkedet længere tid end nogensinde før. Det skal CBS ruste dem til og vi skal ruste
dem til hele tiden at videreudvikle deres viden. Et fokus i disse overvejelser er ikke mindst,
hvordan vi forbereder de studerende til den digitale udvikling, hvordan de bliver innovative i
omgivelser, vi slet ikke kender endnu, og hvordan de kan agere ansvarligt i de organisationer,
de bliver ansat i.
På grundlag af studier blandt en række førende universiteter og business schools kan vi
konstatere, at der kun er meget vage og generelle beskrivelser af, hvad de studerende skal lære.
CBS har derfor igangsat en omfattende analyse af, hvilke kompetencer og færdigheder
(capabilities), der vil være brug for i fremtiden. Vi har inddraget virksomheder, alumner,
studerende, ansatte og interesseorganisationer. Dette arbejde skal give overordnede
retningslinjer for den fremtidige uddannelsesudvikling og profil.
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der
er fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.
Væsentlige understøttende aktiviteter
For at kvalificere en analyse af, hvilke kompetencer og færdigheder, der vil være brug for i
fremtiden, har CBS i 2018 nedsat en styregruppe, som har haft til opgave at udarbejde en
survey angående efterspurgte kompetencer. Den første survey blev udsendt i december 2018
til alumner, videnskabeligt personale på CBS samt samarbejdspartnere fra erhvervslivet (ca.
1.200 modtagere). Den undersøgelse ledte frem til et bud på 10 kompetencer, der er brug for
i fremtiden. Disse kompetencer vil i løbet af 2019 blive diskuteret og testet igennem i lang
række fokusgrupper og surveys.
CBS har i 2018 samtidig tilpasset sin uddannelsesprofil og startet et nyt uddannelsestilbud
inden for Digital management, samtidig med at uddannelserne indenfor det erhvervssproglige
område er ophørt. Der er endvidere udviklet nye uddannelser inden for markeds- og
kulturanalyse, samt Data Science, der forventes udbudt næste år.
CBS’ nye fleksible Master in Business Development, rettet mod medarbejdere i private
virksomheder, har et stigende antal fag og studerende. På HD-uddannelsen har ministeriet i
2018 godkendt nye bekendtgørelsesmæssige rammer, der giver bedre mulighed for et
tidssvarende og fleksibelt udbud.
CBS har i 2018 udbudt erhvervskandidatuddannelser i hhv. revisorkandidat og e-business.
Muligheden for igen at få gratis deltidsuddannelse til revisor har længe været efterlyst, og blev
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da også en succes fra starten. Efterspørgslen på e-business har været mere beskeden, men det
er for tidligt at vurdere potentialet.
Ændringer
Ikke relevant
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Tabel
Udvikling i de fastsatte indikatorer
Baseline

2018

7

7

2019

2020

2021

Dimittender med stærk
erhvervsrelevans og høj værdi på
arbejdsmarkedet
Ledighed for CBS’ dimittender i pct.*
Erhvervskandidatuddannelser
Aktivitet (STÅ) på

Etableres i

erhvervskandidatuddannelser.

2019

Fleksibel leverance af forløb inden for
HD og Master
Aktivitet (årselever) på Master of Business

Etableres i

Development (MBD)

2018

Aktivitet (årselever) på fleksible HD-

Etableres i

30,3

uddannelser
2020
*CBS anvender ledighedstal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). UFM er siden
rammekontraktens indgåelse begyndt at lave ledighedstal uden decimaler. Baseline i rammekontrakten er 7,1.
På baggrund af UFM's ændring er der ikke medtaget decimaler her.
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Strategisk mål 5
CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund
CBS vil nå målet gennem flere forskningssamarbejder, hvor CBS samarbejder med
private virksomheder og offentlige organisationer. Vi vil styrke vores indsats inden for
entreprenørskab og innovation på Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), hvor
studerende kan komme med en konkret virksomhedside og gennemføre et
uddannelsesforløb i opstart af egen virksomhed. CBS vil som en tredje indsats styrke
vores partnerskabsmodel og øge antallet af partnerskaber, hvor vi har en systematisk og
vedvarende dialog med private virksomheder og offentlige organisationer om forskning
og uddannelse.

Institutionens vurdering af det strategiske mål
CBS har i 2018 styrket arbejdet med studerende, der engagerer sig i start af egen virksomhed.
Der har været flere virksomheder igennem programmerne på Copenhagen School of
Entrepreneurship (CSE) end nogen sinde før og samtidig er der etableret bedre mulighed for
synergi mellem de formelle uddannelser og de ekstra curriculære aktiviteter i CSE. Antallet af
start-ups der kommer igennem CSE er steget fra 150 i 2017 til 180 i 2018. Det store antal startups, der kommer igennem CSE, giver også mulighed for, at CBS rent forskningsmæssigt kan
blive klogere på, hvad der driver entreprenørskab og hvilke undervisningsaktiviteter, der kan
fremme dette.
CBS har i 2018 tegnet kontrakter med i alt 50 partnervirksomheder. De formelle partnerskaber
sikrer en dialog med både private og offentlige virksomheder om forskning, uddannelse og
fremtidens kompetencebehov. Udover formelle partnerskaber har CBS i 2018 udviklet og
videreudviklet nye formater for videndeling og co-creation mellem forskere, beslutningstagere
og erhvervslivet. Initiativer som CBS Roundtable, CBS Business Panel og mentorprogram
mellem private virksomheder og offentlige organisationer er med til at løfte denne opgave.
CBS har i 2018 fokuseret på at indsende større og mere præstigefulde ansøgninger om ekstern
finansiering og har derfor i indsendt færre ansøgninger i 2018, hvilke bl.a. forklarer nedgangen
i antallet af forskningssamarbejder med eksterne aktører på eksternt finansierede projekter
(fra 75 i 2017 til 35 i 2018). Selvom antallet af forskningssamarbejder er faldet, så har CBS i
2018 tiltrukket større projekter i samarbejde med erhvervslivet end tidligere. Det økonomiske
omfang af forskningssamarbejder med eksterne aktører på eksternt finansierede projekter er
steget fra 83,3 mio. kr. i 2017 til 105,1 mio. kr. i 2018
På baggrund af de igangsatte indsatser og allerede opnåede resultater, er vurderingen, at der
er fremskridt i realiseringen af det overordnede strategiske mål.
Væsentlige understøttende aktiviteter
For at styrke samarbejdet med det omgivende samfund har CBS i 2018 igangsat et projekt for
at optimere og styrke aftagerpanelerne på vores uddannelser. Projektet er i fuld gang i alle
studienævn og fortsætter ind i 2019. Derudover har CBS i 2018 gennemført en række
fokusgruppeinterviews med vores aftagere, for at afdække fremtidens kompetencebehov.
Der blev i 2018 oprettet en minor i entreprenørskab på bachelorniveau, således at alle
bachelorstuderende, der vil fokusere særligt på entreprenørskab, kan gøre dette med et særligt
udvalg af fag. Interessen for dette har vist sig at være stor. Der er endvidere lavet aftaler med
samtlige uddannelser om, at studerende der har oprettet egen virksomhed, under visse
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betingelser kan komme i praktik i denne virksomhed, og på den måde knytte uddannelse og
start-up sammen. Der lægges vægt på, at praktikken også har et akademisk indhold og at den
studerende reflekter over den læring, der er foregået i virksomheden.
I 2017 introducerede CBS ”CBS Roundtable”, hvor forskere og beslutningstagere i
erhvervslivet mødes og drøfter relevante problemstillinger og i 2018 gentog vi det i maj og
november. Arrangementet bedømmes meget højt blandt deltagerne og 91 pct. af deltagerne vil
anbefale CBS Roundtable til andre. Styrkelsen af erhvervsrelationer kommer herudover til
udtryk ved at CBS Business, som er den organisatoriske enhed på CBS, der har det tværgående
ansvar for erhvervssamarbejde, har oprettet et advisory board, CBS Business Panel, hvor der
sidder repræsentanter fra private virksomheder og offentlige organisationer og drøfter input
til strategiske spørgsmål, som CBS Business arbejder med.
I 2018 har vi skaleret væsentlig op for vores mentorprogram, hvor mentorer fra virksomheder
og offentlige organisationer mødes og skaber videndeling og sparring. Der er således 100
mentorer og 400 mentees fra i alt 77 virksomheder med 50 forskellige nationaliteter. CBS har
med implementering af en revideret partnerskabsmodel tegnet kontrakter med i alt 50
partnerskabsvirksomheder i 2018 og ligger dermed over delmålet på 48 aftaler i 2018. 10 af
de 50 partnervirksomheder er SMV’er og opfylder derved målet om at etablere samarbejde
inden for SMV-området. Derudover har CBS fortsat samarbejde med DJØF, Akademikerne og
CA.
Ændringer
Ikke relevant
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Tabel
Udvikling i de fastsatte indikatorer
Baseline

2018

75

35

2019

2020

2021

Omfang af forskningssamarbejde med
eksterne aktører
Antal forskningssamarbejder med eksterne aktører
på eksternt finansierede projekter
CSE’s uddannelsesprogram
Videnopbygning med henblik på at udvikle

Kvalitativ

kvaliteten i CSE’s uddannelsesforløb i opstart af egen

opfølgning fra

virksomhed

2019

Udviklingen i antal af formelle partnerskaber
inden for CBS’ partnerskabsmodel
Antal formelle partnerskaber igennem CBS Erhverv*

34

50

*Baseline for 2017 er blevet rettet. Den oprindelige baseline var 32. Årsagen er en manglende opdatering.
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Handlingsplan strategisk rammekontrakt 2019
Strategisk mål 1
CBS vil øge kvaliteten af CBS’ forskning
CBS vil nå målet gennem indsatser inden for CBS’ forskningsorganisation og øget kvalitet i
publiceringen. Vi vil have et stærkt fokus på kvalitet i ansættelser og talentudvikling. Vi vil øge
publiceringen i internationalt anerkendte tidsskrifter og samtidig sikre, at alle institutter har en
strategi for og mål for publicering, som understøtter målet om en øget kvalitet i forskningen.
Aktiviteter i 2019:
- Fortsættelse af formulering af publiceringsstrategier på CBS’ institutter
- Afsøge mulighederne for at udarbejde relevante benchmarks for publicering for de 11 institutter.
- Udvikling af en fælles model for tenure track på CBS

Strategisk mål 2
CBS vil øge relevansen af CBS’ forskning
CBS vil nå målet ved at tiltrække flere strategisk relevante midler fra eksterne kilder. Det kræver en målrettet indsats, hvor vi med udgangspunkt i vores forskningsstrategi og en stærk administrativ support koncentrerer vores indsats omkring udvalgte bevillingskilder. Fokus vil være
på midler som understøtter CBS’ mål om forskning af høj kvalitet, der bidrager til udvikling af
både CBS' forskningsmiljøer og samfundet generelt med ny relevant viden.
Aktiviteter i 2019:
- Handlingsplan for forskningsstrategiske fokusområder i forbindelse med ekstern finansiering implementeres på alle institutter
- Opfølgning på rapportering af ansøgningsaktivitet inden for de forskningsstrategiske fokusområder

Strategisk mål 3
CBS vil øge de studerendes læringsudbytte
CBS vil nå målet ved at forbedre de studerendes muligheder for læring. Det vil vi gøre gennem en
ambitiøs indsats inden for varierende undervisningsformer med øget fokus på blended learning,
aktiverende undervisning og feedback, som samtidig skal inspirere og motivere til mere intensive
studieforløb.

