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af Peter Schütze, bestyrelsesformand, og Alan Irwin, konstitueret rektor

I 2010 kunne vi præsentere en ny strategi – Business in Society. Den bygger videre på
den kurs, CBS har sat de seneste år, hvor udgangspunktet fortsat er en forretningstilgang til verden. Men nu med mere vægt på det samfundsmæssige bidrag.
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Den nye strategi sætter fokus på læring, hvor uddannelse og forskning
prioriteres lige højt. Forskningen skal i endnu højere grad bringes i
spil for at bidrage til at løse de store samfundsmæssige udfordringer.
Vi skal endvidere styrke regionen og udnytte de traditioner vi har,
samtidig med at vi engagerer os globalt. Vi er begyndt at implementere strategien, og det skal ske i dialog og samarbejde med medarbejdere og interessenter. Der er igangsat fem konkrete initiativer:
•
•
•
•
•

Business-in-Society platforme
Fokus på samfundets behov for uddannelse
Internationale strategiske alliancer
Fokus på den akademiske organisering
Fokus på den administrative support

øget forskningspublicering
Den bibliometriske forskningsindikator, der måler på anerkendt
forskningspublicering, er gjort op for produktionen i 2009. Indikatoren får betydning for CBS’ bevilling i 2011. Den viser, at CBS inden
for det samfundsvidenskabelige område i Danmark præsterer den
største vækst i forhold til det foregående år – en vækst på næsten 20
%. Og det uanset om man måler point eller antal publikationer pr.
anvendt krone til forskning eller pr. anvendt forskningsårsværk.

23
25
27
39

Alan Irwin, konstitueret rektor

fortsættes side 2 »
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Peter Schütze, bestyrelsesformand
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Det er samtidig lykkedes at tiltrække 20 % flere EU-forskningsmidler end i 2009, men det er fortsat en beskeden sum i forhold til
CBS’ størrelse.

CBS havde et resultat på 28,8 mio. kr. i 2010. Ved udgangen af oktober
blev der budgetteret med et overskud på 5 mio. kr. Det noget bedre
regnskabsresultat end forventet har to hovedforklaringer. Dels opnåede institutterne samlet et væsentligt bedre resultat end forventet
ved seneste budgetopfølgning, og dels var renteudgifterne på bygningerne overestimeret. Det er dermed femte år i træk, at resultatet er
positivt, og egenkapitalen er nu styrket til 151 mio. kr. (eks. statsforskrivningen på 50 mio. kr.).
Der er i 2010 sket en mindre reduktion i faste tilskud til CBS på
finansloven. De samlede finanslovstilskud er dog steget som følge af
forøgede midlertidige taxametertilskud. Stigningen skyldes overvejende forøgede taxametersatser, mens aktivitetsniveauet - bortset fra
deltidsuddannelserne - stort set har været uændret i forhold til 2009.
I 2009-aktiviteten indgik imidlertid et ekstraordinært stort omfang af
efterindberetninger for året før. Ses der bort fra dette, har der i 2010
været en moderat stigning i uddannelsesaktiviteten på de fleste områder.

nedbryder grænser
forskningsbaseret uddannelse
Antallet af studiepladser på bacheloruddannelserne blev udvidet, og
vi vil gerne optage endnu flere studerende, der kan være med til at
skabe vækst og arbejdspladser i både den private og offentlige sektor,
men i 2010 måtte CBS afvise godt 35 % af førsteprioritetsansøgerne på
bacheloruddannelserne.
Det er positivt med den øgede søgning, men samtidig skal den
forskningsbaserede uddannelse opretholdes, og det giver udfordringer med en relativt lav basisbevilling ift. uddannelsesaktiviteten. Konsekvensen er en høj andel af studerende ift. forskere og en høj andel
af deltidsansatte undervisere ift. fastansatte forskere. Sammenlignet
med de øvrige universiteter og de samfundsvidenskabelige uddannelser har CBS en lav fastlærerdækning, og det er en udfordring at sikre
en tilfredsstillende dækning på alle undervisningsniveauer. I praksis
betyder det, at det er vanskeligt at øge interaktion med forskerne,
feedback, antallet af undervisningstimer osv. samt at bevare en rimelig holdstørrelse.
En taxameterstigning på 4.180 kr., så det nu udgør 46.200 kr. pr.
studerende, er et skridt i den rigtige retning, men set i lyset af de øvrige taxametertilskud til heltidsuddannelserne på henholdsvis 67.800
kr. og 99.000 kr. bliver vores studerende stadig tildelt få ressourcer.
Det er derfor vanskeligt at bevare en forskningsbaseret uddannelse,
hvis vi optager flere studerende. Derfor planlægger vi kun et beskedent meroptag i 2011.
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For at styrke vores region vil vi blive endnu bedre til at bryde videnskabelige, industrielle og kulturelle grænser for at nytænke the business of business schools. Samarbejdet med andre universiteter om
bl.a. et kandidatforløb og en platform for nye initiativer inden for entrepreneurship er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Peter Schütze
Bestyrelsesformand

Alan Irwin
Konstitueret rektor

LEDELSEN
Rektor og bestyrelsesformand
Rektor Johan Roos fratrådte sin stilling den 28. marts 2011. Forskningsdekan Alan Irwin er konstitueret rektor.
Bestyrelsesformand Anders Knutsen trådte ud af bestyrelsen den 1. april 2011, og bestyrelsen konstituerede sig med Peter
Schütze som formand og Peter Gorm Hansen som næstformand.
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VIRKSOMHEDSPROFIL
Copenhagen Business School (CBS) er et af Danmarks otte
universiteter og en selvejende institution med Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvikling som ressortministerium.
Målt på antallet af videnskabelige medarbejdere inden for forskellige områder er CBS
blandt de største business schools i verden
og har en unik bredde inden for erhvervsøkonomi, erhvervshumaniora, kommunikation
og dermed beslægtede fagområder.

•

•

•

strategi
I 2010 har CBS vedtaget en ny strategi ’Business in Society’, der skal sikre, at CBS

fremmer Copenhagen Metropolitan Region, mens vi engagerer os globalt baseret
på vores regionale styrker
opbygger akademisk viden, lederegenskaber og iværksættertalent, der påvirker
organisationer såvel som virksomheder
fortsat bryder videnskabelige, industrielle og kulturelle grænser for at nytænke
’the business of business schools’

FACTS & FIGURES
2006

2007

2008

2009

2010

6.209
5.861
2.585
393

6.602
6.194
2.552
440

6.425
6.083
3.052
541

6.401
6.761
3.163
675

6.560
7.635
3.034
809

771
1.336

790
1.534

920
1.626

1.000
1.903

1.165
2.415

Antal phd.-studerende

174

168

189

192

202

Antal medarbejdere (headcount)**
VIP (videnskabeligt personale)
DVIP (deltidsansat videnskabeligt personale)
TAP (teknisk og administrativt personale
Studentermedhjælpere og eksamenstilsyn

549
297

1.897
500
853
544
329

1.960
530
798
632
362

2.330
566
720
662
403

2.385
594
797
628
366

Antal udenlandske forskere (ikke fastansatte)***

44

50

75

69

85

Antal udenlandske forskere fastansat på CBS****

20

21

25

26

68

360

361

367

390

329

19

24

23

23

20

Antal studerende (bestand)
Bachelor *
Kandidat
Diplom
Executive
Antal CBS-studerende på udlandsophold
Antal udenlandske studerende (dagudd.)

ET ANSVARLIGT UNIVERSITET

Klimamål frem mod 2030
I foråret blev initiativet ’CBS Green Campus’ lanceret. Det skal hjælpe CBS mod
følgende klimamål: CO2-udslippet skal
reduceres med 40 % inden 2020, og CBS
skal i 2030 være CO2-neutral. Initiativet
er helt i tråd med tilslutningen til FN’s
Principles for Responsible Management
Education (UN PRME), som understreges i
den nye strategi, hvor samfundsansvaret
bliver vægtet endnu højere end hidtil.
Der er bl.a. igangsat en proces, der
integrerer en ansvarlighedsdimension
og elementer af etik og bæredygtighed i
uddannelserne på MBA-niveau, og i maj
startede en tilsvarende proces som et pilotprojekt på fem bacheloruddannelser.
Også den årlige Responsibility Day, som
blev afholdt for andet år i træk, er en del
af engagementet i UN PRME1. Dagen introducerer nye studerende for ansvarlighed i en virksomheds- og studiemæssig
kontekst.
1

Antal samarbejds- og udvlingsaftaler
Antal corporate partnere

* bestanden er eksklusiv japansk propædeutik (1 års forudgående sprogundervisningfør start på den egentlige uddannelse).
** I 2009 er summen af VIP, DVIP og TAP 21 antal medarbejdere større end den anførte total på 2.330. Dette skyldes, at
nogle medarbejdere både tæller som TAP og VIP.
*** Antallet af udenlandske gæsteforskere med eller uden ansættelsesbrev, på ophold på CBS i mindst 1 måned. Implementeringen af et nyt HR-system og overvejelser omkring opgørelsesmetoden, betyder at vi har fået et højere antal
udenlandske gæsteforskere i 2010 end de foregående år. Opgørelsen i 2008, 2009 og 2010 er inklusiv udenlandske ph.d.studerende. CBS ændrede i forbindelse med den nye udviklingskontrakt definitionen på udenlandske gæsteforskere.
Tallene dækker således i årene 2005-2007 antallet af ansatte udenlandske forskere med en ansættelsesperiode på mere
end to måneder.
**** Stigningen i antallet af udenlandske forskere ansat på CBS i 2010 skyldes dels, at man i de foregående år ikke har
medtaget professorer med særlige opgaver som fastansatte, og dels, at der er blevet ansat flere udenlandske lektorer og
professorer i 2010. Disse to faktorer medfører den markante stigning på over 50 %.
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For yderligere information om indsatsen omkring UN
PRME henvises til ”2010 PRME Report on Progress” på
cbs.dk/cbs_fokus/menu/ansvarlighed_paa_cbs

Fire strategiske temaer sætter kursen:
• Uddannelse, der forandrer mennesker
• Forbedring af samfundet gennem forskning
• Udnyttelse af vores unikke lokale karakteristika
• Udvidelse af vores globale engagement
CBS leverer forskning og uddannelse,
der bidrager til vækst og fornyelse i
samfundet
CBS er et storbyuniversitet med campusmiljø
på Frederiksberg. Som en moderne business
school med bygninger tegnet af kendte danske arkitekter bliver der satset på de fysiske
faciliteter som nationalt og internationalt
konkurrenceparameter.
Biblioteket er Danmarks nationalbibliotek
for erhvervsøkonomi.
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LEDELSENS BERETNING
Gennem en omfattende og involverende proces udviklede
studerende, medarbejdere, eksterne stakeholders og ledelse i 2010 en ny strategi – Business in Society.
Strategien blev vedtaget af bestyrelsen i oktober, og den bliver nu ført ud i livet. Business
in Society munder ud i konkrete initiativer,
der netop understreger samfundsrelevansen
af CBS’ uddannelse og forskning:

accelereret bacheloruddannelse
Til efteråret 2011 får de studerende, der gerne
vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet, mulighed
for dette med bachelorforløbet Engaged Applied Global Education (EngAGE ). De første
studerende bliver efter formel optagelse udvalgt blandt studerende på uddannelsen BSc
in International Business. Udvælgelsen sker
sammen med de virksomheder, der aktivt
bidrager til udformningen af den nye uddannelse, og som på de efterfølgende semestre
stiller projekter og virksomhedspraktik til rådighed for de studerende.
Ideen er, at de studerende skal i relevant
interaktion med virksomhederne fra begyndelsen af deres uddannelse. Gennem et
avanceret lærlingeforløb har de i princippet
et job fra begyndelsen. CBS lægger vægt på,
at det er en global uddannelse, og derfor vil
der også være samarbejde med udenlandske
universiteter og projekter for internationale
virksomheder.
Målet er klart: Bachelorer, der er klar til
arbejdsmarkedet efter tre år. Det er en fordel for virksomhederne, der kommer til at
mangle højtuddannede, men det er også en
fordel for de studerende, der kan koncentrere sig mere om deres karriere, når de er 22-23
år. Efter 2-3 års arbejde kan de forhåbentligt
vende tilbage til CBS og tage en deltidskandidatuddannelse som overbygning på EngAGE,
men det kræver et aktivt valg fra politikernes
side om at gøre uddannelsessystemet mere
fleksibelt.