Aktiviteter i 2019:
-

Strategiarbejde for alle uddannelser for implementering af blended learning indledes. Strategiarbejdet omfatter både den strategiske retning og udvikling for de enkelte uddannelser samt handlingsplaner
Udvikling af plan for kompetenceudvikling af undervisere
Udrulning af feedback på alle uddannelser og etablering af fælles pædagogisk ramme og administrativ support

Titel: Handlingsplan, Strategisk Rammekontrakt
Dato: 11. marts 2019

-

Version: 1

Side 2 af 2

Pilotprojekt om karakterfrit 1. år og aktiverende undervisning på HA (psyk) gennemføres og evalueres. Projektet har blandt andet fokus på læringsunderstøttende eksamensformer med henblik på
øget studieintensitet i løbet af semesteret

Strategisk mål 4
CBS vil give de studerende relevante kompetencer
CBS vil nå målet ved at udvikle og implementere en kompetenceramme for vores uddannelser.
Med kompetenceramme forstår vi et værktøj, der beskriver de grundlæggende akademiske og
erhvervsøkonomiske kompetencer, som alle CBS-dimittender skal have. CBS vil også øge fleksibiliteten i CBS’ uddannelsestilbud inden for HD og Master og erhvervskandidatuddannelser.
Aktiviteter i 2019:
-

Opsamling på kompetenceundersøgelsen og udarbejdelse af en implementeringsplan
Indførsel af erhvervskandidat på tre nye uddannelser/linjer og øge kendskabet til ordningen
Revision af MBA-porteføljen
Igangsættelse af revideret HD inden for de nye rammer

Strategisk mål 5
CBS vil styrke samarbejdet med det omgivende samfund
CBS vil nå målet gennem flere forskningssamarbejder, hvor CBS samarbejder med private virksomheder og offentlige organisationer. Vi vil styrke vores indsats inden for entreprenørskab og
innovation på Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE), hvor studerende kan komme med
en konkret virksomhedside og gennemføre et uddannelsesforløb i opstart af egen virksomhed.
CBS vil som en tredje indsats styrke vores partnerskabsmodel og øge antallet af partnerskaber,
hvor vi har en systematisk og vedvarende dialog med private virksomheder og offentlig organisationer om forskning og uddannelse.
Aktiviteter i 2019:
- Vedr. flere forskningssamarbejder henvises til aktiviteter under strategisk mål 2
- Optimere mulighederne for at bruge cases og gæsteforelæsninger i undervisningen
- Etablere alumneklubber i udlandet og skabe muligheder for, at alumner møder CBS, når der er
CBS-aktiviteter i de pågældende lande
- Styrke indsatsen for at internationale kandidater finder arbejde i Danmark
- Vise værdien af casearbejde for virksomheder via CBS’ deltagelse på Folkemødet
- Fortsat opbygning af videngrundlag om CSE’s uddannelsesforløb
- Styrke samarbejdet mellem CSE’s aktiviteter og CBS’ uddannelser
- Implementering af nyt koncept for aftagerpaneler
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Notat

Modtager(e)

> De videregående uddannelsesinstitutioner

Vejledning om afrapportering af de strategiske rammekontrakter i den
første statusredegørelse til ministeriet og årsrapport 2018
Institutionernes arbejde med at realisere de forandringer, som er aftalt i de strategiske rammekontrakter, udgør omdrejningspunktet for dialogen mellem ministeriet
og den enkelte institution i kontraktperioden.
Grundlaget for dialogen er institutionernes afrapportering for de strategiske rammekontrakter i:
 En statusredegørelse
 En ajourført handlingsplan.
 Årsrapporten
Hvad er formålet med afrapportering i statusredegørelsen og årsrapporten?
Statusredegørelse og ajourført handlingsplan
Formålet med statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan er at dokumentere institutionens arbejde med at opfylde målene. Institutionen vurderer, om der
er fremskridt i realiseringen af de aftalte strategiske mål. Det er væsentligt, at afrapporteringen samlet giver et dækkende grundlag for dialogen og den løbende
forventningsafstemning mellem institutionen og ministeriet hvert år i kontraktperioden frem mod den endelige vurdering af målopfyldelsen ved kontraktens udløb.

10. november 2018
Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
Universiteter, Forskningsfonde og
Innovationsinfrastruktur
Bredgade 43
1260 København K
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
Ref.-nr.
18/057059-02

Statusredegørelsen og ajourført handlingsplan indsendes som separat notat til
ministeriet samtidig med institutionens årsrapport. Det forudsættes, at statusredegørelsen, ligesom årsrapporten, er godkendt af bestyrelsen.
Årsrapporten
Formålet med afrapporteringen i årsrapporten er at skabe offentlighed om institutionens vurdering af arbejdet med at opfylde målene. I årsrapporten fremgår konklusionerne fra statusredegørelsen om udviklingen i de strategiske mål går i den
ønskede retning, som det er aftalt i den strategiske rammekontrakt.
Hvad skal den årlige statusredegørelse til ministeriet indeholde?
Institutionen skal for hvert mål:
1. Gengive målet og målforklaringen, som det fremgår i den strategiske
rammekontrakt (den grå boks ved hvert mål i rammekontrakten).
2. Vurdere om der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. Vurderingen skal baseres på indikatorer, datakilder og understøttende aktiviteter. Institutionen fremhæver i beskrivelsen de væsentligste datakilder og
understøttende aktiviteter.
3. Institutionen gengiver de vigtigste understøttende aktiviteter fra det foregående års handlingsplan, der har fremmet realisering af målet. De beskrevne aktiviteter tager udgangspunkt i handlingsplanen, og kan suppleres med øvrige relevante aktiviteter.
4. Hvis der er større ændringer i handlingsplanen i det forgående år, f.eks.
væsentlige planlagte aktiviteter der ikke er gennemført, anføres de ledelsesmæssige overvejelser bag prioriteterne.
Side 1/4

5. Dokumentere udviklingen i de fastsatte indikatorer. Dokumentationen angives i et skema, hvor alle datakilder indgår med baseline og resultat for
hvert år i kontraktperioden. Der kan være undtagelser for den årlige afrapportering, hvis det fremgår af rammekontrakten, at indikatorer ikke opgøres i alle kontraktår. Datakilderne grupperes efter indikatoroverskrifterne.
Status for de kvalitative datakilder beskrives kort.
Særlige opmærksomhedspunkter
Institutionen skal være særlig opmærksom på at redegøre for de understøttende
aktiviteter, hvor:
1. det i kontrakten er angivet, at indikatorer kun afrapporteres i udvalgte år.
2. det i begyndelsen af kontraktperioden ikke er muligt at vise en udvikling i
indikatorerne.
3. udviklingen i indikatorerne ikke er entydigt positiv.
I udgangspunktet skal statusredegørelsen for det enkelte mål udgøre en til to sider
pr. mål. Ministeriet har udarbejdet en skabelon for statusredegørelsen (vedlagt).

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

Hvad skal den ajourførte handlingsplan til ministeriet indeholde?
Institutionen skal indsende en ajourført handlingsplan, der beskriver de fremadrettede understøttende aktiviteter i arbejdet med den strategiske rammekontrakt.
Statusredegørelse og ajourført handlingsplan kan eventuelt indgå i samme dokument.
Hvad skal afrapportering i årsrapporten indeholde?
Institutionen skal indledningsvist vurdere, om der overordnet er fremskridt i realiseringen af de mål, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt.
Institutionen skal for hvert mål i den strategiske rammekontrakt gengive konklusionerne fra statusredegørelsen med vurderingen af, om der er det ønskede fremskridt i realiseringen af det strategiske mål. Institutionen kan vælge at gengive den
fulde tekst fra statusredegørelsens punkt 2 eller at fremhæve centrale elementer i
vurderingen.
I udgangspunktet skal den samlede afrapportering i årsrapporten udgøre ¼ til ½
side pr. mål.
Videre proces i kontraktperioden
Efter afrapportering i 2019 vil ministeriet sammen med institutionerne indsamle
erfaringer med form og indhold af afrapporteringen med henblik på eventuelle
justeringer.
Det er institutionernes endelige afrapportering ved udgangen af 2021, som udgør
grundlaget for ministeriets vurdering af den samlede målopfyldelse ved kontraktens udløb, jf. hertil ministeriets notat af 19. april 2018 om afrapportering af den
strategiske rammekontrakt (med titlen ”Genfastsættelse af grundtilskud på baggrund af de strategiske rammekontrakter 2018-21”). De årlige statusredegørelser
er den løbende dokumentation af institutionens arbejde med at realisere de strategiske mål. Det forventes, at begrundelserne i den endelige målrapportering bygger på indholdet fra de årlige statusredegørelser.
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Eksempel – afrapportering af ét strategisk mål i statusredegørelsen

Strategisk mål 3
Øge de studerendes læringsudbytte
Det er Aarhus Universitets mål, at alle uddannelser skal styrke de studerendes
viden og kompetencer samt understøtte fordybelse og studieintensitet. For at sikre
dette vil Aarhus Universitet øge studieaktiviteten bl.a. ved at fastlægge et minimumstimetal for uddannelserne og ved at forbedre studenter/VIP-ratioen. Det er
endvidere Aarhus Universitets mål, at varieret, struktureret og fleksibel undervisning skal øge de studerendes læringsudbytte. Dette skal ske gennem udvikling af
undervisningsforløbene, kompetenceudvikling af medarbejderne samt investering i
teknologi.
Vejledning (punkt 1):
Gengive målet og målforklaringen, som det fremgår i den strategiske rammekontrakt (den grå boks ved hvert mål i rammekontrakten).

Styrelsen for Institutioner og
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Institutionens vurdering af det strategiske mål
Vejledning (punkt 2):
Institutionen tilkendegiver sin vurdering af om der er fremskridt i realiseringen af
det strategiske mål. Vurderingen skal baseres på indikatorer, datakilder og understøttende aktiviteter. Institutionen fremhæver i beskrivelsen de væsentligste datakilder og understøttende aktiviteter.
Væsentlige understøttende aktiviteter
Vejledning (punkt 3):
Institutionen gengiver de vigtigste understøttende aktiviteter fra det foregående års
handlingsplan, der har fremmet realiseringen af målet. De beskrevne aktiviteter
tager udgangspunkt i handlingsplanen, og kan suppleres med øvrige relevante
aktiviteter.
Ændringer
Vejledning (punkt 4)
Hvis der er større ændringer i handlingsplanen i det foregående år, f.eks. væsentlige planlagte aktiviteter der ikke er gennemført, anføres de ledelsesmæssige
overvejelser bag prioriteterne. (Skriv ”Ikke relevant”, hvis der ikke er større ændringer m.v.)
Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer
Vejledning (punkt 5, jf. også tabel ovenfor):
Dokumentere udviklingen i de fastsatte indikatorer. Dokumentationen angives i et
skema, hvor alle datakilder indgår med baseline og resultat for hvert år i kontraktperioden. Der kan være undtagelser for den årlige afrapportering, hvis det fremgår
af rammekontrakten, at indikatorer ikke opgøres i alle kontraktår. Datakilderne
grupperes efter indikatoroverskrifterne. Status for de kvalitative datakilder beskrives kort.
For de kvalitative datakilder angives en kort beskrivelse af udviklingen under tabellen med dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer.

Side 3/4

Tabel
Udvikling i de fastsatte indikatorer
Studieintensitet og uddannelseskvalitet
- Undervisning og vejledningsaktivitet
- Optjening af STÅ pr. studerende
- Stud/fastansat VIP-ratio
Udvikling af læringsteknologier
- Antal undervisningsforløb
- Kvantitative og kvalitative
effekter af EDU IT (afrapporteres
i 2021)*
De studerendes angivelse af
studieintensitet
- Måling (uddannelseszoom)

Baseline

2018

121 af 127

[128 af 128]

0,80

[0,84]

ARTS: 20,9
BSS: 27,9

[ARTS: 21,3
BSS: 27,5]

Fastlagt i 2018

[8]

2019

2020

2021

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
Fastlagt i 2018

[37]

* Udviklingen i kvalitative datakilder beskrives kort.

[Samlet afrapportering for hvert enkelt mål forventes at fylde 1-2 sider]
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5. 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.
Bent Meier Sørensen (VIP medlem, næstformand Akademisk råd i 2018), Louise Mors (VIP medlem),
Kristian Miltersen (VIP medlem) og Jeppe Ask Tofteskov (studentermedlem i 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 2018

Møde i CBS bestyrelsen / 11. marts 2019
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Annual report to CBS’ Board from the Academic Council 2018
While every year in a knowledge-based organization such as CBS is eventful, not all years brings

two new Deans and the early news of a retiring President. On top of that, the year brought a

measure of bad press coverage, as well as an unforseen change in the Ministry’s requirements
in regards to the percentage of candidates, who would remain employed in Denmark in the
years after graduation. We shall return below both to the press coverage, as well as to the new

ministerial requirements and the challenges and decisions that have resulted from this.

Unconnected to these events, the Council would like to note its appreciation for renewed focus
in three areas: First, the renewed focus on education and the implications for employability and

the nature of the future labour market for which we educate our students. Second, the council

appreciates the continued investment in PhD training. In 2018 PhD education was prioritized

despite considerable budget uncertainties connected to the reform of how to finance university
research and higher education in Denmark. However, we still await to see such ressources

allocated in the base budget, independently of unforseen extra income. This is the only way to
consolidate a sizable base of doctoral students that fits with CBS’ national and international

reputation as a serious research institution. Finally, recent years’ have brougt about debates,

surveys and consultations regarding the extended and consequential dialogue that DIR is

expected to commit to and engage with in relation to CBS faculty, students, and administration.
In this regard it is noted that the outgoing President leaves a top management team that is in a
close and productive dialogue with the CBS community.

In the past year CBS experienced bad press coverage on several occasions. This was related to

our hiring of faculty, collaboration with corporate partners, and the impartiality of faculty when
appearing as experts in the media. The latter issue was initiated by a commentary written by

Prof. Steen Thomsen and published in the newspaper Børsen in which he put the moneylaundering scandal at Danske Bank into perspective and defended the actions of Danske Bank’s

management. Subsequently Prof. Thomsen was heavily criticized in Magisterbladet and
elsewhere for not disclosing the financial relations between Danske Bank and the research

center that he chairs. This incident clearly showed the importance of declaring – potential as

well as real – conflicts of interests when commenting on contentious issues in public. We find
that this is particularly important for academics like us. If potential conflicts of interest are

openly declared, the audience can factor them in and any potential suspicion of foul play can be
1

eliminated. This of course also counts for what Magisterbladet and DR P1 pointed out; namely

a lack of disclosure at a number of publications from CBS researchers supported by the Danish
Finance Institute. Putting this into a media perspective, the events connected to the Steen
Thomsen case illustrate how bad press coverage in some cases “snowball”, making a
precautionary approach in media appearance even more advisable. Triggered by this case,
some have advocated that CBS faculty should abstain from commenting on issues that are not

based on specific research. However, Academic Council is of the opinion that such a policy
would be too restrictive and against the public interest. As academics we dedicate ourselves to

understanding specific issues by studying the works of others, teaching the material to

students, and doing original basic research. This provides us with a wider perspective and a
deeper understanding of broader issues than the narrow research questions addressed in our
scientific research projects. We find it would be a loss to society if the use of our expertise to

enlighten the public debate was restricted. Obviously, the academic titles and the associated

role as experts come with a responsibility to ensure that expressed opinions are impartial and

have a sound scientific basis. While mistakes are inevitable, and deliberate breaches of this
principle can happen as we experienced with the Agricultural Report, we believe that the

combination of high academic integrity and freedom of speech has served CBS well in the past
and should continue to do so.

In terms of international outreach, CBS has, like most other Danish universities, had to reduce

the fraction of international students. Academic Council finds this kind of regulation most

unfortunate and it is obvious that this goes against our strategy of being an internationally
recognized business university. Combined with increasing problems in finding sufficiently

qualified permanent faculty for our Danish programs, it points at the complexities in relation
to our recruitment strategy.

Academic Council strongly believes that it is in CBS’ long term interest to:

a) hire faculty who have incentives to produce research of a quality that is relevant in top

tier international research debates and that is relevant in a Danish context (Business in

Society)

b) create and maintain an international workplace with equal recognition of all staff –
independent of their nationality

c) maintain permanent faculty for both our Danish and English speaking programmes
2

d) have an international outlook, publish internationally and at the same time recognize
that we have a special obligation to the Danish society.

We see the challenge as two-fold. On the one hand, internationalization is worthwhile in its own

right, but it is also the most prudent way for CBS to guarantee high research and teaching
quality, and relevance. CBS aspires to be one of the leading business schools in Europe, if not
the world. This means that it has to operate on the world stage when it comes to attracting and
retaining high quality scholars. Denmark is a small country with an open economy that is highly

dependent on trade: more than 50% of GDP is generated by international trade.
Internationalization is a necessity for Danish industry and trade, and it is therefore also vital

for CBS to incorporate in both teaching and research.

On the other hand, CBS is a Danish public university funded by Danish taxpayers and primarily

catering to the educational needs of its Danish stakeholders. This means that

internationalization must be understood in contextual terms; the business in society strategy
means that CBS needs to be responsive to societal changes and challenges. Ultimately, CBS aims

to produce research and teaching that caters both to the local community and the global
demands.

As already noted, in 2018 the educational structure at CBS got much needed attention, and the
Academic Council is looking forward to continuing the discussion of how to make CBS an even
stronger educational institution. Yet, we would like to highlight an important issue that we wish

that the Board be attentive to. We believe the discussion is not just a question of student skills,

but also a question of flexibility in structuring the studies and of the balance between research
and education at CBS. These are also integral to the ministry’s explicit intentions in regards to

reforming the university educations. Now, the first of these issues is flexibility in and between
educational programmes, a flexibility that the ministry clearly wants to augment. Furthermore,
the students wish to have more freedom in how to structure their own education, in particular

regarding the option of not going directly from their bachelor to their master programme. Time

spent outside the university might change their interests and educational course as well as

serve as a stepping stone for a professional career. CBS needs to have the capabilities to
accommodate this.

In closing we would like to express our gratitude to the outgoing Chairman of the Academic
Council and President of CBS, Per Holten-Andersen. Holten-Andersen has engaged productively

3

and positively with CBS during a time of high managerial turbulence and serious financial

uncertaincy. Leading the institution in a steady, solid, and straightforward manner, Holten-

Andersen has during his term as President brought the school significantly forward
professionally, managerially, financially, as well as politically. The renewed focus on the

political side and the highlighting of the uneven allocation of government funding to CBS

compared to other Danish universities, has contributed to the political decision to redistribute
funds, thus enabling CBS to hire more staff and further secure its financial foundation.

This solid leadership has also been an advantage in the President’s service as Chairman of the

Academic Council, and we would like to conclude this report by commending Per HoltenAndersen for these excellent and lasting accomplishments.
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6. SEMINAR BESTYRELSE OG NY LEDELSE – DRØFTELSE
Efter Mads Krogsgaard Thomsens oplæg ved bestyrelsens seminar november 2018 besluttede bestyrelsen to
umiddelbare onboarding aktiviteter vedr. bestyrelsen og ny rektor:
1) 1-1 møder mellem bestyrelsens medlemmer og Nikolaj Malchow-Møller
2) Et ”forårsseminar” mellem bestyrelsen og ny ledelse
Bestyrelsen har senest drøftet at ”forårsseminaret” kunne ligge i uge 17 eller 18, dvs. umiddelbart efter påsken.
Det er imidlertid formandsskabets og rektors holdning, at det ville være forceret at afholde seminaret så
tidligt. Vedlagte notat uddyber denne holdning og foreslår at seminaret afholdes maj eller juni.
Det indstilles, at
- at bestyrelsen drøfter tidsmæssig placering, samt indhold, af seminar mellem bestyrelse og ny ledelse
Bilag:
6.1 Seminar med ny ledelse
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Seminar med ny ledelse

Bestyrelsen ønsker at afholde et halv-dags seminar kort efter Nikolaj Møller-Malchows tiltrædelse
med fokus på den ”nye situation” i bestyrelse og daglig ledelse. Direktionen fik i 2018 to nye medlemmer og ny rektor tiltræder 1. marts 2019. Bestyrelsen skal have ny formand i 2019, og derudover 1-2
nye eksterne medlemmer (afhængigt af om formanden rekrutteres fra bestyrelsen eller kommer udefra). Seminaret ville således være en oplagt lejlighed til at samle det nye team i ledelsen og det nye
team i bestyrelsen og drøfte fremtid, rammerne for ledelse i bestyrelse og i daglig ledelse, og ikke
mindst samarbejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse.
Emner på seminaret kunne således være følgende:
•
•
•

Rammerne for bestyrelsens arbejde
Hvordan vil vi samarbejde som bestyrelse og direktion (feed forward)
Strategi: hvordan vil bestyrelsen inddrages i kommende strategiarbejde/-udvikling

Bestyrelsen har senest drøftet at dette seminar kunne ligge i uge 17 eller 18, dvs. umiddelbart efter påsken.
I forhold til at få optimal værdi ud af seminaret er det dog rektor og bestyrelsens formandskabs anbefaling, at seminaret først afholdes i maj eller juni. Dette af følgende årsager:
1. Det bør være afklaret, hvem den nye formand bliver, og vi skal være sikre på at kommende formand kan deltage, og kan have gjort sig nogle tanker om sin egen rolle som formand inden seminaret, fx gennem samtaler med rektor, evt. direktionen og bestyrelsesmedlemmer. Såfremt bestyrelsesformanden rekrutteres uden for bestyrelsen kan dette næppe nås inden uge 17 eller 18.
2. Nikolaj Malchow-Møllers møderunde med bestyrelsens medlemmer bør være afsluttet inden seminaret, og derudover har direktionen deres første internat/seminar d. 11.-12. april, hvor seminaret er et oplagt emne

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.
Orienteringer fra formanden:
• Bestyrelsens forretningsorden: det blev på seneste møde aftalt at lave få rettelser her og nu, og så
tage forretningsorden op igen på et senere tidspunkt. Forretningsorden med viste rettelser
fremlægges i bilag 7.1.
Orienteringer fra rektor og direktion:
• Årlig afrapportering vedr. whistleblower-ordning – bilag 7.2
• Afrapportering på handlingsplan for kønsdiversitet i ledelse – bilag 7.3
• Fortroligt: Status på grundkøb – bilag 7.4
• Rigsrevisionen og beskyttelse af data – bilag 7.5
• Aktivitetsrapport – bilag 7.6
Mundtlige orienteringer:
• Det politiske landskab
• Status bestyrelsesrekrutteringer
Bilag:
7.1 Bestyrelsens forretningsorden
7.2 Årsberetning 2018 whistleblower-ordning
7.3 Kønsdiversitet i ledelse 2017-2018
7.4 Fortroligt: Status på grundkøb – betingede aftaler
7.5 CBS tiltag versus Rigsrevisionens rapport om forskningsdata
7.6 Aktivitetsrapport, marts 2019
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I medfør af § 3, stk. 7, i vedtægt for Copenhagen Business School –
Handelshøjskolen, fastsættes:

Bestyrelsens konstituering
§ 1. Bestyrelsens formand udpeges af CBS’ udpegningsorgan efter
indstilling fra CBS’ indstillingsorgan. Bestyrelsesformanden skal godkendes
af ressortminister.
Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt de eksterne medlemmer en næstformand.
Valget sker ved simpelt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende
medlemmer. Funktionsperioden for næstformanden fastsættes af den
samlede bestyrelse i forbindelse med valget.
§ 2. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Bestyrelsen
skal påse, at lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.
Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende
kontakt til rektor mellem bestyrelsesmøderne.
Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.
§ 3. Suppleanten for et valgt medlem træder ind, hvis det valgte medlem har
forfald af mere end seks måneders varighed eller ved tre på af hinanden
følgende ordinære møder, men ikke ved et medlems fravær fra et enkelt
møde.
Stk. 2. Såfremt et udefrakommende medlem af bestyrelsen får forfald af
mere end seks måneders varighed eller ved på tre af hinanden følgende
møder, skal et nyt udefrakommende medlem udpeges efter bestemmelserne
i vedtægtens § 5b, stk. 1-2.
Stk. 3. Deltagelse i bestyrelsesmøder via telefonkonference, videolink eller
lign. betragtes ikke som forfald.

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde
§ 4. Der afholdes min. 5 møder pr. år, inkl. et strategiseminar, som afholdes
inden fastlæggelsen af det kommende års budget.
§ 5. Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 5
arbejdsdage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden
samt relevant bilagsmateriale. Såfremt særlige grunde gør det påkrævet,
kan udsendelse af dele af bilagsmaterialet efter formandens bestemmelse
ske med kortere varsel.
Stk. 2. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
Stk. 3. Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det
nødvendigt, eller såfremt mindst fem medlemmer forlanger det.