business in Society-platforme
I løbet af de kommende år vil CBS etablere
en række Business in Society (BiS)-platforme,

Målet er klart:
Bachelorer, der er klar
til arbejdsmarkedet efter tre år.

der gennem forskning, uddannelse og innovation skal bidrage aktivt til løsningen af
nogle af de store udfordringer, som Danmark
står over for med hensyn til vækst, produktivitet og innovation.
Den første platform, Creative Enterprise
Design (CED), blev etableret i 2010. Den fokuserer på design af organisationer, institutioner, produkter, processer, arbejdsgange og

Creative Enterprise
Design blev etableret
i 2010. Den fokuserer
på design af organisationer, institutioner,
produkter, processer,
arbejdsgange og arbejdsmiljøer – alt det,
der får erhvervsliv og
offentlig forvaltning til
at fungere.
arbejdsmiljøer – alt det, der får erhvervsliv og
offentlig forvaltning til at fungere. CED skal
bidrage til, at vi designer os til et bedre og
mere konkurrencedygtigt samfund. I begyndelsen bliver platformen finansieret internt,
men på sigt skal den primært finansieres
eksternt.
Hver BiS-platform har til opgave at skabe
tydelige og sammenhængende programmer
på baggrund af temaerne og koordinere arbejdet inden for forskning, uddannelse, samarbejde med virksomheder og andre universiteter samt fundraising. Platformene bygger
altså på åbne samarbejdsrelationer, hvor
netop samspillet med mange aktører kan
sikre løsninger af høj kvalitet, som er særdeles relevante for vores omgivelser.
Platformene etableres i en afgrænset periode – som udgangspunkt fem år.

Effektivisering af administrationen
For at gøre CBS’ administration mere gennemsigtig, enkel og robust er det i 2010 besluttet, at der skal foretages en effektivisering af de administrative processer. Analyser

NORDAMERIKA OG ASIEN

Strategiske alliancer
CBS fokuserer sit globale engagement ved
at indgå strategiske alliancer med førende udenlandske universiteter i udvalgte
områder af verden. Alliancerne skal sikre
et omfattende samarbejde om udveksling af studerende og forskere, større problemorienterede projekter, virtuel læring
og executive-uddannelser. I slutningen
af 2010 er der konkrete drøftelser med
business schools i henholdsvis Canada
og Singapore.

har vist, at en række af de administrative
opgaver, som tidligere er blevet varetaget
parallelt forskellige steder i organisationen
med fordel kan samles ét sted for at opnå
bedre service og kvalitet, øget fleksibilitet,
en større arbejdsglæde og en mere omkostningsbevidst organisation.

cbs – regionalt og globalt
CBS skal bidrage til at videreudvikle vores geografiske region, Copenhagen Metropolitan
Region, og udnytte de traditioner, regionen
har. Det gælder både i tiltrækningen af nye
studerende, forskere og i samarbejdet med
erhvervslivet og andre universiteter.
Som et led i dette og set i lyset af det øgede fokus på entrepreneurship blev KU, DTU
og CBS i 2010 tildelt 5 mio. kr. fra Erhvervsog Boligstyrelsen i konkurrencen ’Det Entreprenørielle Universitet’. Midlerne er givet
som bidrag til et planlagt samarbejde om Copenhagen Innovation and Entrepreneurship
Lab (CIEL). CIEL er et samarbejde mellem de
tre universiteter om at bygge en stærk platform for nye initiativer inden for entrepreneurship. Platformen kombinerer forskning,
uddannelse samt netværksaktiviteter og skal
styrke relationerne til erhvervslivet. Samarbejdet øger den tværfaglige forståelse, der
kombinerer forskellige videnskabelige tilgange og – i dialog med erhvervslivet - skaber erhvervsrettede og innovative uddannelser og
forskning. De tre universiteter søger nu bl.a.
EU-midler via det regionale Vækstforum for
at kunne etablere CIEL i 2011 med et samlet
budget på 36 mio. kr.
Initiativet bygger oven på projekt Next
Generation, hvor de tre universiteter er gået
sammen om at gøre iværksætteri til en integreret del af den almindelige universitetsundervisning. Fastansatte lektorer og profesfortsættes side 5 »
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sorer på universiteterne skal uddannes til
eliteundervisere i entreprenørskab, og i 2010
er seks undervisere fra de tre universiteter
udvalgt.

IT Management, der samler kompetencerne fra Center for Applied Information and
Communication Technology og Institut for
Informatik, som herefter opløses.

ny akademisk organisering

Nedlæggelse af center
I oktober blev det besluttet at nedlægge CBS
Learning Lab ved årsskiftet 2010/2011. Beslutningen er truffet som et led i den akademiske reorganisering og beror bl.a. på en prioritering i lyset af ressourcesituationen. CBS
ønsker fortsat at udvikle uddannelsernes
pædagogiske kvalitet og forbedre de praktiske undervisningsaktiviteter. Imidlertid vil
pædagogik ikke fremover være et særskilt
forskningsområde. Samtidig ønsker CBS at
ændre den pædagogiske profil, så der satses
på Information and Communication Technology (ICT). Denne indsats bygger på et bredt
CBS-samarbejde.

Et af initiativerne i Business in Society-strategien har bragt CBS’ selvstændige centre ind
i linjestrukturen. Nogle centre, som refererede direkte til rektor eller forskningsdekanen,
er flyttet ind under allerede eksisterende institutter. Et par selvstændige centre havde
efterhånden en størrelse og en forsknings- og
uddannelsesprofil, der gjorde det naturligt at
ændre deres status fra centre til institutter.
Målet har været at sikre klarere referenceforhold og gøre organisationen mere gennemskuelig og robust.
Desuden har vi igangsat processen med
at tydeliggøre og forenkle vores akademiske
organisation. Der oprettes et nyt institut for

HOVED- OG NØGLETAL
Beløb i mio. kr.

2006

2007

2008

2009

2010

Indtægter
Heraf % statslige midler
Omkostninger
Aktiver, ultimo året
Egenkapital, ultimo året

865
73
848
1.186
-3

958
72
896
1.305
110

1.004
71
977
1.349
136

1.128
72
1.092
1.398
172

1.193
72
1.165
1.446
201

Personale, årsværk
VIP
DVIP
TAP
I alt

465
207
529
1.201

466
208
544
1.218

475
202
586
1.263

508
196
675
1.378

557
208
663
1.428

49
28

45
29

52
33

58
25

43
36

932
995

769
1.420

886
1.904

1.080
2.221

982
2.871

Antal færdiguddannede bachelorer
Antal færdiguddannede kandidater
Antal færdiguddannede på master og diplom

1.486
1.397
1.178

1.480
1.496
1.074

1.656
1.216
1.091

1.728
1.592
1.194

1.800
1.560
1.401

Bygningsareal i alt (bruttoareal opgjort i m2)

89.382

Antal optagne ph.d.-studerende
Godkendte phd.-afhandlinger
Forskningspublikationer*
Formidlingspublikationer

89.831 109.016 106.607 110.846

* Forskningpublikationer inkluderer artikler i videnskabelige tidskrifter, videnskabelige bøger og monografier samt bidrag
til videnskabelige bøger/antologier.
Note L: CBS udbyder ingen uddannelser i udlandet.

E-LEARNING

Styrket studenteraktivitet
En ny e-learningsplatform, der bl.a. styrker studenteraktiviteten, blev i foråret 2010 taget
i brug af 1. års bachelorstuderende. To masteruddannelser tager platformen i brug umiddelbart efter årsskiftet, og i løbet af sommeren 2011 forventes alle øvrige uddannelser at
have skiftet.

Forventninger til 2011
CBS er i gang med at tilpasse sig en usikker bevillingssituation i 2013, hvor globaliseringsforliget udløber. Derudover viser
budgetprognosen i et treårigt perspektiv, at
universitetet vil få lavere bevillinger, med
mindre der tilføres CBS yderligere midler. Tilpasningen sker blandt andet gennem personalereduktioner og indkøbsbesparelser.
Da tilpasningen sker gradvist nu og i
årene fremover, mens den forventede bevillingsnedgang først indtræffer i 2012 og 2013,
forventer CBS at få overskud i 2011, og dermed yderligere styrke egenkapitalen frem
mod 2012 og 2013.
For så vidt angår forventningerne til de
faglige resultater de kommende år, afhænger
dette i høj grad af den videre operationalisering og implementering af den nye strategi
”Business in Society”. Det mest synlige resultat for omverdenen af strategien i 2011
forventes at være opstarten af bachelorprogrammet EngAGE i efteråret.
Internt må det forventes, at omorganiseringen af de administrative processser, efter
en indkøringsperiode, vil få positiv betydning
for opgaveudførsel og ressourceforbrug. I de
kommende år forventes det, at afskaffelsen
af den decentrale økonomistyring og indførelse af simplere styringsredskaber til det decentrale niveau vil udmønte sig i en forbedret økonomistyring for CBS som helhed.
Et større arbejde med analyse af de studieadministrative processer forventes at resultere i en bedre service for de studerende i
de kommende år.
CBS skal i 2011 have ny rektor. Det må
forventes, at et rektorskifte vil få indvirkning
på kursen de kommende år.

REVIDERING AF CAMPUSLOV

Boligafgørelser
I forbindelse med CBS’ udlejning af kollegieværelser til udenlandske studerende
har der i 2009 og 2010 været flere sager
omkring lejens størrelse i Huslejenævnet
og Husankenævnet i Københavns Kommune. På baggrund af en principiel dom i
2010 har CBS sænket huslejen på tre kollegier med virkning fra 2011.
Campusloven er desuden blevet revideret, og i forlængelse af dette vil CBS
ikke i fremtiden have hjemmel til at drive
udlejningsvirksomhed. Derfor vil hele
housing-området i løbet af 2011 blive
restruktureret. CBS vil fortsat kunne formidle boliger til udenlandske studerende
og gæsteforskere.

fortsættes side 6 »
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STRATEGIKORT

Business in Society
•

•

•

Fremme Copenhagen Metropolitan Region, mens vi engagerer os globalt
Opbygge akademisk viden,
lederegenskaber og iværksættertalent, der påvirker organisationer såvel som virksomheder
Bryde videnskabelige, industrielle og kulturelle grænser
for at nytænke ”the business
of business schools”

MANIFEST

“Business in Society”

FORVENTNINGER

Forventninger fra vores interessenter

TEMAER

Uddannelse,
der forandrer
mennesker

Forbedring af
samfundet
gennem forskning

Udnyttelse af vores
unikke lokale
karakteristika

Udvidelse af
vores globale
engagement

FORUDSÆTNINGER

Påskønnelse og udvikling
af medarbejdere

Fremragende
infrastruktur

Langsigtet,
økonomisk fleksibilitet

GUIDING PRINCIPLES

Dedicated to
Relevance

Creating
Distinctiveness

Committed to
Excellence

Den indbyrdes sammenhæng mellem en række af strategiens elementer.
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INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

ﬁnancial times

wall street journal

the economist

Årlig rangering af fire områder: Full-time
MBA, Master in Management, Executive MBA
og Executive education. På baggrund af de
fire områder laves desuden en ranking over
europæiske business schools.

Et-årige MBA-uddannelser rangeres på baggrund af kursisternes vurderinger.

Economist foretager en årlig rangering af
full-time MBA.
fortsættes side 8 »
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Alliancer og akkreditering
CBS er det danske medlem af CEMS (The
Global Alliance in Management Education) og medlem af PIM (Partnership in
International Management).
Som en del af akkrediteringsprocessen for nye business schools blev en
selvevalueringsrapport i december sendt
til AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). CBS er i forvejen akkrediteret af AMBA (Association
of MBAs) frem til 2012. Vi har været akkrediteret af EQUIS (European Quality
Insurance System) siden 1999, og i 2010
fik CBS en ny femårig akkreditering – det
maksimale antal år, der akkrediteres for
af gangen. CBS har modtaget en femårig
akkreditering tre gange.

2006
Financial Times
Masters in Management
CEMS MIM
Master in General Management*
EMBA
Verden
Europa
European Business Schools

2007

2008

2009

2010

2
20

3
22

1
22

2
22

62
22
37

69
26
37

58
18
31

47
21
23

Wall Street Journal
Full-time MBA
Verden

12

Economist
Full-time MBA
Verden
Europa

98
35

QS Top Business Schools in Europe
Full-time MBA
Europa

17

UTD Top 100 Business School
Research Rankings
Verden
Europa

94
6

Long Range Planning
Verden
Ikke USA
Europa

93
26
11

Beyond Grey Pinstripes
Verden
Europa

41
5

International Business
Verden

62
8

2

Eduniversal
Verden
Europa

2
1

3
2

3
2

Webometrics
Verden
Europa

2
1

3
1

5
1

*) 6 cand.merc.-linjer inden for General Management
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qs top business schools in europe

beyond grey pinstripes

Quacquarelli Symonds Ltd rangerer business
schools på baggrund af rekrutterende lederes bedømmelser af MBA-dimittender.

Aspen Institute i USA måler vægtningen af
corporate social responsibility og miljøfokus
i pensum på Executive MBA-uddannelser.

utd top 100 business school
research rankings

international business

UT Dallas School of Management rangerer
universiteter på baggrund af publikationer i
24 ledende business tidsskrifter.

Området International Business blev rangeret i artiklen ”International Business Research: Trends and School Rankings”, International Business Review, no 15, 2006.

long range planning

eduniversal

Førende internationalt tidsskrift, der rangerer basisforskning inden for management.

Eduniversal, som er en del af det franske
konsulentfirma SMBG har udarbejdet en liste
over business schools, hvor institutionernes
internationale betydning samt prestige rangeres.
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ranking web of world business
schools
Cybermetrics Lab, som er en del af den største offentlige forskningsinstitution i Spanien,
CSIC, måler webtilstedeværelsen og den digitale tilgængelighed af 1.500 business schools’
forskningspublikationer og tilsvarende akademiske materialer for at afdække institutionernes synlighed og indflydelse på globalt
plan.
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KOMMENTARER TIL UDVIKLINGSKONTRAKTEN 2010

CBS’ udviklingskontrakt består af 92 indikatorer med hver deres mål for 2010. Resultatet
af CBS’ aktiviteter i 2010 viser, at målene for
64 % af indikatorerne er opfyldt, målene for
27 % af indikatorerne er delvist opfyldt og
målene for 9 % er ikke opfyldt.
Et mål er opfyldt, når resultatet svarer til
100 pct. af målet eller derover, et mål er delvist opfyldt, når resultatet svarer til 75-100 %
af målet, og et mål er ikke opfyldt, når resultatet ligger under 75 % af målet.
For afrapportering af udviklingskontrakten, se s. XX.

1.3.1 Forskningsbevillinger fra
private/ikke-offentlige klder
Indtægter på forskningsprojekter for 2010 er
primært resultatet af ansøgningsindsatser i
2008 og 2009, da det erfaringsmæssigt altid
tager tid at sikre momentum i en ny aktivitet.
Resultatet for 2010 bør derfor ikke ses isoleret for et enkelt år.
Aktivitetsniveauet i 2010 skal ses lyset af
andre igangværende aktiviteter på CBS. Flere
af CBS’ fremmeste forskere har i 2010 bidraget væsentligt til den interne strategiproces
og har derfor ikke kunne ’forbruge’ allerede
tiltrukne forskningsmidler i samme takt som
oprindeligt planlagt.
I lyset af strategiprocessen har det på flere enheder været drøftet, hvordan forskerne
bruger deres tid, og hvad de bliver målt på.
Flere institutter har som konsekvens heraf
valgt i højere grad at fokusere på publicering
frem for på at skaffe ekstern forskningsfinansiering.

Opgørelser over nye bevillinger fra private kilder viser, at der i 2010 er tiltrukket flere
større bevillinger fra bl.a. VELUX Fonden, Industriens Fond, Tuborg Fonden, BUPL og Real
Dania Fonden. Disse bevillinger forventes at
øge aktivitetsniveauet på de eksterne projekter i 2011 - men dog især i 2012.

1.4.1 Ph.d.-optag – it
Opgørelsen i udviklingskontrakten baserer
sig på data fra perioden fra 1. oktober 2009
til 30. september 2010. Gøres optaget op for
kalenderåret, viser der sig ikke et fald i ph.d.optaget, da CBS har ansat en hel del ph.d.studerende efter 1. oktober 2010.

1.4.4 Andel af ph.d.-studerende
på udlandsophold
Målet for 2010 blev fastsat i 2007 ud fra en
vurdering af, at internationalisering af ph.d.området primært finder sted ved at lade
de studerende tage på længerevarende udlandsophold.
Siden har det imidlertid vist sig at være
vanskeligt for de studerende at rejse væk for
en længere periode, bl.a. pga. familiemæssige forhold. CBS har som konsekvens heraf
revurderet den tidligere praksis og søger i dag
i stedet at sikre internationaliseringen på
ph.d.-området gennem kortere udlandsophold, deltagelse i internationale konferencer
samt deltagelse i internationale netværk.
CBS har derfor hele året vidst, at målet
for 2010 ikke ville blive nået, men at internationaliseringen sker gennem andre aktiviteter. Indikatoren indgår ikke i den nye udviklingskontrakt for 2011.

IKKE OPFYLDTE MÅL
Resultat 2010 Mål 2010
1.3.1

Forskningsbevillinger fra private/ikke-offentlige kilder
(mio. kr.)
(antal projekter)

17.811
118

27.649
170

3

8

1.4.1

Ph.d.-optag , it

1.4.4

Andel af ph.d.-studerende på udlandsophold (%)

12

40

2.3.1

Gennemførsel, normeret tid: Kandidat SAMF (%)

14

40

2.6.4

Kurser på engelsk, oprettede kurser i ECTS

1.345

1.935

2.7.3

Antal kursustimer inden for pædagogisk
efteruddannelse modtaget af CBS-undervisere

3.115

7.200

1,1

3,12

5.3

Indtægter fra corporate partnere (mio. kr.)

2.3.1 Gennemførsel, normeret
tid - Kandidat SAMF
CBS har de seneste år igangsat en række initiativer, som forventes at øge den samlede
gennemførsel (efter 5 år) på kandidatuddannelserne:
Studievejledningen har øget indsatsen i
forhold til kandidatstuderende, der er i gang
eller skal i gang med kandidatafhandlingen.
Indsatsen går bl.a. på mere vejledning til den
enkelte studerende.
Der er igangsat en række pilotprojekter
med fokus på øget gennemførelse.
Resultatet af disse initiativer kan imidlertid ikke ses i målingerne for gennemførsel.
En mulig forklaring kan være den generelle
situation på jobmarkedet, og at de studerende derfor foretrækker at udskyde færdiggørelsen af deres uddannelse frem for at være
uden beskæftigelse.
Desuden er målet for gennemførsel efter normeret tid for samfundsvidenskabelige kandidatstuderende i 2007 blev sat på
et meget ambitiøst niveau. I den reviderede
udviklingskontrakt er målet sat på et mere
realistisk niveau.

2.6.4 Kurser på engelsk,
oprettede kurser målt i ECTS
I opgørelsen indgår fag på bachelor, kandidat, diplom og executive master, hvor undervisningen foregår på engelsk, og hvor faget
ikke er en del af et samlet engelsksproget
program. Opgørelsen har således kun vist
en delmængde af de engelsksprogede fag,
der reelt udbydes. I 2010 har CBS som konsekvens heraf skiftet metode og også talt engelske valgfag med på engelsksprogede uddannelser. På trods af metodeændringen ligger vi
fortsat under målet i 2010, som blev fastsat i
2007 med udgangspunkt i beregningen foretaget i 2006.
CBS har de seneste år gjort en stor indsats for at øge internationaliseringen af uddannelserne og herunder gøre det let og ikke
mindst attraktivt for udenlandske studerende at tage dele af eller hele deres uddannelse på CBS. Der er fokuseret på at sikre et
tilstrækkeligt antal hele uddannelser eller
linjer udbydes på engelsk, og ikke på kun at
udbyde engelske valgfag. I udviklingskontraktens punkt 2.6.5 hvor antal programmer/
linjer udbudt på engelsk samt andelen heraf
opgøres, viser det sig også, at det fastlagte
mål for 2010 nås.
CBS har konstant fokus på at sikre internationaliseringen på uddannelserne, men
fortsættes side 10 »
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metoderne for at nå dette har ændret sig.
CBS arbejder fortsat på at sikre, at udbuddet
af engelske fag er tilstrækkeligt i forhold til
mængden af studerende – men der vil i højere grad være fokus på den samlede portefølje og ikke kun på engelsksprogede fag på
dansksprogede uddannelser.

2.7.3 Antal kursustimer inden
for pædagogisk efteruddannelser
modtaget af CBS-undervisere
CBS har i efteråret 2010 valgt organisatorisk
at omstrukturere den pædagogiske indsats
og støtte til uddannelserne. Ansvaret for og
varetagelsen af de pædagogiske kurser til
CBS’ ansatte er således også blevet organisatorisk flyttet i efteråret. Processen har medført et betydeligt lavere antal kurser udbudt
i denne periode, hvor mange kurser er blevet udskudt eller aflyst. Vi forventer, at den
nye organisering er på plads i begyndelsen
af 2011, og kursusudbuddet derfor vil være
stigende igen.

5.3 Indtægter fra corporate partnere
Målet for 2010 blev i sin tid sat ud fra
2006-tallet. Som det fremgår af noten til indikator 5.3, har vi siden fundet ud af at tallet
for 2006 var sat for højt. CBS har dog oplevet
en pæn stigning fra 2009 til 2010.