Kommenterede [AJP1]: Konsekvensrettelse som følge af ny lov
og vedtægter
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Stk. 4. Ekstraordinære møder kan, såfremt formanden skønner det
hensigtsmæssigt, afholdes som telefonmøder.
§ 6. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres
ved skriftlig høring (f.eks. elektronisk).
§ 7. Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe beslutning i en
konkret sag eller i bestemte typer af sager.
§ 8. Formanden leder bestyrelsens møder. Ved formandens forfald træder
næstformanden til som mødeleder.
§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er
bestemt i vedtægten. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme
udslagsgivende.
Stk. 2. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan
der stemmes via skriftlig fuldmagt. Fuldmagten fremlægges for formanden
inden mødets begyndelse. Et bestyrelsesmedlem kan kun oppebære
fuldmagt fra ét andet medlem på et givent møde.
§ 10. Formanden træffer i samråd med rektor beslutning om indkaldelse af
særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen.
§ 11. Der føres beslutningsreferater over bestyrelsens møder og
beslutninger truffet ved skriftlig høring.
Stk. 2. Udkast til referat sendes til bestyrelsen senest 5 arbejdsdage efter
mødet. Referatet godkendes af bestyrelsen ved skriftlig høring (elektronisk)
og udsendes derefter til bestyrelsens medlemmer og direktionen (jf. §22 stk.
2) og offentliggøres på CBS.dk.
Stk. 3. Det godkendte referat underskrives af alle bestyrelsens medlemmer
på det efterfølgende møde.
§ 12. Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til
bestyrelsens sekretær.
§ 13. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde
oplæg til bestyrelsen, når dette skønnes hensigtsmæssigt.
Bestyrelsens opgaver
§ 14. Bestyrelsen skal varetage CBS’ interesser som uddannelses- og
forskningsinstitution og fastlægger retningslinjer for dets organisation,
langsigtede virksomhed og udvikling, herunder CBS’ strategi. Bestyrelsens
opgaver fremgår i øvrigt af universitetsloven og CBS’ vedtægt.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af
CBS. Bestyrelsen skal forvalte CBS’ midler effektivt og til størst mulig gavn
for samfundet og universitetets formål. Bestyrelsen ansætter og afskediger

Kommenterede [AJP2]: Opdateret efter ny vedtægt
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rektor for CBS, og ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor
universitetsdirektøren Bestyrelsens opgaver fremgår i øvrigt af vedtægten.
Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre systematisk opfølgning på igangsatte initiativer
for at sikre, at de er gennemført efter hensigten.
§ 15. Bestyrelsens formandskab afholder minimum ét årligt møde med
institutionsrevisor.
Stk. 2. Institutionsrevisor deltager ved bestyrelsens årlige behandling af
årsrapporten og afrapporterer i den forbindelse den udførte revision til
bestyrelsen.
Åbenhed
§ 16. Der skal være størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde.
§ 17. Dagsordener og bilag til møderne vil blive gjort tilgængelige på CBS.dk
minimum 4 dage før mødets afholdelse jf. dog vedtægtens §3, stk. 2-6.
§ 18. Kommunikation om bestyrelsens beslutninger – udover hvad der
fremgå af det offentlige referat – aftales mellem formanden og rektor.
§ 19. Bestyrelsens møder er offentlige. Ud over bestyrelsens medlemmer er
rektor, forskningsdekan, uddannelsesdekan, universitetsdirektør og
bestyrelsens sekretær faste deltagere i alle møder, dog uden stemmeret.
§ 20. Bestyrelsen kan behandle sager for lukkede døre jf. vedtægtens §3.
Formanden træffer forud for mødet afgørelse om, hvilke sager, der
behandles for lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan desuden på mødet træffe afgørelse om, at sager
behandles for lukkede døre.
Inhabilitet
§ 21. Et bestyrelsesmedlem har pligt til tidligst muligt at informere
bestyrelsesformanden om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i
Offentlighedsloven.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.
Bestyrelsens forhold til rektor/direktion
§ 22. Bestyrelsen fastsætter rammerne for universitetets daglige ledelse, der
varetages af rektor.
Stk. 2. Direktionen består af rektor, forskningsdekan, uddannelsesdekan, og
universitetsdirektør.
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ikke daglig ledelses opgave at sikre opfølgning. Foreslåes slettet.
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Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for forholdet mellem bestyrelse
og direktion, herunder for hvordan bestyrelsen fører tilsyn med rektors
ledelse af CBS.
Stk. 4. Rektor er ansvarlig for at sikre, at bestyrelsen modtager alle
væsentlige oplysninger.
Stk. 5. Rektor udarbejder til hvert ordinært bestyrelsesmøde en
aktivitetsrapport.
Stk. 6. Direktionens medlemmer har ret til at udtale sig på bestyrelsens
møder.
Stk. 7. Bestyrelsen evaluerer hvert år direktionens arbejde og resultater
samt samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.

Kommenterede [AJP4]: Slettet her og flyttet til næste afsnit.

§ 23. Direktionen forelægger kvartalsvise budgetrapporteringer, herunder 3årigt budgetoverslag, og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.
Stk. 2. Direktionen udarbejder en årlig status på målene i den strategiske
rammekontrakt i forbindelse med bestyrelsens strategiseminar.
Stk. 3. Direktionen afrapporterer årligt på strategien i forbindelse med
bestyrelsens strategiseminar.
Bestyrelsens selvevaluering
§ 24. Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en selvevaluering under
ledelse af formanden. Evalueringen følges op af en årlig samtale mellem
formanden og det enkelte medlem.
Stk. 2. Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der
fremlægges til bestyrelsens godkendelse.
Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne
§ 25. Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen
Stk. 2. Spørgsmål om forretningsordenens forståelse afgøres af
formandskabet.
Stk. 3. Forretningsordenen revideres efter behov, dog skal
forretningsordenen gennemgås og evt. revideres, såfremt der foretages
ændringer i vedtægterne for CBS.

Godkendt af bestyrelsen den 14. december 2018.
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Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Michael Rasmussen, næstformand

Sebastian Toft Bringstrup

Arvid Hallén

Alfred Josefsen

David Lando

Mette Morsing

Thomas Skinnerup Philipsen

Jakob Ravn

Mette Vestergaard
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Årsberetning 2018 whistleblower-ordning
CBS’ whistleblower-ordningen

CBS har etableret en såkaldt whistleblower ordning, hvortil alvorlige forhold, begået af personer med
tilknytning til CBS (dog ikke studerende) kan indberettes. Ordningen er et alternativ til de almindelige
indgange der er på CBS for indberetning af sådanne forhold, og adskiller sig ved at anmelderen kan
være anonym, skulle dette ønskes.
Ordningen trådte i kraft 4. oktober 2018.

Administration

Ordningen administreres via en ekstern leverandør, Plesner Advokatpartnerselskab, for derved at sikre
anonymiteten hos anmelderene, skulle det ønskes.
Når en anmeldelse modtages vil den blive screenet af leverandøren for at sikre, at anmeldelsen vedrører den relevante personkreds og forhold, der falder inden for whistleblower-ordningen, samt at indberetningen videresende til den rette person på CBS til behandling.
På CBS vil anmeldelsen som udgangspunkt blive behandlet af den juridiske chef. Der er dog taget
højde for evt. inhabilitet. Hvis anmeldelsen således vedrører den juridiske chef vil anmeldelsen i stedet
blive sendt til og behandlet af universitetsdirektøren.
Retningslinjer og procesbeskrivelse for whistleblower-ordningen, såvel som privatlivspolitik og link
til siden, hvor man kan foretage anmeldelse, findes på cbs.dk.

Økonomi

CBS betaler ikke for selve ordningen, men alene for de timer, som leverandøren anvender i forbindelse med visitering af indberetninger til CBS, samt for evt. anden assistance CBS måtte ønske i forbindelse med håndtering af konkrete sager. I 2018 blev der tillige betalt et gebyr på DKK 12.500 inkl.
moms i forbindelse med oprettelse af ordningen og udarbejdelse og tilpasning af retningslinjer og procesbeskrivelse.

Kommunikation

I forbindelse med ikrafttræden af ordningen blev denne adviseret på forsiden af cbs.dk, ligesom den
blev kommunikeret til de studerende via studenterintranettet (mycbs.dk), og til de ansatte via intranettet (share). Nye medarbejdere bliver endvidere introduceret til whistleblower-ordningen på intro for
nye medarbejdere.

Årsberetning for 2018

I perioden fra 4. oktober til 31. december 2018, har der ikke været indberetninger via whistleblowerordningen, jf. Redegørelse vedrørende Plesner Whistleblower portal, Bilag 1.
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I det følgende gives en status på kønsdiversitet i ledelse på CBS. Statusrapporteringen dækker perioden siden sidste afrapportering i . kvartal
og frem til . .
. Statusopdateringen tager udgangspunkt i de måltal, der blev besluttet med Handlingsplan for kønsdiversitet i ledelse
og
i Handlingsplanen for
.

Måltal for samtlige ledelsesniveauer
Som det fremgår af tabel , har der i perioden siden sidste afrapportering alene været større ændringer i
kønsfordelingen på kontorchefniveau. Her er der i perioden ansat to kontorchefer og samtidig nedlagt
en stilling, og der var ved udgangen af
i alt kvindelige kontorchefer. Fra sidste rapportering har
der dermed været en reduktion i kvindelige kontorchefer fra % til %.
Kønsfordelingen i bestyrelse og direktion er den samme som ved sidste afrapportering. I institutledergruppen er antallet af institutledere reduceret, og andelen af kvindelige institutledere er faldet marginalt.
Tabel : Oversigt over kønsfordelingen på forskellige ledelsesniveauer
CBS måltal

-

1.3.2017

31.12.18

01.05.2013

Andel af det
underrepræsenterede køn
i pct. pr

K

M

I alt

Andel af
underrepr. køn
i pct.

K

M

I alt

Andel af
underrepr. køn
i pct.

K

M

I alt

Andel af
underrepr. køn
i pct.

Niveau : Bestyrelsen

40%

2

4

6

33%

2

4

6

33%

2

4

6

33%

Niveau : Direktionen

40% 1)

1

3

4

25%

1

3

4

25%

0

4

4

0%

Niveau : Institutleder

40% 2)

3

8

11

27%

4

10

14

29%

3

12

15

20%

Niveau : Kontorchef

40%

3

8

11

27%

5

7

12

42%

4

7

11

36%

) Måltallet var på
) Måltallet var på

% indtil
% indtil ultimo

Målsætninger for rekruttering og ansættelser
CBS har fastsat målsætninger for rekruttering og ansættelse af nye ledere med henblik på at understøtte kønsdiversitet i ledelse:
1. Kønsperspektivet indtænkes i formuleringen af jobopslag og rekrutteringsproces, så jobbet fremstår mere tiltrækkende for begge køn.
2. Den ansættende leder nedsætter et ansættelsesudvalg, som skal have en ligelig fordeling mellem
kønnene (forstået som mindst % af det underrepræsenterede køn inden for stillingskategorien),
hvor det er fagligt muligt.
3. Ansættelsesudvalget indkalder ansøgere til samtale (shortlistet kandidatpulje) således, at det underrepræsenterede køn inden for stillingskategorien udgør minimum / , hvor det er fagligt muligt.
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Ad ) Selvom der i perioden er arbejdet med at formulere jobopslag, som er attraktive for et mangfoldigt ansøgerfelt, er der fortsat behov for at arbejde med at vurdere opslag og ansættelsesprocedure ud
fra et ligestillings- og diversitetsperspektiv i hver enkelt stilling, der skal besættes.
Ad ) Som det fremgår af tabel , har der været opslået lederstillinger i perioden. I samtlige ansættelsesudvalg har det underrepræsenterede køn i stillingskategorien være lig med eller højere end måltallet
på %.
Ad ) Af de opslåede stillinger har der i ét tilfælde været indkaldt færre end / af det underrepræsenterede køn. I dette tilfælde har kønsubalancen været endnu større i ansøgerfeltet.

Tabel : Oversigt over ansatte ledere på stillingsopslag og kønsfordelingen blandt ansættelsesudvalg og ansøgere ( . .
til . .
)
Stilling

Enhed

Ansættelsesdato

Køn på
den nyansatte leder

Ansættelsesudvalg - antal medlemmer af hvert køn

M

K

Det underrepræsenterede køn i
stillingskategorien
(pct.)

Antal indkaldte til samtaler
(shortlistet kandidatpulje)

M

Antal ansøgere til
stillingen

K

Det underrepræsenterede køn i
stillingskategorien
(pct.)

Det underrepræsenterede køn i
stillingskategorien
(pct.)

Uddannelsesdekan

EDU

01-04-2018

M

6

4

40%

2

4

67%

39%

Økonomichef

FA

01-03-2017

M

2

3

60%

3

2

40%

N/A )

HR Chef

HR

14-08-2017

M

1

4

80%

1

5

80%

61%

Forskningsdekan

Research

01-01-2018

M

6

4

40%

4

2

33%

14%

) Ekstern rekrutteringsproces

Øvrige aktiviteter
I perioden er der arbejdet videre med kønsdiversitet i talent- og karriereudvikling, først og fremmest
via:


Council for Diversity and Inclusion (CDI), der bl.a. har analyseret udvikling i kønsbalancen gennem forskerkarrierer og kommet med anbefalinger til en ledelsespraksis, der er mere inkluderende og mere opmærksom på ligestilling og diversitet, herunder er der igangsat initiativer til at
sikre veltilrettelagt tilbagevenden til forskerkarrieren efter barselsorlov.