3.0. LEDELSESBERETNING
3.2 FORSKNING

FORSKNING
CBS vil bidrage til samfundet ved at løse relevante samfundsmæssige problemer
gennem problemorienteret forskning på tværs af alle universitetets fagområder.
”Det er CBS’ mål at være det universitet i Danmark, der internationalt
ses som en anerkendt business school i kraft af vores publicering,
der lever op til internationale standarder. Samtidig vil vi tydeliggøre
relevansen af vores forskning endnu mere for såvel samfund som erhvervsliv”. Alan Irwin, forskningsdekan

FORSKNING
2006

2007

2008

2009

2010

Totale antal publikationer
932
heraf antal peer reviewed artikler*
290
Antal peer reviewed artikler pr. VIP-årsværk 0,62

769
295
0,63

886
329
0,69

1.080
417
0,82

982
410
0,74

61.232

72.464

92.741

94.078

81.182

132
28
60

156
29
54

195
75
33
64

185
69
25
59

146
85
36
56

Forbrug på eksternt finansierede
forskningsprojekter (1000 kr.)**
Forbrug på eksternt finansierede
forskningsprojekter pr. VIP-årsværk
Antal udenlandske gæsteforskere***
Antal godkendte phd.-afhandlinger
Erhvervsfinansierede ph.d. og DBA

* Publikationerne er først blevet opdelt på peer reviewed
og ikke-peer reviewed fra 2006. Tilsvarende tal fra tidligere findes ikke.
** CBS er først begyndt at opgøre eksternt finansierede
forskningprojekter efter denne metode i 2006, hvorfor
der ikke findes tilsvarende opgørelser fra tidligere år.
** *Antallet af gæsteforskere med eller uden ansættelsesbrev, på ophold på CBS i mindst 1 måned. Opgørelsen er inklusiv udenlandske ph.d.-studerende. Der findes ikke tilsvarende tal fra tidligere år.

Geograﬁske grænser brydes
Det er væsentligt for CBS at nedbryde geografiske grænser i forskningssamarbejdet, og Videnskabsministeriets internationale netværksprogram uddelte i 2010 knap en halv mio. kr. til danske forskere
fra CBS. Midlerne er støtte til afholdelse af konferencer med forskere
fra andre lande eller rejsestipendier.
I 2010 har CBS haft 85 udenlandske gæsteforskere, mens 57 forskere fra CBS har været på gæsteophold i udlandet.

forskeruddannelse
For at gøre danske ph.d.-studerende mere konkurrencedygtige inden
for international forskning lancerede CBS i oktober 2010 en ny struk-
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tureret ph.d.-uddannelse inden for erhvervsøkonomi. Obligatoriske
kurser med eksaminer gennem det første semester skal sikre ens krav
til de ph.d-studerende. De første er rekrutteret fra Canada, Brasilien,
Iran, Tyskland, Holland, Italien og Kina.
CBS har desuden intensiveret indsatsen for at tiltrække flere erhvervs-ph.d.’er og øgede igen i 2010 antallet. Der blev indskrevet 12
erhvervsph.d.’er, hvilket udgør cirka en fjerdedel af alle indskrevne.
Stigningen skyldes første og fremmest at ordningen er blevet mere
kendt, og at kvaliteten af vores ansøgninger er forbedret.

3.0. LEDELSESBERETNING
3.2 FORSKNING

EKSTERN FORSKNINGSFINANSIERING
Nedbrydningen af grænser inden for forskningen – såvel industrielle som videnskabelige – er med til at nytænke universiteternes rolle i samfundet.
Professor Leonard Seabrooke fra daværende
International Center for Business and Politics
modtog knap 9 mio. kr. fra Det Europæiske
Forskningsråd (ERC). Han er den eneste forsker, der i 2010 har modtaget et ERC-stipendium til samfundsvidenskabelig forskning
ved en dansk institution. CBS har indsendt
fem ansøgninger til 2011-uddelingen.

Nedbrydningen af
grænser – såvel industrielle som videnskabelige – er med til at
nytænke universiteternes rolle i samfundet.

VELUX FONDEN har bevilget midler til to
forskningsprojekter på i alt ni mio. kr. Fonden
fokuserer især på forskningsprojekter, der
giver udviklingsmuligheder for spirende forskere og samtidig ønsker den at styrke den
frie forskning.
CBS deltager i et tværfagligt forskningsprojekt inden for it og gartneri. Projektet bliver ledet af GTS-instituttet AgroTech, mens
CBS, Aarhus Universitet, Senmatic A/S, Eglu
A/S, Gartnerirådgivningen i Odense og gartneriet Hjortebjerg A/S også deltager. Arbejdet
skal løbe over tre år og har et samlet budget
på knap 20 mio. kr., hvoraf CBS er bevilget
midler svarende til en ph.d.-studerende.

forskningsproduktivitet
Et mål for anerkendt forskningspublicering
er den bibliometriske forskningsindikator,
som indgår i den budgetteringsmodel, der
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udløser en mindre del af basisforskningsmidlerne til universiteterne.
Indikatoren måler bl.a. på artikler, ph.d.afhandlinger, doktorafhandlinger og videnskabelige bøger. CBS har den højeste produktivitet blandt de danske universiteter, uanset
om man måler point eller antal publikationer pr. anvendt krone til forskning eller pr.
anvendt forskningsværk inden for det samfundsvidenskabelige område.
Resultatet af publiceringen i 2008 og 2009
(som danner grundlag for indikatoren i 2009
og 2010) er en vækst på knap 20 %. Der er
ligeledes en stigning i antallet af artikler i de
højest rangerede tidsskrifter på 30 %.

3.0. LEDELSESBERETNING
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EU – FORSKNINGSSTØTTE

I de senere år har CBS fået et stigende antal forskningsbevillinger fra EU. CBS’ succesgrad for EU-ansøgninger er over 30 %.
Mere end halvdelen af ansøgningerne er rettet mod det 7. rammeprogram (FP7). CBS’ differentierede profil understreges af, at ansøgninger er rettet mod 9 ud af de 10 tematiske områder inden for det 7.
rammeprogram. CBS står for 27 % af de bevillinger fra programmet,
der går til forskning inden for samfundsvidenskab og humaniora i
Danmark (2009).
Forskerne er del af både verdensomspændende og europæiske
netværk, hvilket betyder, at de ofte opfordres til at blive medlem af
internationale konsortier og forskningssamarbejder - muligheder
som de benytter sig af.
Siden 2007, hvor CBS opgraderede forskningssupporten med et
centralt EU-kontor under forskningsdekanen, har man været væsentligt mere aktiv med henblik på ansøgning og tiltrækning af forskningsmidler. Antallet af indsendte ansøgninger fordobledes inden for
det første år, og det ser ud til at stige støt med næsten 50 ansøgninger
i hhv. 2009 og 2010. De modtagne bevillinger er steget fra næsten 1,9
mio. kr. til 20,3 mio. kr. på tre år, og succesgraden er tilsvarende steget fra små 11 procent i 2007 til mere end 30 procent.

struktureret ph.d.-uddannelse
For at gøre danske ph.d.-studerende mere konkurrencedygtige inden
for international forskning lancerede CBS i oktober 2010 en ny struktureret ph.d.-uddannelse inden for erhvervsøkonomi. Obligatoriske
kurser med eksaminer gennem det første semester skal sikre ens
krav til de ph.d.-studerende. De syv ph.d.-studerende er rekrutteret
fra Canada, Brasilien, Iran, Tyskland, Holland, Italien og Kina
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EU – FORSKNINGSSTØTTE
2007

2008

2009

2010

18

37

47

47*

4

8

13

13

0

17

26

30

Modtagne bevillinger
(mio. kr.)

1.9

9.2

16.9

20.3

Antal bedømte ansøgninger
Succesgrad (%)

18
11

37
41

47
32

32
34

EU-ansøgninger med
deltagelse af CBS
heraf er CBS
koordinator på
heraf til det 7.
rammeprogram

* Foreløbig
Oprettelsen af ”Central Unit for EU Administration” i 2008 har opgraderet administrationen af EU-projektmidler.
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UDDANNELSE
Uddannelse og læring er afgørende for
vækst og innovation i Copenhagen Metropolitan Region. CBS har derfor placeret det
helt centralt i den nye strategi.
”Vi skal blive ved med at fokusere på vores uddannelsers relevans for
omverdenen, samtidig med at vi udvikler rammerne i form af bl.a.
nye uddannelsesstrukturer og nye former for læring med basis i kommunikationsteknologiske bidrag”. Jan Molin, uddannelsesdekan

DAGUDDANNELSER
Studenterårsværk (STÅ)
STÅ-/VIP- og DVIP-årsværk

2006
8.418
12,5

2007
9.023
13,4

2008
8.795
13,0

2009
9.468
13,5

2010
9.586
12,5

Samlet optag
Bachelor
Kandidat

2.484
2.100

2.614
2.162

2.384
2.424

2.347
2.526

2.588
2.766

Samlet studenterbestand
Bachelor
Kandidat

6.209
5.861

6.602
6.194

6.425
6.083

6.401
6.761

6.560
7.635

Bekæftigelsesgrad*
Kandidat, erhvervsøkonomiske CBS-dimittender
Kandidat, erhvervshumanistiske CBS-dimittender

78 %
66 %

82 %
80 %

79 %
81 %

82 %
86 %

81 %
80 %*

For første gang i de seneste år sender CBS flere danske studerende
på udveksling, end CBS selv modtager. 1.165 studerende tog i 2010
på udveksling, hvilket svarer til en stigning på 19 % i forhold til 2009.
Det er især til Australien og de asiatiske lande, at stigningen i antal
udvekslingsstuderende ligger.
Et ophold på et udenlandsk universitet er desuden blevet en integreret del af uddannelsen BSc in Business, Language and Culture,

FAKTA
ANDEL AF UDENLANDSKE STUDERENDE

*Beskæftigelsesgraden baserer sig på opgørelser fra
VTU, jf. VTU's hjemmeside. Tallene er opgjort på
baggrund af data fra Danmarks Statistik (opgjort
4-19 mdr. efter fuldførelsen af studiet).

hvor fjerde semester som hovedregel foregår i udlandet. Det er den
første uddannelse i Danmark, der systematisk benytter muligheden
for at integrere udlandsophold i studiet.

elitemoduler
Som opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi blev der i 20072009 afsat midler til universiteternes eliteuddannelser, og i 2009 fik
CBS elitetaxameter til tre moduler. To moduler kørte i 2010 som valgfag på kandidatuddannelserne, mens det tredje ikke blev oprettet
pga. manglende tilmeldinger. Der vurderes ikke at være en tilstrækkelig studentermasse til modulet, og det vil derfor ikke blive udbudt
mere. De øvrige elitemoduler vil blive udbudt til og med studieåret
2012/2013, hvor bevillingen ophører.

22%
17%

16%

9%

2006

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

14%

13%
10%

2007

11%

2008

11%

2009

12%

2010

Bachelor
Kandidat

14/43

Biotek
Det første samarbejde på kandidatniveau mellem DTU Systembiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet
og CBS er forløbet BioBusiness & Innovation Program for studerende på begge universiteter. Forløbet har bred opbakning fra den
danske biotek-industri og finansieres med støtte fra bl.a. Novozymes og Lundbeck Fonden.
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ØGET TAXAMETERTILSKUD

Forliget om uddannelsestaxametrene gav en stigning på 4.200 kr. ekstra pr. studerende
i 2010. Dette løft har givet mulighed for at øge undervisningskvaliteten.
Allerede i 2010 er studiernes budgetter hævet
med 10-15 %. Det har bl.a. givet mulighed for
flere hold, mere skriftlig og mundtlig feedback
efter eksamen og oprettelse af flere valgfag.
Da CBS fik pengene, var forårets undervisning allerede planlagt. Der har alligevel været

mulighed for at igangsætte særlige projekter,
bl.a. et introduktionsforløb for udenlandske
full degree-studerende på kandidatuddannelserne. Antallet af full degree-studerende
har været støt stigende de seneste år, og i
2010 var der 2415. Også muligheden for at

følge et fag via podcast under udlandsophold
blev realiseret via det øgede tilskud, ligesom
spilbaseret læring blev udviklet.
Effekten af det øgede taxametertilskud
forventes at slå mere markant igennem i
2011.

ANSØGNING, OPTAGELSE OG GENNEMFØRSEL
CBS optager nu flere studerende på kandidatniveau end på bachelorniveau. En undersøgelse blandt kandidatstuderende har
vist, at 97 % vil anbefale andre at studere
på CBS.
Mere end halvdelen af ansøgerne til kandidatuddannelserne kommer
fra andre danske eller udenlandske universiteter, og stigningen i antallet af ansøgere til kandidatuddannelserne forventes at fortsætte.
Kapaciteten er imidlertid begrænset, og for at sikre uddannelseskvaliteten blev der i 2010 indført adgangsbegrænsning på cand.merc.uddannelsen og MSc in International Business and Politics. Der er
allerede adgangsbegrænsning på alle cand.soc.-uddannelser og på
eliteuddannelsen MSc in Advanced Economics and Finance. Bachelorstuderende, der fortsætter direkte på deres egen overbygning, har
iflg. ministeriets regler ret til en studieplads. Som udvælgelseskriterium til at fordele pladserne anvendes karaktergennemsnit, hvis det
er muligt, og ellers foretages en samlet faglig vurdering. Endvidere er
det fastlagt, hvilke faglige kvalifikationer, der skal opfyldes for at blive optaget på cand.merc.-uddannelsen. Et minimum af erhvervsøkonomisk grundviden er blevet defineret, og det er sikret, at studerende
på samtlige af CBS’ egne kombinationsuddannelser har mulighed for
at følge de krævede fag.

der er en større tilbøjelighed til at overveje frafald blandt de kvindelige end blandt de mandlige studerende. Den altovervejende årsag til
frafald er manglende forventningsafstemning, og at den studerende
derved har valgt det forkerte studie. I bachelorrekrutteringen 2010 er
der derfor arbejdet med særlige studiehjemmesider målrettet ansøgnings- og optagelsesprocessen. Der vil i de kommende år blive arbejdet videre med erfaringerne.

Mere end halvdelen af ansøgerne til
kandidatuddannelserne kommer fra
andre danske eller udenlandske universiteter.
dimittendundersøgelse på kandidatniveau
1.414 dimittender fra kandidatuddannelserne i perioden 2006-2009
har medvirket i en dimittendundersøgelse. Det er første gang, undersøgelsen er gennemført, men det er planen, at den fremover skal gennemføres hvert tredje år, da resultaterne er særdeles nyttige i forbindelse med udvikling af uddannelserne.

GENNEMFØRELSE PÅ NORMERET STUDIETID
frafaldsanalyse for bacheloruddannelserne
I studieåret 2009/2010 er der som opfølgning på den mentorordning,
der tilbydes nye bachelorstuderende, gennemført en frafaldsanalyse
blandt samtlige 1. årsbachelorstuderende. Mentorordningen fokuserer på det studietekniske og har størst effekt i forhold til at forbedre
gennemløbstiden. Frafaldsanalysen har vist, at overvejelserne om
frafald er størst blandt de yngste studerende, dvs. op til 23 år, ligesom

Bachelor
Kandidat

2006

2007

2008

2009

2010

54%
14%

55%
21%

58%
17%

60%
14%

60%
11%
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GENNEMFØRSEL OG FRAFALD
FRAFALD EFTER 1. STUDIEÅR

GENNEMFØRSEL, NORMERET TID
70
60
50
40

28%
21%

25%

2006

2007

30

28%

27%
21%

22%

19%

2008

25%

20

20%

2010

2009

Bachelor, HUM

10

Kandidat, SAMF

0

2006

2007

2008

Bachelor, SAMF

Kandidat, SAMF

GENNEMFØRSEL NORMERET TID + 1 ÅR

GENNEMFØRSELSTID (ÅR)
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4,0
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3,5
3,0

50
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20
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2,5
2,0
1,5

20
10
0

1,0
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2006
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0

2010

2010

Kandidat, HUM

FRAFALD EFTER NORMERET TID + 1 ÅR

40

2009

Bachelor, HUM

0,5
2006

2007

2008

2009

2010

0,0

2006

2007

2008

2009

2010

Bachelor, HUM

Kandidat, HUM

Bachelor, HUM

Kandidat, HUM

Bachelor, HUM

Kandidat, HUM

Bachelor, SAMF

Kandidat, SAMF

Bachelor, SAMF

Kandidat, SAMF

Bachelor, SAMF

Kandidat, SAMF

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE
Inden for de specialiserede masters, har Master of Management Development rekrutteret det næsthøjeste antal deltagere nogensinde. Master of Corporate Performance
starter sit første hold i januar 2012.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendte
den 14. december 2010 registrering af CBSSIMI Executive Fonden (CSE). Den 13. december 2010 blev Fonden for Efteruddannelse
og erhvervsforskning ved handelshøjskolen
i København (HHE) opløst efter fusion med
CSE. Det har været påstået i medierne, at fusionen var ulovlig, men dette er ikke i overensstemmelse med sandheden. Registreringen af CSE, opløsningen af HHE og fusionen
af de to fonde er fuldt lovlig. CSE udbyder
en række efteruddannelseskurser, men ikke
MBA. Det var planen, at den nye fond og CBS
skulle have samarbejdet om MBA-uddannelser. Denne tanke er nu opgivet, da der ikke
kunne findes en holdbar model for et sådant
samarbejde inden for rammerne af univer-

sitetsloven.
MBA-studerende fra det tidligere SIMI er
i forbindelse med fusionen kommet i klemme, fordi SIMI har opsagt sin tidligere EPASakkreditering. Det er meget beklageligt, men
der er fra flere sider - også CBS’ - udtrykt vilje
til at prøve at hjælpe de studerende ud af
den uheldige situation. Det skal dog slås fast,
at denne MBA ikke har noget med CBS’ eget
MBA-program at gøre. Det er heller ikke vurderingen, at CBS kan gøres ansvarlig ift. de
MBA-studerende på SIMI.
CBS udbyder fortsat E-MBA, E-MBA Flex, Full
Time MBA og Blue MBA. Alle, der optages på
og gennemfører en MBA-uddannelse på CBS,
får et eksamensbevis udstedt af CBS. MBAprogrammerne beholder alle de akkrediteringer, CBS har. Eksempelvis har vi lige fået
en femårig EQUIS-akkreditering.
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public og specialiserede masters
Uddannelsen Master of Public Governance
(MPG), som blev lanceret i 2009, har i 2010
udviklet sig betydeligt, og har nu langt over
400 deltagere. Det var forventet, at denne nye
fleksible uddannelse ville påvirke de øvrige
masteruddannelser, der også har offentlige ledere som målgruppe. Offentlige arbejdsgivere
har nemlig mulighed for at søge tilskud til
MPG-uddannelsen, og der er afsat 70 mio. kr.
i finansloven for perioden 2009-2011. Master
of Public Administration har i år dog kunnet
fastholde et stabilt deltagerantal, hvorimod
Master of Health Management er udsat to år
pga. manglende ansøgere.
fortsættes side 17 »
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optaget på hd 2. del er øget

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Til trods for et lille fald i ansøgere til HD 1.
del er ansøgningerne til HD-uddannelserne
samlet set steget i 2010 i forhold til året før.
Der var i 2010 890 ansøgere til 2. del-uddannelserne, mens tallet i 2009 var 781. Det skyldes dels, at der i 2008 var et usædvanligt højt
optag på 1. del, som nu er klar til 2. del, men
også at der i 2010 er implementeret en ny bekendtgørelse om at omstrukturere samtlige
HD 2. del-studier, som skærper fagligheden
og øger fleksibiliteten på tværs af landet.
Dette gør i sidste ende studiet langt mere attraktivt.
Desuden er HD 2. del i Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel ved at blive udfaset og
erstattet af hhv. Marketing Management og
den nye International Business, hvilket også
har påvirket tallene positivt i år.

Diplom og executive master
Omsætning (mio. kr.)
Antal årstuderende
Antal programmer
Executive education (HHE)
Omsætning (mio.kr.)
Antal udbudte kurser
Antal udbudte kursusdage

2006

2007

2008

2009

2010

82,7
1.417
18

96,6
1.374
18

106,3
1.456
18

114,07
1.557
19

124,7
1.615
21

23,3
42
215

26,5
45
235

29,1
58
278

28,2
49
244

25,2
62
262

2006
700
702

2007
665
609

2008
850
805

2009
750
829

2010
639
1.038

HD-OPTAGELSESTAL

Optag på HD 1. del
Optag på HD 2. del

HD 2. del i Afsætningsøkonomi og Udenrigshandel
er ved at blive udfaset og erstattet af hhv. Marketing
Management og den nye International Business.
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ADMINISTRATION
”Vi arbejder på at gøre CBS’ administration til den bedste og mest effektive ved at skabe en enklere og mere robust organisation, en klar
ansvarsfordeling og et øget fokus på kompetenceudvikling”.
Hakon Iversen, universitetsdirektør

OMORGANISERING OG ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
Årets resultat er på 28,8 mio. kr., og mens forsknings-, uddannelses- og HD/Masterområdet har positive resultater, så tegner fællesadministrationen sig for et underskud på
ca. 22 mio. kr.
Underskuddet i fællesadministrationen skyldes bl.a. en dårlig økonomi på kollegieområdet i kraft af huslejenævnets afgørelser og en
forøget hensættelse til feriepengeforpligtelse på ca. 11 mio. kr.
Deltagerbetalingen inden for HD/Masterområdet er øget i forhold
til 2009, og indtægten er altså større end forventet på et trængt marked.
Lønomkostningerne er øget i forhold til 2009. Det skyldes primært
øgede omkostninger til heltidsvidenskabeligt personale, hvilket afspejler en øget satsning på rekruttering af videnskabeligt personale.
Som en del af strategiarbejdet er der blevet foretaget en omfattende analyse af, hvordan de administrative funktioner kan optimeres.
Ved at samle administrative opgaver i specialiserede enheder på tværs
af organisationen kan der skabes en mere robust, transparent og effektiv organisation. Den konkrete organisationsmodel blev besluttet
primo 2011 og vil blive implementeret i 2011. Muligheden for at samle
opgaverne er ikke mindst opstået på baggrund af de it-investeringer i
administrative systemer, der er blevet foretaget i de foregående år.
Det treårige udviklingsprojekt, der blev igangsat i 2008 for at opdatere de administrative systemer, kører fortsat efter planen og holdes inden for budget. Systemer inden for økonomi, HR, Business Intelligence, journalsystem samt mail, kalender, officepakke og backup
er blevet implementeret. Implementeringen af budgetteringsdelen i
økonomisystemet foretages dog først i begyndelsen af 2011.
Studieadministrationen har ikke været en del af analysen af administrationen, da det vurderes, at den største gevinst kan opnås ved
øget it-understøttelse. Studieadministrationen vil dog efterfølgende
blive analyseret på samme måde som den øvrige administration.
Reduktion af omkostninger
CBS er det universitet med flest studerende i forhold til omsætning
og ressourceforbrug.
Når stort set alle uddannelserne afregnes til det laveste taxametertilskud, og CBS samtidig modtager en relativ lav basisbevilling, giver det
alt andet lige en højere administrationsprocent pr. omsætningskrone.
I de kommende år vil CBS gennemføre en række tiltag, der vil for-
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Muligheden for at samle opgaverne er
ikke mindst opstået på baggrund af de
it-investeringer i administrative systemer, der er blevet foretaget i de foregående år.
bedre og effektivisere administrationen og dermed reducere omkostningerne.
Analysen af de administrative funktioner pegede på et potentiale
for indkøbsbesparelser ved en større grad af koordineret indkøb, og
der blev i november ansat en indkøbschef. Med støtte fra et konsulentbureau er indkøbsfunktionen ved at realisere besparelser gennem
indkøbsstrategier og forhandlinger med leverandører.
Ansættelsesstop
Usikkerheden om bevillingssituationen i 2012 og den uafklarede bevillingssituation i 2013 kan indebære et markant fald i indtægterne,
hvilket betyder at mulighederne for at finansiere uddannelse og
forskningsaktiviteter er usikre. På denne baggrund og på baggrund
af et ønske om at frigøre flere ressourcer til forskning og uddannelse
har CBS vurderet, at det er nødvendigt at reducere lønforbruget for
teknisk og administrative medarbejdere (TAP) med 21 mio. kr. i 2012
i forhold til 2010.
Siden marts 2010 har der været TAP-ansættelsesstop. CBS ønsker
først at ansætte efter reorganiseringen, når det er på plads hvilke og
hvor mange kompetencer, der er brug for til at understøtte den nye
strategi. Samtidig skal ansættelsesstoppet være med til at bremse
væksten af TAP’er ift. VIP’er. Der rekrutteres fortsat VIP’er i det omfang bevillingerne tillader det.
Siden ansættelsesstoppet er der sket en svag reduktion i antal
medarbejdere både målt i antal årsværk og medarbejdere.
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LEDELSESUDVIKLING
Ledelsesudviklingsprogrammet CBS LEAD er afrundet i
sin nuværende form og forventes videreført i en tilpasset
model i de kommende år.
Programmet har fortsat aktiviteterne fra
2009, men det har været mere omfattende
med tre moduler for alle ledere omkring forandringsledelse, strategisk ledelse og eksekvering. Derudover har der været afholdt to
fælles konferencer samt en række ledelsesfaglige kurser. Igen i 2010 blev der gennemført 360 graders ledelsesevaluering.