Mentorprogram for yngre forskere, der især har fokuseret på at fastholde kvinder på den akademiske karrierevej, samt undersøge udfordringer og barrierer.



Der er desuden igangsat et arbejde med at identificere den interne talentmasse af lederaspiranter,
især med fokus på det underrepræsenterede køn i stillingskategorien for herigennem at bidrage til
et bredere rekrutteringsgrundlag for fremtidens kønsbalance i CBS’ ledelse. Det skal her bemærkes, at der på niveau (teamleder og sekretariatsleder) i dag er % kvinder og % mænd.
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Afrunding
På trods af mange initiativer og et stort fokus på området har CBS kun bevæget sig mod større kønsbalance i direktion og blandt institutledere siden
. Det indikerer, at der fortsat er behov for stort ledelsesfokus på at skabe kønsbalance i ledelsen på CBS gennem implementeringen af de måltal og fokusområder for kønsdiversitet i ledelse
, som bestyrelsen besluttede i december
.
Næste afrapportering fra direktionen til bestyrelsen vil finde sted i . kvartal

.
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CBS tiltag versus Rigsrevisionens rapport om forskningsdata

Rigsrevisionen (RR) har i 2018 gennemført en undersøgelse af håndteringen af forskningsdata på de
fem største danske universiteter og offentliggjorde i januar 2019 en kritisk beretning som konklusion
på undersøgelsen. CBS har ikke været del af undersøgelsen.
Rigsrevisionen (RR) har fokus på følgende områder i deres revision af universiteter og deres beskyttelse af forskningsdata:
 Kendskab til og kontrol med udstyr og software på universitetets netværk
 Viden, ansvar og risikovurdering i forbindelse med sikring af (forsknings)data.
I dette notat følger vores egen vurdering af CBS’ sikkerhedsniveau på de parametre, som Rigsrevisionens undersøger og allerede planlagte tiltag samt mulige yderligere tiltag beskrives. I oversigten nedenfor listes således RRs fokusområder, CBS’ status på området, allerede igangsatte initiativer, mulige
yderligere aktiviteter og endelig som benchmark status på de fem største universiteter iflg. RRs rapport.
Generelt har CBS i en årrække arbejdet struktureret med informationssikkerheden. Vi har implementeret ISO27001-standarden og har med udgangspunkt i denne et relativt højt sikkerhedsniveau som bl.a.
både eksterne og interne sårbarhedsscanninger løbende viser. Sikkerhedsniveauet er fastsat ud fra risikovurderinger, herunder også afvejning af risici sammenholdt med forretningsmæssig omkostning, og
med fokus på løbende at højne sikkerhedsniveauet, efterhånden som truslerne i omverdenen ændrer
sig, og sikkerhedsløsninger forbedres. Rigsrevisionens rapport giver anledning til at overveje om der
bør igangsættes yderligere tiltag, idet vi må konstatere at vi på nuværende tidspunkt – i lighed med de
fem største universiteter – ikke lever op til alle RRs anbefalinger. Mulige yderligere aktiviteter er
medtaget i oversigten nedenfor.
RR fokuspunkt
med uddybning

CBS status

Ukendt udstyr 1

Det er muligt at
tilslutte ukendt
udstyr på CBS’
kablede netværk i
dag.

Lokaladministrator på udstyr

CBS nuværende
planer

CBS yderligere
aktiviteter

Status på DKs 5
store universiteter (skøn)

Wired 802.1x projekt kører, og når
kendt udstyr er
identificeret, kan
ukendt udstyr
sættes på særskilt
På CBS’ trådløse
netværk til
netværk er det
eget/ukendt udsikret med 802.1x,
styr.
så brugerne er
kendte.

Test af validering
af både computer
og bruger for at
få adgang til administrative netværk.

Det er fundet
ukendt hardware
på alle 5 universiteters netværk.

Alle er lokaladministrator

Implementering
på hele CBS

På KU, AU og
DTU er brugerne
administratorer,

Pilotprojekt med
fjernelse af admi-

Med Ukendt udstyr forstår vi at udstyr der tilsluttes til netværket skal ikke have adgang til internt netværk. Hvis
en bruger autoriserer udstyr er det ikke ukendt udstyr mere (f.eks. 802.1x, eduroam).

1
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CBS yderligere
aktiviteter

nistratorrettigheder, koblet med
mulighed for
kortvarigt at tildele sig selv administratorrettigheder, gennemføres i 2019.
Opdatering af
software

Microsoft software opdateres
automatisk. Enkelte andre softwarepakker som
f.eks. Adobe og
Java opdateres
også fra centralt
hold.

Autorisering af
software

Ingen kontrol

Uklart ansvar
for beskyttelse
af forskningsdata og manglende kendskab
til retningslinjer
og løsninger.

Projekt fokuserer
på styrket styring
af opdateringer/patch af servere

Stort fokus på
Yderligere besøg
området gennem
og awareness
flere år, herunder planlagt
er der godkendt
en data management politik, nedsat en styregruppe for data
management med
repræsentation fra
samtlige institutter samt etableret
en supportenhed.
Senest er der ultimo 2018 gennemført en
awareness kampagne og DPO
samt IT-support

Side 2 af 3

Status på DKs 5
store universiteter (skøn)
på AAU og SDU
kun delvist.

Fase 2 af patchmanagement skal
indeholde udvidelse af opdateringssystemet så
det kan patche
andre leverandørers software.

RR nævner kun
KU eksplicit – ingen af de 5 har
opdatering af
software.

Efter administratorrettigheder er
fjernet på brugerPCere, vil vi
kunne godkende/whiteliste
og afvise/blackliste programmer.

RR nævner kun
KU eksplicit.

Flere awareness
kampagner så alle
bliver klar over
deres ansvar

Prioriteret på de 5
universiteter –
hvor der dog er
udfordringer alle
steder.

AU har implementeret at kun
autoriseret software kan køre.
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CBS nuværende
planer

CBS yderligere
aktiviteter

Status på DKs 5
store universiteter (skøn)

Systematisering
via eksisterende
sikkerhedsstyringssystem.
Konsulenthjælp
og workshops.

Systemejere skal
lave konsekvensvurderinger og
driftsansvarlige
skal lave sårbarhedsvurderinger.
CISO skal stå for
risikovurderinger
af senarier mm.

KU har ingen
samlet trusselsvurdering. AU og
SDU oplyser om
trusselsvurderinger til RR-rapporten.

Alle 5 store universiteter har politikker for indkøb og anvendelse; kun SDU
håndhæver tilstrækkeligt.

besøger samtlige
institutter dec.feb. Ifm. implementeringen af
GDPR intensiveres arbejdet med
bl.a. data management-planer,
hvori ansvar tydeliggøres.
Trusselsvurdering og risikovurderinger

Informationssikkerhedsudvalget
har løbende behandlet trusselsbilledet, bl.a. på
baggrund af de
nationale sikkerhedsmyndigheder. CBS har
klassificeret de
vigtigste systemer.

Utilstrækkelig
overordnede
rammer for anvendelse og styring af IT-udstyr

IT-indkøb foretages centralt og ud
fra en begrænset,
godkendt liste
over udstyr.

Alt udstyr der
indkøbes og tilsluttes netværket
bør godkendes
før indkøb.

Forskere har mulighed for at købe
udstyr som ikke
er på listen – omfanget vurderes at
være begrænset.

Politik så ikkegodkendt udstyr
kun kan tilsluttes
netværk til eget
udstyr/gæster.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at I RR-rapporten (punkt 49) fremhæves segmenteringen af netværket på Niels Bohr Instituttet som en god sikkerhedsløsning, hvor ”instituttet kan tilbyde forskerne
en løsning, hvor deres forskningsdata er beskyttede, samtidig med at forskeren kan tilslutte sit eget itudstyr.” CBS har en tilsvarende segmentering af netværket (teknisk: ved brug af VLANs), hvor f.eks.
servere er adskilt fra PC’ere, og kun godkendte datatyper kan krydse segmenteringsgrænserne. Med
indførelsen af teknologien 802.1x vil der segmenteres yderligere.
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FORSKNING
Nyt CBS Horizon 2020-projekt - Research and Innovation Staff Exchange
Network of European Data Scientists
CBS har modtaget en Horizon 2020-bevilling på 8,7 mio kr. til
projektet NeEDS (Network of European Data Scientists). I spidsen for projektet
står professor Dolores Romero Morales fra Institut for Økonomi.
Projektpartnerne er bl.a. KU Leuven, Oxford University, Universidad de Chile,
Danmarks Statistik, Repsol S.A. og TESCO Stores Limited.
NeEDS består af seks akademiske institutioner og syv virksomheder fra fem
EU-lande, USA og Latinamerika. Den brede deltagerskare bidrager og
supplerer med deres ekspertise fra industrien, bl.a. energi, detailhandel,
forsikring, bankvæsen og statistik. Således kan NeEDs levere banebrydende
tværfaglig forskning mhp. at højne fagligheden omkring Data Science i Europa
samt forbedre industriens og den offentlige sektors kompetencer inden for Data
Science.
Projektet svarer på de massive videnskabelige og teknologiske udfordringer,
som det ekstremt hurtigtvoksende felt inden for Data Science har skabt for
brugere og udviklere af data i Europa og verden. Udfordringerne udspringer af
datakompleksiteten, de helt nye problemstillinger, som data scientists står over
for, samt lægmands behov for at visualisere og interagere med den viden, der
trækkes fra data mhp. at understøtte datadrevne beslutninger. Virksomheder og
offentlige organisationer i Europa har vanskeligt ved at opbygge de fornødne
kompetencer hurtigt nok, og Europa er væsentlig bagud ift. USA mhp. at
opbygge Data Science-kompetencer. NeEDS har samlet et fremragende hold af
forskere, der bidrager med ekspertise fra tre relevante fagområder, nemlig
Mathematical Optimization, Visualization og Network Science og er placeret
optimalt ift. at møde disse udfordringer.
CBS modtager fem bevillinger fra Danida Fellowship Centre
Ansøgningsrunden i 2018 resulterede i fem bevillinger til CBS til
forskningsprojekter i international udvikling fra Danida Fellowship Centre.
Forskningsprojekterne adresserer udviklingsudfordringer på meget forskellige
områder, lige fra innovation og entrepreneurship, menneskevenlighed og
arbejdsmarkeder.
De fem nye CBS-projekter, som har modtaget finansiering fra Danida
Fellowship Centre, er:
• Grassroots Innovations for Inclusive Economic Growth (Ester
Barinaga, LPF)
• Crowdfunding for Youth Entrepreneurship in Tanzania (Lars Bo
Jeppesen, SI)
• Everyday humanitarianism in Tanzania (Lisa Ann Richey, MSC)
• Advancing Creative Industries for Development in Ghana (Thilde
Langevang, MSC)
• The Regulation of International Supply Chains: The Governance of
Occupational Health & Safety in the Bangladesh Ready-Made Garment
Industry (Jeremy Moon, MSC).
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De fem projekter er finansieret over de næste 3-5 år for ca. 50 mio. kr. CBS
koordinerer fire af projekterne og er partner på et projekt, som koordineres fra
Tanzania. Ca. 30 mio. kr. allokeres direkte til CBS’ samarbejdsinstitutioner i
Tanzania, Ghana, Kenya og Bangladesh, og de resterende 20 mio. kr. skal
finansiere forskningsaktiviteter på CBS.
Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI)
I en intens fundraising-proces, der har kørt siden 2016, har CBS rejst 14 mio.
kr. til etablering af Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI). CSEI
bliver etableret som en tænketank/forskningscenter på Institut for Økonomi og
skal forske i morgendagens energiinfrastruktur fra et økonomipolitisk
synspunkt mhp. at sikre en god overgang til en ny bæredygtig europæisk
infrastruktur baseret på vedvarende energikilder.
EU-kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, byder det nye
initiativ velkommen: “For at forberede vores energisystem på en fremtid med
mindre CO2 har vores infrastruktur behov for en ordentlig overhaling og en
massiv udvidelse. Copenhagen School of Energy Infrastructure kan bygge bro
mellem status quo og vores vision for fremtiden ved at bidrage med nødvendig
forskning af høj kvalitet."
Det nye initiativ finansieres af en gruppe europæiske interessenter fra sektoren,
herunder virksomheder fra Danmark, Norge, Tyskland, Frankrig og Italien.
Med bevillinger fra disse interessenter kan CBS etablere et nyt Endowed
Professorship in Energy Economics samt en række assistentstillinger. CBS’
Research Support Office var tovholder på bevillingsprocessen i tæt samarbejde
med Energinet. Læs mere om CSEI på: www.cbs.dk/csei/
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UDDANNELSE
Ny uddannelse godkendt
CBS har fået godkendt en ny dansksproget bacheloruddannelse: HA i markedsog kulturanalyse (HA MAK). Den nye uddannelse erstatter BA i interkulturel
markedskommunikation (BA IMK)
Uddannelsen er tværfaglig og bygger på CBS’ stærke forskningsmiljøer inden
for tre fagblokke: 1) erhvervsøkonomi 2) kulturstudier, forbrugerstudier og
sociologi 3) marketing, kommunikation og innovation.
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Uddannelsen har sit første optag i september 2019, og det forventede optag er
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90 studerende.
De studerende får retskrav til cand.merc.(kom.) På det netop afholdte Åbent hus
for potentielle bachelorstuderende har interessen for den nye uddannelse været
overvældende.
CORE - Creating Aligned Interactive Educational Resource Opportunities
Teaching & Learning har udviklet et nyt workshopkoncept inspireret af
CAleRO (Creating Aligned Interactive Educational Resource Opportunities),
som oprindeligt blev udviklet på University of Northampton. Workshoppen
varer to dage og foregår i hold for undervisere på CBS, som gerne vil arbejde
med deres undervisningspraksis for at understøtte en mere aktiv og
studenterfokuseret læring. Workshoppen er en teambaseret designproces for
undervisere mhp. at skabe effektiv læring. Det er meningen, at der i
workshoppen bruges tid på at designe elementer, der kan implementeres direkte
i undervisningen.
Business Studio
Business Studio er et fysisk lokale, men også en pædagogik inspireret af kunstog designstudier. I et to timers online introkursus kan man lære om de
forskellige former, et Business Studio kan antage og om Business Studio i
forhold til andre fagstudios, som fx kunst og design. Kurset fortæller om hvad
man kan foretage sig med Business Studio, værdien af Business Studio for
business- og ledelsesuddannelser samt hvor vigtig en rolle kreativitet spiller.
Kurset er blevet til i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og
University of Sydney Business School og medtager eksempler fra andre
institutioner, der har implementeret studio-pædagogik.
Boot-camp for at sikre højere kvalitet på introkurser
CBS og CBS Students er gået sammen for at løfte kvaliteten af intro. Formålet
er for det første, at intro skal opleves som fagligt udfordrende og engagerende
for vores kommende studerende. For det andet vil vi gerne sikre, at vores
ansatte introadministratorer er godt og velfunderet klædt på til den store
ledelsesopgave, vi hyrer dem ind til. For det tredje er formålet at få ændret den
uheldige kultur, vi har set gennem de senere år med for megen fokus på fest og
druk og deraf afledt uønsket adfærd.
Det første store arrangement var en weekend i februar, hvor alle
introadministratorer blev inviteret til ’Admin Weekend’, og langt de fleste
deltog. Weekendens program vekslede mellem oplæg, gruppediskussioner og