Samtidig vil der ske en fokuseret kompetenceudvikling af medarbejderne ift. at kunne
varetage de nye og mere specialiserede opgaver i forbindelse med den nye organisering.

PERSONALEUDVIKLING

Antal tiltrådte
Antal fratrådte
Personaleomsætning

2006

2007

2008

2009

2010

137
210
23,0

169
207
22,9

221
186
18,9

203
164
15,5

143
189
17,1
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FORMIDLING
FORMIDLING
Besøg på Experts@CBS
Antal presseklip
Antal formidlingsarrangementer
Antal formidlingsartikler

2006
69.739
5.271
229
995

2007
112.159
5.270
242
1.420

2008
116.485
8.552
201
1.605

2009
73.766
8.575
340
2.221

2010
109.926
6.615
286
2.871

TILGÆNGELIG FORSKNING
Forskningen skal formidles til den brede offentlighed, erhvervslivet, ungdomsuddannelser og andre samarbejdspartnere.
Forskerne bidrager hyppigt til den offentlige
debat og samfundsudviklingen, bl.a. i form
af kronikker, analyser, tv- og radiointerviews, bogudgivelser og som oplægsholdere i
fx virksomheder og på konferencer.
Det er væsentligt, at forskningen skaber
værdi i samfundet. Eksempelvis udgav CBS
et magasin i forbindelse med et møde i Regeringens Vækstforum, hvor en række forskere
gav deres bud på, hvordan Danmark skaber
vækst. Og for andet år i træk blev en faglig
dag for gymnasielærere gennemført i 2010.
Der arbejdes desuden på mediesamarbejder
for at gøre forskningen endnu mere tilgængelig for den brede offentlighed.
Også internationalt er der fortsat fokus
på formidling, bl.a. i forbindelse med publicering i de mest betydningsfulde videnskabelige tidsskrifter samt deltagelse på og afholdelse af internationale konferencer.
I et forsøg på at skabe mere opmærksomhed, også fra erhvervslivet, om det landsdækkende initiativ ’Forskningens Døgn’, blev

arrangementet i 2010 yderligere fokuseret på
målgruppen. Vi arbejder fortsat på at finde
nye, velegnede formidlingsformer. I forve-

nistrationen er det generelle udbud af medietræningskurser dog ikke blevet revideret
og relanceret. Det forventes at ske i 2011.
Der er fortsat overvejelser om, hvordan
CBS i højere grad kan satse på nye medier
samt tv-mediet. Der er blevet etableret et
tv-studie på campus, som har direkte forbindelse til TV2 og DR. Det sparer medarbej-

CBS har udgivet et magasin i forbindelse med et møde
i Regeringens Vækstforum, hvor en række forskere giver deres bud på, hvordan Danmark skaber vækst.

jen bliver der løbende afholdt mange arrangementer på CBS, og i 2010 blev der afholdt
knap 300 forskningsformidlingsarrangementer.

medietræning og -deltagelse
Gennem flere år er forskerne blevet medietrænet, og i 2010 blev et særligt medietræningskursus målrettet ph.d.-studerende udviklet og gennemført. Pga. strategiarbejdet
og den efterfølgende reorganisering af admi-
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derne for transporttid, giver en øget fleksibilitet samt nye muligheder for at formidle
fra konferencer og i forbindelse med aktuel
forskning.
CBS har siden 2009 deltaget i projektet
Danskernes Akademi på DR2. I 2010 har deltagelsen af ressourcemæssige årsager været
afgrænset til udvalgte forskerforelæsninger
optaget i DR’s studier.
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PRISER

FUHU’s forskningspris gives for forskning,
der har skabt værdi i praksis og er blevet publiceret i anerkendte medier. Også
FUHU’s forskningsformidlingspris blev uddelt i 2010.
Forskningsprisen blev tildelt professor Peter Bogetoft fra Økonomisk
Institut og professor Ole Fogh Kirkeby fra Institut for Ledelse, Politik
og Filosofi. Peter Bogetoft forsker inden for den erhvervsorienterede
del af mikroøkonomien, og interessenter som fx de danske skatte-
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myndigheder, OECD og energimyndighederne i flere europæiske
lande har draget nytte af hans forskning. Ole Fogh Kirkeby har vist,
hvordan ledelsesfilosofi kan udnyttes aktivt i virksomheders udvikling, ligesom det i dag er indarbejdet i mange uddannelser.
FUHU’s forskningsformidlingspris blev tildelt professor Per H.
Hansen fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi samt lektor Mark
Lorenzen fra Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. Per H.
Hansens opfattelse er, at forskning og formidling skal tænkes sammen. Derfor er hans publikationer tilgængelige for en bredere kreds,
samtidig med at de opfylder de akademiske normer for forskning.
Mark Lorenzen har foruden den videnskabelige publicering i internationale tidsskrifter aktivt inkluderet formidlingsdimensioner i en
række større projekter.

4.0. UNIVERSITY GOVERNANCE

UNIVERSITY GOVERNANCE
Grundlaget for CBS’ arbejde er fastlagt i universitetsloven.
CBS’ vedtægter udgør rammen om universitetets udvikling, drift og organisering. Vedtægterne er, som fastlagt i
loven, godkendt af videnskabsministeren.
CBS har en enstrenget ledelsesstruktur. Den
øverste myndighed er bestyrelsen, som jf.
universitetsloven har eksternt flertal. Den
daglige ledelse varetages af direktionen, der
består af rektor, uddannelsesdekan, forskningsdekan og universitetsdirektør. Direktionens medlemmer indgår ikke i bestyrelsen,
men deltager i dens møder.
CBS’ bestyrelse følger i det omfang lovgivningen tillader det de anbefalinger for god
universitetsledelse i Danmark3, som er formuleret i 2003 af et udvalg nedsat af videnskabsministeren med Lars Nørby Johansen
som formand.
Bestyrelsen har fastsat forretningsordener for bestyrelsen og direktionen. Forretningsordenerne gennemgås årligt. I henhold til direktionens forretningsorden er der
løbende kontakt mellem formand og rektor,
der er ansvarlig for at holde formanden underrettet om væsentlige forhold. Formanden
gennemfører årligt individuelle samtaler
med bestyrelsens og direktionens medlemmer med henblik på at evaluere bestyrelse
og direktion, herunder samarbejdet mellem
bestyrelse og direktion. Som et led heri evaluerer bestyrelsens medlemmer formanden.
Bestyrelsen drøfter efterfølgende evalueringens resultater som et lukket mødepunkt.
Direktionen deltager ikke, men orienteres
efterfølgende om relevante konklusioner.
Dagsorden, bilag og referat fra bestyrelsens møder offentliggøres på CBS’ hjemmeside4. Bestyrelsesformanden kan beslutte
at lukke enkeltpunkter på dagsordenen for

offentligheden5 (for at fremme den interne
debat i bestyrelsen om emner af strategisk
rækkevidde) – i disse tilfælde offentliggøres
ikke bilag tilknyttet evt. lukkede punkter.
Derudover udarbejdes der korte orienteringer til CBS’ medarbejdere om væsentlige
bestyrelsesbeslutninger, der offentliggøres
umiddelbart efter møderne på CBS’ intranet.
Året 2010 har budt på udskiftninger i såvel bestyrelse som direktion, jf. nedenstående bokse. Tidligere universitetsdirektør Peter
Pietras valgte at fratræde sin stilling pr. 30.
april 2010 for at søge nye udfordringer i den
kommunale sektor. Bestyrelsen ansatte Hakon Iversen som ny universitetsdirektør pr.
1. august 2010.
Det internt valgte bestyrelsesmedlem
Thomas Plenborg udtrådte af bestyrelsen i
december 2010. I hans sted blev Jens Frøslev
Christensen indsuppleret efter vedtægternes
regler herom6.
Næstformand for bestyrelsen Merete
Eldrup valgte at udtræde af bestyrelsen pr.
30. juni 2010. Bestyrelsen udpegede Lisbet
Thyge Frandsen, Group Senior Vice President
i Grundfos som nyt bestyrelsesmedlem.
Udpegning af eksterne medlemmer af
CBS’ bestyrelse er beskrevet i vedtægternes
§ 5. Heri fremgår det, at de udefra kommende medlemmer ”…udpeges af den siddende
bestyrelse efter forudgående drøftelse med
Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse.” Det fremgår ligeledes af vedtægterne,
at de udefrakommende medlemmer skal
”have erfaring med ledelse, organisation og

DIREKTIONEN I 2010
Rektor Johan Roos
Forskningsdekan Alan Irwin
Uddannelsesdekan Jan Molin
Universitetsdirektør Hakon Iversen
(fra 1. august 2010)
Universitetsdirektør Peter Pietras
(til 30. april 2010)

økonomi, herunder vurdering af budgetter
og regnskaber.”
Udpegningen er en omhyggelig proces,
der starter med at bestyrelsen drøfter, hvilken profil det kommende medlem skal have
i forhold til at komplementere den øvrige bestyrelse med hensyn til personlige egenskaber, kompetencer, erhvervserfaring og diversitet, herunder geografi og køn. Der lægges
vægt på, at bestyrelsens sammensætning afspejler en bred repræsentation af brancher,
sektorer, kompetencer og erfaringsbaggrund.
Der lægges ligeledes vægt på at bestyrelsen
samlet set besidder international erfaring.
På baggrund af den ønskede profil konsulterer bestyrelsesmedlemmerne deres netværk, herunder FUHU, for at afsøge egnede
kandidater. Search and Selection firmaer vil
kunne tages i brug i denne del af processen.
Bestyrelsen drøfter på lukkede mødepunkter
fortsættes side 23 »

2

http://cbs.dk/om_cbs_campus/menu/vedtaegter
3
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/publikationer/2004/anbefalinger-forgod-universitetsledelse-i-danmark
4
http://cbs.dk/om_cbs_campus/menu/bestyrelse
5
Dette kan dog ikke tilsidesætte offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt i den offentlige forvaltning
6
Jf. vedtægtens §5, stk 3.
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» fortsat fra side 22

BESTYRELSEN I 2010

Direktør Anders Knutsen,
formand

Koncern HR- og strategidirektør, TDC
A/S, Eva Berneke

Head of Nordic Banking and Country
Senior Executive in Denmark, Nordea, Peter Schütze, næstformand fra
og med 1. juli 2010

Group Senior Vice President, People
& Strategy, Grundfos, Lisbet Thyge
Frandsen. Tiltrådte bestyrelsen 1.
juli 2010.

Corporate Vice President Western
Europe, Microsoft, Klaus Holse Andersen

Administrerende direktør, Kommunernes Landsforening, Peter Gorm
Hansen

Dialogchef, CBS, Patrick S. Gram*

Professor, Institut for Organisation,
Kristian Kreiner*

Adm. direktør, TV2/Danmark, Merete Eldrup, næstformand til og med
30. juni 2010. Udtrådte af bestyrelsen
30. juni 2010.
Professor, Institut for Innovation og
Organisationsøkonomi, Jens Frøslev
Christensen, indsuppleret for Thomas Plenborg fra 14. december 2010
Professor, Institut for Regnskab og
Revision, Thomas Plenborg*

Stud.merc.(dat.) Henrik Thorn*

Stud.HA.(dat.)
Christian Kongsbak Refshauge*
* Valgt af og blandt CBS’ medarbejdere hhv. studerende.

de kandidater, der således stilles i forslag. Inden en samlet bestyrelse træffer beslutning
om udpegning har der været forudgående
sonderende møder mellem bestyrelsesformanden og det potentielle nye medlem. Det
nye medlem udpeges i dennes personlige
egenskab
CBS er underlagt revision ved Rigsrevisionen. Bestyrelsen indgår desuden aftale
med en institutionsrevisor. CBS valgte i regnskabsåret 2010 som tidligere at indgå aftale
med Ernst & Young.

AFLØNNING OG HONORERING
direktionens lønninger, inkl.
pension i april 2010-niveau
(mio. kr.)

honorering af eksterne
bestyrelsesmedlemmer i
2010, (1.000 kr.)

Rektor: 1,6
Universitetsdirektør: 1,3
Forskningsdekan: 1,4
Uddannelsesdekan: 1,2

Formanden: 180
Næstformanden: 119
Øvrige eksterne medlemmer: 59
Bestyrelseshonoraret fastsættes af
Videnskabsministeriet. Der kan, jf.
statens regler, ikke udbetales honorar
til internt valgte.

fortsættes side 24 »
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UDVALGTE BESTYRELSESTEMAER
strategi

Januar

Løbende drøftelser af udvikling samt vedtagelse og implementering af strategi.

Februar
Fyraftens-strategiseminarer: Strategiudvikling

cbs-simi executive
Marts
Bestyrelsesmøde: Strategiudvikling • Fusion af HHE og SIMI
April
Bestyrelsesmøde: Strategiudvikling • Årsrapport og årsrevision • Udviklingen i personaleårsværk • CBS-SIMI Executive –Bestyrelsesevaluering • Rekruttering af ny universitetsdirektør • Rekruttering af nyt eksternet bestyrelsesmedlem
Maj
Skriftlige høringer: Ansættelse af ny universitetsdirektør • Udpegning af nyt eksternt bestyrelsesmedlem
Juni
Bestyrelsesmøde: Strategiudvikling • CBS’ økonomi og regeringens genopretningsplan • itunderstøttelse af studieadministrationen • Lokalekapacitet
Juli
August
Strategiseminar: Vedtagelse af ny strategi • CBS’ administration
September
Oktober
Bestyrelsesmøde: Strategiudvikling og implementering • CBS’ administration • Budgetperspektiver 2011-2013 • Bestyrelsens forretningsorden • Udviklingskontrakt 2011
November
December
Bestyrelsesmøde: Strategiudvikling og implementering • Budgetramme 2011, og budgetperspektiver mod 2013 • CBS’ administration • CBS’ uddannelser • Forslag til ændring af Universitetsloven • Udviklingskontrakt 2011

6

Anbefalingerne forventes offentliggjort i april 2010.
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SIMI er i 2010 fusioneret med fonden
Handelshøjskolens
Efteruddannelsescenter og er nu blevet til fonden CBS SIMI
Executive.

cbs’ administration
Løbende afrapportering af og opfølgning
på treårsplaner for implementering af
nye systemer og processer til understøttelse og effektivisering af administrationen. Beslutning samt afrapportering om
fremtidig organisering og effektivisering
af administrationen.

cbs’ langsigtede økonomiske rammer
Regelmæssige budgetopdateringer samt
løbende drøftelse af treårsbudgetoverslag.

5.0. PÅTEGNINGER
LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNINGER
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
Copenhagen Business School, CBS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. til universiteterne.

Det tilkendegives hermed:
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er
i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
Frederiksberg, 15. april 2011

Alan Irwin
Konstitueret rektor og forskningsdekan

Hakon Iversen
Universitetsdirektør

Jan Molin
Uddannelsesdekan

Godkendt af bestyrelsen for Handelshøjskolen i København på møde den 15. april 2011:

Peter Schütze
Formand

Peter Gorm Hansen
Næstformand

Klaus Holse Andersen

Eva Berneke

Christian Kongsbak Refshauge

Patrick Gram

Kristian Kreiner

Lisbeth Thyge Frandsen

Jens Frøslev Christensen

Mads Svaneklink
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5.0. PÅTEGNINGER
REVISIONSPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING

Den uafhængige revisors
påtegning
Vi er af bestyrelsen for CBS valgt som institutionsrevisor for CBS i
henhold til universitetslovens § 28, stk. 5. Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i henhold til rigsrevisorloven.
Til CBS’ ledelse
Vi har revideret årsregnskabet for CBS for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse
og noter. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 1373 af
10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne,
ændret ved bekendtgørelse nr. 689 af 25. juni 2008, nr. 45 af 22. januar 2009, nr. 779 af 11. august 2009 samt nr. 816 af 22. juni 2010.
Ledelsesberetning, målrapportering samt hoved- og nøgletal er ikke
omfattet af revisionen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse
nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og
aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter
omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på
grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik
jf. aftale om interne revisioner ved universiteterne indgået mellem
videnskabsministeren og rigsrevisor i henhold til rigsrevisorloven § 9.
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger
og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de
beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer
revisor interne kontroller, der er relevante for CBS’ udarbejdelse og
aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation
af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede
af CBS’ aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010

samt af resultatet af CBS’ aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved
universiteterne. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
de meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede
aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, målrapportering, samt hoved- og nøgletal med en retvisende redegørelse i
henhold til bekendtgørelse om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetning, målrapportering,
samt hoved- og nøgletal, men vi har i henhold til bekendtgørelse nr.
1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne gennemlæst ledelsesberetning, målrapportering, samt hovedog nøgletal. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den
gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetning, målrapportering, samt hoved- og nøgletal er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af CBS’ årsregnskab for 1.
januar - 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt
der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af CBS, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen, målrapporteringen, samt hoved- og nøgletal om mål
og resultater er dokumenterede og dækkende for CBS’ virksomhed i
2010.

Ledelsens ansvar
CBS’ ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved CBS’
forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen, målrapporteringen, samt hoved- og nøgletal om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for CBS’ virksomhed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved
universiteterne har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt,
om CBS har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået CBS’ rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen,
målrapporteringen, samt hoved- og nøgletal om mål og resultater.
Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed
for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet
og ledelsesberetningen, målrapporteringen, samt hoved- og nøgletal
om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for CBS’ virksomhed i 2010.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med
forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 på de områder, vi har
undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde,
eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen, målrapporteringen, samt hoved- og nøgletal om mål og resultater ikke er
dokumenterede eller dækkende for CBS’ virksomhed i 2010.
København den 15. april 2011.
Ernst & Young
Godkendt revisionspartnerselskab
Lone Haudrum
Statsautoriseret revisor
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RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE

Statstilskud direkte til CBS

2010

2009

Note

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

2

854.912

810.094

Statstilskud søgt i konkurrence

59.087

61.016

Tilskud fra private og andre ikke-statslige enheder

48.530

49.593

137.967

123.064

Studerendes deltagerbetaling
Øvrige indtægter

3

Driftsindtægter i alt
Lønomkostninger

81.104
1.124.872

738.469

687.911

Husleje og ejendomsskatter

95.333

94.121

Bygningsdrift og -vedligeholdelse

40.313

47.418

225.928

205.319

1.100.042

1.034.766

92.118

90.106

Andre driftsomkostninger

4

91.664
1.192.160

5

Driftsomkostninger i alt
Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Af- og nedskrivninger på bygninger

17.222

15.288

Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver ex. bygninger

12.144

5.222

Resultat før finansielle poster

62.752

69.596

Finansielle indtægter

6

1.202

2.658

Finansielle omkostninger

35.137

36.529

ÅRETS RESULTAT

28.817

35.724
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BALANCE

BALANCE
AKTIVER

Note

It-systemer, licenser mv.
Igangværende immaterielle anlægsaktiviteter
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Grunde, bygninger og forbedringer
Grunde og bygninger under opførelse
It-udstyr m.v.
Materielle anlægsaktiver i alt
Kapitalandele

7

2010

2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

11.614

15.175

1.126

2.142

12.740

17.317

1.066.146

1.079.336

248

1.868

6.611

10.568

1.073.005

1.091.772

479

479

Huslejedeposita

29.837

28.285

Statsforskrivning

50.000

50.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

80.316

78.764

1.166.061

1.187.853

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

25.578

21.851

Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter

16.565

26.775

Andre tilgodehavender

5.683

4.402

Periodeafgrænsningsposter

3.390

7.253

Tilgodehavender i alt

51.216

60.281

Likvide beholdninger

228.811

150.324

Omsætningsaktiver i alt

280.026

210.606

1.446.088

1.398.458

Anlægsaktiver i alt

AKTIVER I ALT
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BALANCE

BALANCE

PASSIVER

Note

Egenkapital ex. statsforskrivning

2010

2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

150.943

122.125

Statsforskrivning

50.000

50.000

Egenkapital i alt

200.943

172.125

21.822

12.155

Statsgæld

194.377

194.377

Prioritetsgæld

670.551

687.334

Hensatte forpligtelser

8

Mellemværende med staten

19.287

19.287

884.215

900.999

Leverandører af varer og tjenesteydelser

30.934

33.048

Feriepengeforpligtelse

88.330

77.214

Forudindbetalinger vedr. igangværende tilskudsaktiviteter

57.717

73.620

Anden kortfristet gæld

58.806

33.672

Periodeafgrænsningsposter

96.144

88.725

Periodiserede særbevillinger

7.177

6.831

339.108

313.179

Gældsforpligtelser i alt

1.223.323

1.214.178

PASSIVER I ALT

1.446.088

1.398.458

Langfristede gældsforpligtelser i alt

9

Mellemværende med staten
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

69
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
2010

2.009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Årets resultat

28.817

35.724

Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter

29.366

20.510

9.066

27.677

Note

Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gældsforpligtelser
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Investering i immaterielle anlægsaktiver

35.665

28.033

102.914

111.944

-618

-10.743

Investering i materielle anlægsaktiver

-5.405

-63.836

Investering i finansielle anlægsaktiver

-1.552

-613

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

-7.575

-75.192

-16.783

-14.813

Afdrag på prioritetsgæld
Optagelse af statslån og prioritetsgæld
Afdrag på mellemværende med staten

-69

69

-16.853

-14.743

78.486

22.009

Likvider pr 1. januar

150.324

128.315

Likvider pr 31. december

228.811

150.324

122.125

86.401

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Ændring i likviditet i alt

EGENKAPITALOPGØRELSE
Egenkapital pr 1. januar
Indskudt statsforskrivning - tilbageføres 2011

50.000

50.000

Overført resultat

28.817

35.724

200.943

172.125

Egenkapital pr. 31. december

10
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NOTER TIL REGNSKABET
(alle beløb i 1.000 kr.)