plenumdiskussioner. Der var deltagelse fra studieadministrationen og
uddannelsesdekan Gregor Halff, og konstitueret studiechef René Kramhøft
Jakobsen deltog med oplæg om de forventninger, vi har til intro, og hvilke
regler, vi sammen skal sikre bliver overholdt. Herudover afholdt professor Sara
Louise Muhr en session med fokus på moral/etik og krænkelser, mens professor
Eric Guthey diskuterede leadership med vores introadministratorer.
Update på Capabilities-projektet
Uddannelsesdekanen har i efteråret 2018 igangsat et capabilities-projekt der
som opfølgning på strategibeslutningerne skal gøre os klogere på, hvilke
kompetencer vores studerende har brug for på vej ud på et arbejdsmarked, hvor
de måske skal være i 50 år.
I december udsendte vi et spørgeskema om fremtidens færdigheder og
kompetencer (capabilities). Ca. 1200 personer (VIP, alumner og erhvervslivet)
deltog.
Deres input dannede baggrund for de efterfølgende fokusgruppemøder, der blev
afholdt i januar og februar med deltagere fra forskellige dele af samfundet. På
disse møder diskuterede vi, hvordan vi forbereder CBS’ uddannelser på
fremtiden ved at skabe fælles forståelse af kompetencerne.
Alle fokusgrupperne udviste et kæmpe engagement, havde en fremsynet debat
og et ønske om at skabe resultater ved at skabe en fælles forståelse af
kompetencerne. Alle deltagerne hilste processen velkommen og princippet om
at spørge samfundet om, hvad de forventer af et ledende erhvervsuniversitet.
Næste skridt er at involvere studienævnene i drøftelserne til det årlige
studienævnsseminar i april.
Det samlede input skal inspirere til udviklingen af CBS’ uddannelser og
undervisningsaktiviteter.
HD-uddannelserne
Studieledelsen for HD-uddannelserne har udarbejdet en ambitiøs
udviklingsplan, der sætter retningen for CBS’ fremtidige HD-udbud, således at
både HD 1. del og HD 2. del bedre adresserer fremtidens efterspørgsel.
For HD 1. del er der iværksat en landsdækkende udviklingsproces med CBS for
bordenden. HD 1. del skal have en mere tydelig selvstændig profil og skal
endnu mere tydeligt adressere generelle økonomiske og organisatoriske
kompetencebehov blandt både private virksomheder og offentlige
organisationer. Den nye HD 1. del forventes lanceret i sommeren 2020.
På HD 2. del er der igangsat udvikling af alle de eksisterende specialiseringer,
således at de endnu mere tydeligt målrettes konkrete funktioner, målgrupper og
kompetencebehov. CBS skal i endnu højere grad udnytte det brede og
differentierede udbud af specialiseringer til at tiltrække nye målgrupper.
Endelig er der iværksat udvikling af nye specialiseringer og fagligt tværgående
fokusområder indenfor bl.a. jura og digitalisering. De revitaliserede HD 2. dels
specialiseringer lanceres i sommeren 2020.
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Redesign på MBA-området
Vi er i øjeblikket i gang med at re-designe MBA-portfolioen, så den fremstår
tydeligere i et globalt og konkurrenceintensivt marked. Arbejdet involverer
medarbejdere, studieledelse, fokusgrupper bestående af nuværende studerende,
MBA-alumner, aftagerpanel og drøftelse med direktionen.
I re-designet har vi stor fokus på at fremhæve, hvad der gør vores MBAuddannelser distinkte for CBS, og hvad der dermed differentierer os fra andre
MBA-uddannelser. I processen ændrer vi endvidere strukturen og slår vores to
Executive MBA-uddannelser sammen til én uddannelse og etablerer en række
muligheder for ”concentrations”, der kan gennemføres sammen med de
studerende på vores Full-time MBA. Udrulningen af de nydesignede
uddannelser er planlagt til 2020.
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ADMINISTRATION
CBS har i 2018 bidraget til et udredningsarbejde, som skal pege frem mod, hvor
universiteternes biblioteksbetjening kan understøttes eller forbedres med
fællesløsninger. Som et resultat af dette arbejde har kulturministeriet og
uddannelses- og forskningsministeriet i februar 2019 udsendt den endelige
rapport med en række anbefalinger. Rapporten har allerede givet anledning til
en beslutning om, at licensområdet under Danmarks Elektroniske Fag- og
Forskningsbibliotek (DEFF) overflyttes til Det Kgl. Bibliotek og at store dele af Aktivitetsrapport
de resterende DEFF-midler overføres fra Slots- og Kulturstyrelsen til
Marts 2019
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Reorganiseringen skal styrke
universiteternes forhandlingsmuligheder over for de videnskabelige forlag for
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at få lavere priser på tidsskriftsartikler og mere Open Access. Arbejdsgruppen
kommer i sin rapport med en række andre anbefalinger om samarbejde og
fælles løsninger. Anbefalingerne følger de ønsker, CBS har haft, og som der nu
aktivt vil blive arbejdet hen imod: fælles bibliotekssystem og logistik omkring
fysiske samlinger.

DIREKTIONEN
Fratrædelsessymposium og reception for Per Holten-Andersen
I slutningen af februar trådte Per Holten-Andersen tilbage som rektor for
Copenhagen Business School (CBS). Onsdag d. 27. februar, 15-18 i Ovnhallen,
Porcelænshaven, afholdt CBS et farvelsymposium og en reception for at
anerkende Per og hans enorme bidrag til CBS’ rolle som en hjørnesten i det
danske og internationale samfund.
Ny chef for Ledelsessekretariatet
I forbindelse med udløb af Martin Kramer-Jørgensens åremålsansættelse har
stillingen som sekretariatschef for LS og COMM været slået op. Efter endt
rekrutteringsproces er valget faldet på Charlotte Autzen, som starter mandag
den 1. april 2019.
Charlotte har i de seneste 11 år været sektionschef og stedfortræder for
vicedirektøren for kommunikation på Københavns Universitet. Charlotte er
uddannet cand.comm. og cand.scient. og forsvarede sin ph.d.-grad med titlen
”Academic press releases caught between theory and practice – Making sense
of a contested science communication practice” i december 2018.
Martin Kramer-Jørgensen holder afskedsreception torsdag den 28. marts, hvor
der er mulighed for anerkende Martin for den meget store indsats, som han har
ydet for CBS siden 2010.
CBS skal have ny bestyrelsesformand og nyt eksternt bestyrelsesmedlem
CBS’ indstillingsorgan er i gang med en søgeproces mhp. ny
bestyrelsesformand og et nyt eksternt bestyrelsesmedlem til CBS’ bestyrelse.
Den nye bestyrelsesformand skal tiltræde d. 1. juli 2019 og afløser den
nuværende formand, Karsten Dybvad, der udtræder af bestyrelsen efter udløb af
sin funktionsperiode d. 30. juni 2019.
Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen hurtigst muligt og afløser
Lisbet Thyge Frandsen, der udtrådte af bestyrelsen d. 30. juni 2018 efter udløb
af sin funktionsperiode.
Indstillingsorganet har sammen med bestyrelsen udarbejdet en
kompetenceprofil for den nye bestyrelsesformand og det nye eksterne
bestyrelsesmedlem. På baggrund af kompetenceprofilen vil indstillingsorganet
søge efter kandidater, der opfylder profilerne og indstille dem til CBS’
udpegningsorgan. Udpegningsorganet vil træffe den endelige beslutning om at
tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse som nyt eksternt medlem og
udpege en ny bestyrelsesformand til ministerens godkendelse.
CBS og indstillingsorganet inviterer alle, der har forslag og ideer til kandidater,
som kan udfylde de to pladser i bestyrelsen, til at sende dem til
indstillingsorganets sekretariat, så de kan indgå i de videre overvejelser.
Læs mere om kompetenceprofilerne, og hvordan du kan bidrage til processen
her.
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CBS er nyt medlem af Scholars at Risk
Mandag d. 18. februar åbnede den danske afdeling af Scholars at Risk på KU,
hvor Executive Director for SAR, Robert Quinn, deltog.
CBS har i forbindelse med oprettelsen af en dansk sektion af Scholars at Risk
(SAR)-netværket meldt sig ind som støttende medlem.
SAR’s mission er at beskytte forskere og værne om forskningsfriheden.
Organisationen hjælper forskere, der er forfulgt i deres hjemland grundet deres
forskningsmæssige position og stemme. Det gør SAR bl.a. ved at hjælpe dem
Aktivitetsrapport
med at finde et medlemsuniversitet, som den forfulgte forsker kan blive
Marts 2019
midlertidigt tilknyttet. Dermed kan man fortsætte sin forskning i sikkerhed uden
risiko for at blive forfulgt og at få censureret sine forskningsresultater, indtil
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situationen i ens hjemland er blevet forbedret, og man igen kan vende hjem.
Herudover yder SAR rådgivning til forskere og værtsuniversiteter, laver
kampagner for forskere, der er blevet frihedsberøvet og blevet underlagt censur
i deres respektive hjemlande, monitorerer situationen i forhold til angreb på den
internationale forskningsfrihed samt udvikler strategiske tiltag, der kan skabe
awareness omkring den internationale forskningsfrihed og vigtigheden af at
værne om denne.
Københavns Universitet har tilbudt at fungere som koordinator for den danske
sektion af SAR-netværket de første to år.
I forbindelse med etableringen af den danske sektion af Scholars at Risk er der
udarbejdet en fælles forståelsesramme – et Memorandum of Understanding
(MOU), som blev underskrevet af henholdsvis rektor på KU, Henrik Wegener,
og direktør for SAR, Robert Quinn, på lanceringsdagen
Forskningsdekan Søren Hvidkjær deltog på vegne af CBS.
Fakta om Scholars at Risk
SAR blev oprindelig oprettet i 1999 ved the University of Chicago, og selve
netværket blev lanceret ved en stor international konference i 2000. SAR består
af mere end 500 højere uddannelsesinstitutioner placeret i 39 lande.
Læs mere om Scholars at Risk
CBS Winter Pride 2019
I 2018 modtog CBS’ tværfaglige Pridegruppe en pris for den fælles indsats,
som studerende, TAP og VIP lagde for dagen. Med prisen fulgte en forpligtelse
om at bruge pengene i den gode Pride-teamånd. Pridegruppen besluttede derfor
at investere i fælles aktiviteter, der fremmer CBS som et inkluderende studieog arbejdsmiljø. Derfor fejrede CBS Copenhagen Winter Pride d. 8. februar i
tæt samarbejde med CBS Students og Kvinfo. Dagen bød på en velbesøgt
workshop, der udviklede nye tiltag for diversitet og inklusion samt et Celebrity
Drag Superstar Party i Cafe Nexus på CBS.
Debatmøde med Danske Bank
Danske Bank er genstand for omfattende kritik og debat, efter det kom frem, at
banken har været involveret i en sag om hvidvask af penge.
Sagen har stor betydning for såvel Danske Bank som for det danske samfund.
CBS afholdt et debatmøde for studerende og medarbejdere på CBS onsdag d. 6.
februar med konstitueret CEO i Danske Bank, Jesper Nielsen.

Jesper Nielsen fortalte kort om Danske Banks aktuelle situation og svarede på
spørgsmål fra salen. Ordstyrer var professor Ken L. Bechmann, Institut for
Finansiering, CBS.
Program
Kl. 16.00
Kl. 16.30
Kl. 16.35
Kl. 17.55

Dørene åbnes
Velkomst ved CBS’ rektor Per Holten-Andersen
Debat med konstitueret CEO for Danske Bank, Jesper Nielsen
Opsamling og afslutning

CBS vært for Danske Universiteters konference
Career, Education and Gender – gender balance from study choices to labour
market 10. januar 2019.
CBS var vært for den første konference, der blev arrangeret af Danske
Universiteter om kønsopdeling på universiteterne og arbejdsmarkedet. Rektor
Anders Bjarklev fra DTU og Per Holten-Andersen fra CBS havde taget initiativ
til konferencen som led i deres medlemskab af Gender Diversity Roundtable
Denmark 2017/2018. Konferencen havde mange deltagere med inspirerende
taler og gode resultater. Ledelserne fra alle 8 universiteter var stærkt
repræsenteret, og der kom ca 25% eksterne interessenter. Universiteterne
forpligtede sig således på endnu en konference i efteråret 2019 for at dele
erfaringer omkring hvordan universiteterne arbejder i praksis med at forbedre
potentiel ubalance på uddannelsesområdet.
CBS Nytårskur
Et nyt år betyder nytårskur på CBS. Traditionen tro inviterede Per HoltenAndersen alle CBS’ medarbejdere til nytårskur i Kilens atrium mandag d. 7.
januar 2019. Her så han tilbage på det forgangne år, som også er hans sidste
som rektor på CBS.
I sin nytårstale fortalte rektor bl.a. at CBS igen i 2018 modtog en forøgelse af
basisforskningsbevillingen oven i de forøgelser, CBS har modtaget de to
foregående år. Det betyder, at CBS i de kommende år vil modtage omkring 100
mio. kr. ekstra i basisforskningsbevillinger pr. år. De ekstra midler skal blandt
andet bruges på at løfte uddannelseskvaliteten bl.a. ved at ansætte flere
videnskabelige medarbejdere. Rektor glædede sig over de ekstra midler men
påpegede samtidig, at vi stadig må arbejde for, at CBS kan modtage yderligere
basisforskningsmidler.
2018 bød også på to sager, som har haft enormt pressefokus. Først var der
sagen om CBS’ samarbejde med Danske Bank og senest sagen om sangen ”Den
danske sang er en ung blond pige” fra Højskolesangbogen. Rektor pointerede,
at CBS er en institution, hvis DNA består af mange forskellige kulturer og
holdninger, og at ytringsfriheden er fundamental for CBS. Rektor understregede
vigtigheden af, at CBS støtter og beskytter medarbejdere, som bliver udsat for
massiv kritik i pressen.
Han fremhævede også vigtigheden af universiteternes og dermed også CBS’
store samfundsmæssige rolle. Universiteterne spiller en central rolle i
udviklingen af samfundet. Essensen for CBS er at opnå resultater og løsninger
til gavn for samfundet, og rektor betonede, at det er vigtigt, at ledelsen og CBS
forbliver optimistiske og ser på fremtiden med positive briller.
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2018 var også året, hvor CBS søsatte nye BiS-platforme og cementerede flotte
placeringer på de internationale ranglister, hvilket skyldes en stor indsats fra
CBS’ forskere og medarbejdere.
Per Holten-Andersen rettede en stor tak til hele organisationen for den store
indsats, der er lagt for dagen i 2018, også under omskiftelige forhold som
institutsammenlægninger og TAP-dimensionering. Han takkede samtidig for
de sidste 7 år, hvor han har set det som et stort privilegie at stå i spidsen for en
organisation som CBS.
Nytårskuren bød også på et blik fremad, hvor Per Holten-Andersen udtrykte et
dybtfølt ønske om, at alle på CBS byder den nye rektor, Nikolaj MalchowMøller, varmt velkommen, når han starter til marts.
Rektor afsluttede med ønsket om et godt nytår til CBS og alle medarbejdere.

Aktivitetsrapport
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CBS ERHVERV
CBS Erhvervs ”must win”-projekter i 2019
CBS Erhverv har udvalgt fem must win-projekter for 2019 – men stadig med et
360-graders fokus på CBS’ generelle relation til erhvervslivet og værdiskabelse
for virksomheder og samfundet.
Den største særlige opgave vil være at højne antallet af gæsteundervisere og
business cases fra erhvervslivet – simpelthen at gøre begge dele mere
tilgængeligt. For det andet arbejder vi hårdt på at hjælpe de internationale
dimittender, der ønsker at blive i Danmark og få et arbejde.
CBS Erhverv stiler også mod deltagelse i ‘Folkemødet 2019’ med en Case
Competition Showcase, der viser hvordan et universitet kan bruge cases som et
meget effektivt værktøj til rekruttering, branding og udvikling. Det fjerde
særlige fokusområde er vores alumnerelationer, hvor fokus er på at øge antallet
af alumnetræf, samtidig med at repræsentanter fra DIR besøger relevante steder
i verden, og en efterfølgende oprettelse af CBS Alumni Clubs på stederne.
Endelig skal vi gennemgå vores Career and Employability Services, så vi
sikrer, at CBS altid er opdateret, og at vi optimerer vores indsats med de
ressourcer, vi har til rådighed, samtidig med at vi yder den bedste
karriererådgivning til CBS’ dimittender.
Vi sætter stor pris på løbende bidrag til forskellige aktiviteter, og derfor har vi
etableret et eksternt Advisory Board for CBS Erhverv og fremsat ønske om
interne sparringspartnere på CBS fra forskningsmiljøerne, studierne og de
studerende.
Nyt fastholdelsesprojekt – Career Destination: Denmark
Siden CBS Erhverv afviklede Career Academy i begyndelsen af 2018, har vi
undersøgt flere måder, hvorpå vi kan overbevise flere internationale studerende
om at blive og arbejde i Danmark efter endt studium. Nu har CBS Erhverv
udviklet et nyt projekt om fastholdelse af internationale studerende i
samarbejde med Dekansekretariatet for Uddannelse, nemlig ‘Career
Destination: Denmark’. Projektet har tre målsætninger:
•
•
•

Der er fokus på fastholdelse og beskæftigelse af internationale
studerende og dimittender i alle aktiviteter, som CBS Erhverv
beskæftiger sig med
Alle relevante uddannelser er aktivt forpligtet på fastholdelse og
beskæftigelse af internationale studerende og dimittender
CBS arbejder effektivt med virksomhedspartnere og andre eksterne
interessenter for at øge antallet af internationale studerende og
dimittender, der vil blive og arbejde i Danmark.

Den største forskel mellem det forrige projekt om fastholdelse af internationale
studerende og dette projekt er, at CBS’ uddannelser er direkte involveret
gennem studielederne, programme managers og studienævn og er
medansvarlige for projektets succes. Størstedelen, hvis ikke hele Career
Destination: Denmark-projektet forventes lanceret inden udgangen af 2019.
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Status for partnerskaber
De fleste af vores Corporate, Collaboration, Growth og Networkvirksomhedspartnere har valgt at forblive partnere i 2019, og der er kommet
flere til.
I de næste måneder kontakter vi over 20 virksomheder for at se, om de matcher
CBS - både inden for forskning og uddannelse. Vi har løbende fokus på
opstartsvirksomheder og SMV samt større og mere veletablerede
virksomheder.
Målet er at have 55 formelle partnerskaber inden udgangen af 2019.
CBS Career Fair
Onsdag d. 6. februar mødte 43 danske og internationale virksomheder op til
CBS Career Fair for at møde studerende og tale om karrieremuligheder i
fremtiden.
Career Fair er en netværks- og karrieremesse, der er skræddersyet specifikt til
de studerende. De deltagende virksomheder og organisationer kan byde på
fuldtidsstillinger, internships, graduate-programmer, specialesamarbejde,
studenterjobs og meget mere.
I år introducerede CBS ‘Career Destination: Denmark’ på Career Fair. ‘Career
Destination: Denmark’ er et nyt projekt, der skal forbedre CBS’
karrierefremmende initiativer for internationale studerende. På dagen kunne de
studerende møde internationale alumner, der arbejder i Danmark, samt
karriererådgivere, der ved rigtig meget om det danske arbejdsmarked.
CBS vært for CASE annual summit, 11.-12. april
I april skal CBS være vært for den årlige begivenhed CASE Nordic. Dette event
har fokus på fundraising til uddannelse, alumnerelationer, markedsføring og
kommunikation i Norden og der er rig mulighed for at høre om de nyeste trends
og blive inspireret.
Gregor Halff leverer åbningstalen: The Duty of Business Schools: Creating
Capabilities for Future Society. CBS vil også fremvise vores Sustainabilityplatform ved at gøre arrangementet så bæredygtigt som muligt. Konferencen er
en fantastisk mulighed for at få indsigt i Norden. Tilmeld dig inden udgangen af
februar for at få early bird-rabat. Der er også yderligere rabat for deltagere, der
hører til værtsuniversitetet.
Program for Nordic Summit 2019, 11.-12. april
CBS alumnetræf i Wien
“Er du en stolt ambassadør for CBS?“ Som et led i vores indsats for at komme i
forbindelse med alumner over hele verden i forbindelse med DIR-besøg i
udlandet, har CBS Alumni kontaktet alle CBS’ tidligere studerende, der har
relation til Wien, Østrig, og stillet dette spørgsmål. Spørgsmålet kom sammen
med en invitation til alumnetræf med CBS Erhverv og rektor Per HoltenAndersen som vært 12. december 2018.
50 alumner, primært fra Østrig, Danmark og Østeuropa, tilmeldte sig, og 22
kom til arrangementet. Eventet resulterede i en ny, lokal CBS Alumni Club.
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Kampagne for 60 nye mentees
Pas på med hvad du ønsker dig. Måske får du det – i overflod. Indsatsen for at
tiltrække mentorer for CBS’ bachelorstuderende blev en bragende succes.
Håbet var at tiltrække 25 mentorer for vores bachelorstuderende, men CBS’
Mentor Programme tiltrak og uddannede 43 kvalificerede mentorer, hvoraf 12
bor i udlandet.
Så nu ønsker vi at tiltrække flere mentees, nærmere betegnet 60 nye mentees.
Mentorgrupperne for de mentees, der allerede har tilmeldt sig, startede op i
starten af februar. Der bliver etableret nye grupper i takt med at der kommer
nye mentees.
CBS Case Competition sætter alle sejl til
CBS’ case teams var godt forberedte til dette semesters mest vigtige case
competition – nemlig CBS Case Competition i uge 9. CBS’ officielle CBS Case
Competition team repræsenterede CBS, men i uge 7 og 8 kæmpede tre
andre case teams fra CBS om et wild card, som var førstepræmie i CBS’ første
online case competition, GLOBAL. Et af holdene kom til finalen.
Før de dystede i vores egen case competition, havde en af casegrupperne været
til Heavener International Case Competition på University of Florida i uge 7. I
uge 11 skal to af casegrupperne til Canada for at repræsentere CBS ved hhv.
Sauder Summit Global Case Competition på UBC Sauder School of Business i
Vancouver og McGill Management International Case Competition på McGill
University i Montreal.
Senere på foråret, i uge 15, tager vi til USA for at deltage i
Global Business Case Competition på Foster School of Business, Seattle. Case
competition-semesteret afsluttes i Thailand i slutningen af maj, hvor en gruppe
dyster på Chulalongkorn International Business Case Competition (CIBCC) på
Chulalongkorn University, Ko Samui.
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CBS EXECUTIVE
Introduktion til CBS Executive
Da dette er CBS Executives første bidrag til CBS’ kvartalsvise Activity Report,
vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores institution.
CBS Executive er en kommerciel fond, der blev etableret af CBS (HHK) i 1991
– og vi blev endnu større ved en fusion i 2010. Formålet med CBS Executive er
at designe og udbyde korte ledelseskurser, både standardkurser og
skræddersyede kurser. Da vi er en kommerciel virksomhed, finansieres en del
af CBS Executive primært gennem bevillinger til aktiviteter, der foregår på
CBS.
CBS Executive har til huse i den smukke Råvarebygning på CBS’ campus. Vi
har 25 ansatte og en ekstern bestyrelse på seks medlemmer, hvoraf CBS’ rektor
er en af dem. I 2018 kørte CBS Executive omkring 50 forskellige
standardprogrammer med en varighed af 3-30 dage og omkring 25 tilpassede
programmer rettet mod beslutningstagere fra fx DSV, Coop, Viking LifeSaving, 3F, Danske Arkitekter og Syddjurs Kommune. Mere end 60 CBSprofessorer og lektorer underviste på og hen imod 2,000 ledere og specialister
deltog i programmerne sidste år.
Den vigtige relation til CBS
De mange deltagere på CBS Executives programmer og kurser køber sig faktisk
ind i CBS’ faglighed og undervisning, hvorfor den tætte og gensidigt
befordrende relation mellem de to institutioner er af afgørende vigtighed for
den fortsatte udvikling og vækst af CBS’ efteruddannelsesportefølje. Derudover
står CBS Executive stærkt ift. at spille en central rolle i CBS’ bestræbelser på at
levere livslang læring til gavn for samfundet.
CBS Executives value proposition
De mange deltagere i CBS Executives standardkurser og vores medarbejdere,
der optager kursister på de skræddersyede kurser, har listet følgende
motivationsfaktorer for at entrere med CBS Executive:
•
•
•
•
•

•
•
•

De får det allerbedste fra forskning og lederundervisning på CBS;
Deres tillid til CBS’ brand – og fordelen ved at have dette brand på et
diplom efter at have deltaget i et kursus;
Det, at man ved, at man bliver undervist af den professor, der har
skrevet lærebogen – i stedet for en konsulent, der bare har læst den;
Blandingen af anerkendt forskning og praksis i et blended learningmiljø – ofte med et stærkt aktionslæringselement;
Den måde, hvorpå CBS Executive komplementerer CBS’ undervisere
med en imponerende række eksterne undervisere, keynote speakers og
utroligt erfarne praktikere fra andre universiteter, bestyrelser og råd,
liberale erhverv, sports- og kunstverdenen og konsulenthusene;
Den oprigtige og aktive samskabelsesproces med hovedinteressenter fra
klientvirksomheden;
CBS Executive kan konkurrere på prisen sammenlignet med
internationale business schools, der ligger højere på ranglisten.
CBS Executive Summer School
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I over 20 år har ”Sommerskolen” været et flagskib for CBS Executive – og
konceptet bygger på den nyeste forskning inden for CBS’ kerneområder
kombineret med praksis. Undervisningen varetages af CBS-professorer på
CBS’ campus i august, før alle de dagstuderende kommer tilbage fra
sommerferie. Kurserne varer typisk 5 dage, få af kurserne varer 3 dage.
I 2018 deltog 360 ledere og specialister i et sommerkursus enten i uge 33 eller
34, og kursusevalueringerne var som sædvanlig rigtig gode. Til august udbyder
CBS Executive 20 forskellige sommerkurser til næsten 400 deltagere. Emnerne
strækker sig fra strategi, ledelse, innovation, finansiering, værdiskabelse og
salgsledelse til lobbyisme, retorik, digitalisering, frivillighed og
forhandlingsteknikker.
Sommerskolen er et klart eksempel på den konstante udvikling af økosystemet
mellem CBS’ institutter og CBS Executive med det fælles mål at bringe den
store CBS-forankrede viden frem til beslutningstagere og specialister i den
private og offentlige sektor.
CBS’ bestyrelsesuddannelser
Siden 2013 har porteføljen af bestyrelsesuddannelser været voldsomt i vækst
med 2000 forpersoner, medlemmer og administrerende direktører som deltagere
i et af de 12 årlige standardkurser eller skræddersyede kurser. CBS’
bestyrelsesuddannelser har været og vil fortsat være frontløberen i udviklingen
af corporate governance og bestyrelsespraksis som fag. Fagene og
uddannelserne er udviklet i tæt samarbejde mellem CBS’ institutter og
professorer, men også CBS’ adjungerede professorer, forpersoner og
erhvervslivet generelt. Uddannelserne og den professionelle
undervisningspraksis, der er baseret på caseundervisning og en eminent
underviserstab er helt unik og strækker sig også ud over landets grænser. I
januar 2019 blev The Inaugural Global Board Leadership Summit fx afholdt i
Singapore med 54 forpersoner fra Singapore, Sydøstasien, Europa og USA.
I de skræddersyede bestyrelsesuddannelser i 2018 deltog bl.a. bestyrelser fra
KU og ATP.
De følgende er standardkurserne for 2019:
•
•
•
•
•
•

CBS Bestyrelsesuddannelsen (16 dage – 2 kohorter – 48-50 deltagere i
hver kohorte)
Board Leadership Masterclass (5 dage – 28 deltagere)
Board Work in SMEs (4 dage – 2 kohorter – 40 deltagere i hver
kohorte)
Board Leadership – Banks and Mortgage Lenders (5 dage – 2 kohorter
– 30 deltagere i hver kohorte)
Board Leadership – Pension Funds and Insurance Companies (5 dage –
2 kohorter – 30 deltagere i hver kohorte)
Board Work in Utility Companies – (3 dage – 2 kohorter – 30 deltagere
i hver kohorte)

Underviserne på CBS’ bestyrelsesuddannelser tæller 180 forpersoner,
administrerende direktører, rådgivere og professorer. Pt underviser 13 CBSprofessorer på bestyrelsesuddannelserne.
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CBS I MEDIERNE
CBS i medierne fra november 2018 til januar 2019
CBS var i danske medier 5.299 gange mellem november 2018 og januar 2019
(Infomedias database). Det er 59 omtaler pr. dag inklusiv småomtaler,
navnestof og dublethistorier. Det er en stigning på 13 procent i forhold til
forrige kvartal, og stigningen skyldes omtaler relateret til sagen om
højskolesangen, som har levet sit eget lange liv i medierne uden CBStalspersoner. Den sag vender vi tilbage til.
En optælling via den daglige medieovervågning viser, at der er 1.645
originalomtaler i perioden (citat- eller ”dublet”-historier er ikke talt med). Det
er en stigning på 30 procent i forhold til forrige periode. Fordelingen af omtalen
på medietyper er stort set uændret fra de forrige kvartaler inden for +/- et par
procentpoint: webkilder 44 procent; landsdækkende dagblade 29 procent;
fagblade og magasiner 7 procent; radio og tv 7 procent; regionale og lokale
dagblade 9 procent. Sidstnævnte er eneste undtagelse til status quo med næsten
en fordobling af andelen af omtaler på grund af sagen med højskolesangen, som
står for fire af procentpointene.
Der har generelt været relativt mange pressesager og pressehenvendelser med
kritisk vinkel, ligesom der også har været langt flere anmodninger om
aktindsigt end normalt. Størstedelen af sagerne er håndteret transparent og agilt,
og de er afsluttet uden særligt at bemærke. Enkelte af sagerne har dog efterladt
et aftryk.
En af dem er den førnævnte sag om højskolesangen. Den står for ca. hver tiende
af omtalerne i perioden og langt de fleste af dem med reference til CBS uden
talsperson til citat. Generelt om sagen vurderes, at den i retrospektiv ikke er
udpræget skadelig for CBS’ brand, idet omtalerne lægger sig i slipstrømmen på
en langt større samfundsdebat om krænkelser – som endnu et eksempel derpå.
Sagen er desværre blevet endnu en case i den danske krænkelsesdebat. Der har i
nogle fora etableret sig en myte om, at der var en form for forbud på CBS mod
at synge ”Den danske sang er en ung blond pige”. Det er som bekendt en
misforståelse, der skyldes forvirring i offentligheden om fakta i sagen, på trods
af at rektor var i landsdækkende medier med et klart budskab om, at sangen
selvfølgelig må synges på CBS og aldrig har været forbudt. Læringspunkter er
behandlet detaljeret i et andet dokument, ”Drejebog for krisehåndtering”
(udarbejdet til DIR februar 2019). Der skal her konkret fremhæves et
fremadrettet fokus på hurtigere afklaring af fakta i krisesager og
kommunikation herom samt større opmærksomhed på, at centrale medarbejdere
involverer topledelse eller kommunikationsafdeling ved interview til medier.
Det gælder især ved kritiske pressehenvendelser relateret til driften, men også
kommentarer givet til medier, der efterfølgende af offentligheden kan tolkes
som om, de er givet på vegne af CBS. Af andre væsentlige sager i perioden kan
nævnes:
Landbrugsrapporten: Sagen blev gennemgået af dagbladet Information, efter at
forhenværende forskningsdekan Peter Møllgaard blev udnævnt til ny formand
for Klimarådet. Denne gang med en endnu tættere kam end tilbage i 2016, hvor
sagen senest var på sit højeste. Information anmodede om talrige aktindsigter
og kontaktede forhenværende og nuværende medarbejdere. Vi har med en
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professionel tilgang besvaret relevante spørgsmål, efterlevet offentlighed i
forvaltningen og generelt været opmærksomme på ytringsfrihed for offentlige
ansatte. Researchen mundede ud i en meget lang og grundig weekendartikel
med vinklen ”Ledelsen på CBS var advaret om skandaliseret landbrugsprojekt”.
Den bidrog ikke med væsentligt nyt i sagen. Ingen større nyhedsmedier tog
sagen selvstændigt op, og historien ebbede hurtigt ud i det generelle
mediebillede. For CBS’ brand har Informations grundige gennemgang
signaleret, at hver en sten efterhånden er vendt.
Danske Bank: Medierne har blandt andet med anmodninger om aktindsigter
afprøvet teser om forløbet, der førte til beslutningen om at pause fremtidige
samarbejder med Danske Bank. Børsen har blandt andet afdækket, at CBS
undersøgte de juridiske muligheder for at afbryde alle samarbejder, men
konkluderede, at det ikke var muligt på grund af juraen. Alt i alt står tilbage, at
CBS og rektor har markeret et samfundsansvar i den globalt opsigtsvækkende
hvidvasksag.
Forskeres uafhængighed: Der er i perioden passeret enkelte sager om, hvorvidt
CBS-forskere er uafhængige af økonomiske interesser. Den ene sag i relation til
professor Steen Thomsen og den anden sag i relation til Danish Finance
Institute (DFI). Den første sag har afstedkommet et initiativ forankret i
Dekansekretariatet for Forskning om øget transparens, fx ved at ekstern
finansiering fremgår på forskerprofilerne på cbs.dk. Den anden sag er ebbet ud
efter, at DFI etablerede et website, hvor governance og fordeling af midler klart
fremgår. Især på grund af den ene sag vurderes det, at omdømmet har lidt en
smule skade. Der er dog samtidig sat konstruktive initiativer i gang af CBS,
som øger transparensen og den enkelte forskers ansvar for at værne om sin
forskningsintegritet.
Generelt: Det samlede mediebillede for perioden har været mere negativt end
sædvanligt, men det vurderes også, at der ikke har været alvorlige, CBS-unikke
sager, som har skadet vores brand væsentligt på den lange bane. CBS er en
mangfoldig, offentlig organisation med en flot bredde i forskningsmiljøerne og
driften.
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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.
Ingen bilag.

Møde i CBS bestyrelsen / 11. marts 2019