NOTE 1. REGNSKABSPRAKSIS

CBS udarbejder regnskab i overensstemmelse med Bekendtgørelse
nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne, ændret ved bekendtgørelse nr. 689 af 25.juni 2008, nr.45
af 22. januar 2009, nr. 779 af 11.august 2009 samt nr. 816 af 22 juni
2010 jf. brev fra Universitets- og Bygningsstyrelsen af 17. december
2010. Årsrapporten præsenteres i 1.000 kr. For sjette år i træk blev
årsregnskabet i 2010 udarbejdet efter omkostningsbaserede principper. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der er indført en væsentlighedsgrænse på 100.000 kr. for indregning
af forbedringer.

Resultatopgørelsen

Anlægsaktiver:

Indtægter:
Statslige tilskud fra finansloven møntet direkte på CBS indregnes som
indtægt for det år, de vedrører. Tilskuddet fra staten inkl. forventede taxameterindtægter udbetales med a conto beløb hver måned
på baggrund af forventede studenterårsværk. I oktober opgøres det
faktiske antal studenterårsværk, hvorefter der i årets sidste måneder
reguleres i forhold til a conto udbetalingerne for året.
De eksterne tilskud og donationer, hvor der fra givers side er knyttet forudsætninger til anvendelsen, indregnes som indtægt i takt med
at omkostningerne afholdes. Hvis der ikke er knyttet forudsætninger
til eksterne tilskud og donationer, indregnes disse som indtægt på
tidspunktet for modtagelsen.
Deltagerbetaling for deltidsuddannelse/Åben Uddannelse og indtægter fra øvrigt salg eller udlejning indregnes som indtægt i det år,
indtægten vedrører.

Omkostninger:
Omkostninger indregnes i det år, de vedrører; for varer og tjenesteydelser er leveringstidspunktet afgørende.
Finansielle omkostninger omfatter renter og bidrag mv. af lån
samt amortisering af kurstab i forbindelse med låneomlægninger, jvf.
Universitets- og Bygningsstyrelsens skrivelse til universiteterne af 4.
december 2009. Hvis låneomlægning medfører, at nutidsværdien forbedres med 10 % eller mere, straks-afskrives kurstabsomkostningen
vedr. det gamle lån; ellers fordeles kurstabet som omkostning over
det omlagte låns restløbetid.

Skattepligt:
CBS er ikke skattepligtig.

Balancen
Inden for bekendtgørelsens rammer har CBS foretaget følgende valg:
• Bagatelgrænsen for indregning af anlægsaktiver er sat til 100.000
kr.
• Der foretages ingen bunkning af aktiver
• Omkostnings- og produktionslagre aktiveres ikke
• Nyopførte bygninger afskrives over 100 år, andre bygninger over
50 år fra ibrugtagningstidspunktet.

Generelt om indregning og måling:
Aktiver indregnes i balancen, når de forventes anvendt i mere end ét
regnskabsår og kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt.

Aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært, og der anvendes ikke
skrap-værdi. Grunde og bygninger værdiansættes til kostpris med
fradrag for afskrivninger. Der er i statens regnskabsregler ikke adgang
til at foretage op- eller nedskrivning på grunde, arealer eller bygninger.
Immaterielle anlægsaktiver omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter, patenter, erhvervede koncessioner, licenser mv.
Immaterielle anlægsaktiver afskrives fra ibrugtagningstidspunktet over følgende levetider:
Egenudviklede it-systemer:
Videreudviklede standard it-systemer:
Patenter:
It-licenser/software:
Licenser, hvor varighed
er kontraktligt fastsat:

8 år
5 år
Rettighedens levetid
3 år
Licensens levetid

Udviklingsprojekter aktiveres, når de af CBS’ bestyrelse kan godkendes som værende strategisk værdifulde og i øvrigt har en væsentlig
størrelse og levetid. I 2010 og fremadrettet vil intern tid medgået til
egenudvikling af anlægsaktiver kun aktiveres, hvis projektet vurderes
af strategisk betydning for CBS, eller hvis anlægsaktivet har en værdi,
der overstiger 10 mio. kr.
Interne ressourcer i form af løn mv. anvendt i udviklingsfasen
indregnes, når de udgør en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger og resulterer i en reel værdiforøgelse. Indirekte produktionsomkostninger medtages i det omfang, de kan defineres og
henføres til projektet på en rimelig og konsekvent måde.
Uddannelses- og forskningsaktiviteter aktiveres ikke med undtagelse af aktiviteter, der kan defineres og identificeres, og hvor den tekniske og kommercielle udnyttelse/et potentielt marked kan påvises.
Patenter måles som færdiggjorte udviklingsprojekter. I kostprisen indgår eksterne omkostninger, der er medgået til undersøgelser
af opfindelserne og registrering af patenterne. Rettigheden afskrives
over dens faktiske levetid.
Erhvervede koncessioner, licenser mv. omfatter for CBS’ vedkommende primært softwarelicenser. De indregnes med værdien af eventuelle engangsbetalinger ved anskaffelsen samt værdien af betalinger, som dækker mere end ét år.
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Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, produktionsanlæg og maskiner, transportmateriel, it-udstyr, inventar samt materielle anlægsaktiver under opførelse.

De materielle anlægsaktiver afskrives fra ibrugtagningstidspunktet over følgende levetider:
Nyopførte bygninger:
Bygningsforbedring / totalrenovering
Andre bygninger:
Installationer:
Indretning af lejede lokaler:
Produktionsanlæg og maskiner:
Biler:
It (hardware, av-udstyr og lign.):
Inventar:

100 år
80 år
50 år
20 år
10 år
10 år
5 år
3 år
3 år

Der afskrives ikke på grunde.
Kunst og bibliotekets materialesamlinger aktiveres ikke.
Kostprisen for grunde og bygninger inkluderer finansieringsomkostninger, jvf. Universitets- og Bygningsstyrelsens skrivelse til universiteterne af 17. december 2010.
Kostprisen for installationer, foretaget forud for eller i forbindelse
med ibrugtagning af egne bygninger, sættes til 10 % af den oprindelige
bygningsværdi. Efterfølgende installationer, som overstiger 100.000
kr., indregnes til kostpris eller til 10 % af de samlede bygningsrenoveringsomkostninger, når en pålidelig udskillelse er vanskelig.
Indretning af lejede lokaler indregnes, såfremt CBS afholder omkostningerne, den fremtidige leje ikke påvirkes af indretningen, og
der er tale om større, nagelfaste indretninger.
Ved anlægsaktiver under opførelse omfatter kostprisen direkte
materialer, medgåede komponenter, underleverandørydelser og finansieringsomkostninger samt andel af indirekte produktionsomkostninger, når de er veldefinerede og kan henføres til projektet på en
rimelig og konsekvent måde. Den endelige kostpris og klassifikation
fastlægges ved afslutningen af opførelsen.
Finansielle anlægsaktiver omfatter kapitalandele og andre værdipapirer. Under finansielle anlægsaktiver indregnes endvidere tilgodehavender og mellemværender, der forfalder til betaling efter ét år.
Finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi (kursværdi på balancedagen) eller kostpris, når der ikke findes nogen dagsværdi.

Omsætningsaktiver:
Omsætningsaktiver omfatter tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter
og periodeafgrænsningsposter.
Tilgodehavender indregnes til det nominelle beløb med fradrag
for nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Der foretages en
individuel vurdering af alle væsentlige tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under tilgodehavender
omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår (forsikringspræmier, forudbetalt løn mv.).

Forpligtelser:
Forpligtelser omfatter hensættelser, langfristede gældsforpligtelser
(stats- og prioritetsgæld) og kortfristede gældsforpligtelser.
Statsgæld og prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris, hvilket
indebærer, at statsgælden måles til den nominelle værdi af restgælden.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter forudbetalinger for indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår og forudbetalte bundne tilskud.
Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retslig eller faktisk begivenhed, indtruffet før eller på balancedagen, når det er sandsynligt, at forpligtelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser måles til
nettorealisationsværdi.

Ikke-balanceførte poster:
Ikke-balanceførte poster omfatter legater, eventualforpligtelser og
kontraktlige forpligtelser.
Under kontraktlige forpligtelser oplyses væsentlige forpligtelser,
der er indgået i form af leasing- og lejeaftaler. Under eventualforpligtelser oplyses om verserende sager rejst mod CBS, hvor udfaldet af
den endelige afgørelse ikke kan bedømmes på tidspunktet for aflæggelsen af regnskabet.

Valutaomregning
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter
transaktionsdagens kurs.
Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes
til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og
urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen
under finansielle poster.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser CBS´ pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i tilgodehavender og
kortfristet gæld.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver og værdipapirer henført til
investeringsaktivitet.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af
lån og afdrag på gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Formålsopdelt regnskab
I hoved- og nøgletallene og i de supplerende regnskabsoplysninger
præsenteres omkostningerne fordelt efter formål. Fordelingen er
foretaget efter hovedprincipper, som er aftalt mellem de danske universiteter. De omkostninger, som ikke kan henføres direkte til de anførte formål, er fordelt ved hjælp af fordelingsnøgler.
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NOTE 2 STATSTILSKUD DIREKTE TIL CBS
Der er i 2010 sket en mindre reduktion i omfanget af faste tilskud til CBS på finansloven. De samlede finanslovstilskud er dog steget som følge
af forøgede taxametertilskud. Denne stigning er overvejende foranlediget af forøgede taxametersatser, mens aktivitetsniveauet – bortset fra
deltidsuddannelserne - stort set har været uændret i forhold til aktiviteten i 2009. I 2009-aktiviteten indgik imidlertid et ekstraordinært stort
omfang af efterindberetninger for året før. Når bortses herfra har der i 2010 været en moderat stigning i uddannelsesaktiviteten på de fleste
områder.

NOTE 3. ØVRIGE INDTÆGTER

Konferencer, modtagne priser og gaver

31.12.2010

31.12.2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

3.913

14.266

Salg af varer og tjenesteydelser

43.022

26.659

Statslige samarbejder

19.342

13.702

Andre indtægter

25.387

26.478

I alt

91.664

81.104

31.12.2010

31.12.2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

Heltids videnskabeligt personale

333.553

300.168

Deltids videnskabeligt personale

88.309

83.343

Teknisk-administrativt personale

298.650

293.730

NOTE 4. LØNOMKOSTNINGER

Fælles lønandele
I alt

17.957

10.670

738.469

687.911

31.12.2010

31.12.2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

NOTE 5. ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Konferencer og tjenesterejser

39.371

40.377

Kontorhold

18.343

20.020

Konsulentanvendelse (inkl. advokat og revision)

50.703

41.877

Anskaffelser og reparation af apparatur og inventar

19.644

28.821

Bøger, tidsskrifter mv. til biblioteket

9.182

8.935

Tryk, eksternt

4.348

5.527

10.693

13.455

50.319

32.164

It-serviceabonnementer
Inddækning eksterne projekter
Øvrige tjenesteydelser
Øvrige varer
I alt

-1.271
23.324

15.410

225.928

205.319

I denne årsrapport er 2009-tallene af hensyn til sammenligneligheden korrigeret for mindre ændringer.
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NOTE 6. ANLÆGSAKTIVER

Immaterialle
anlægsaktiver

Immaterialle
anlægsaktiver
under
udvikling

Grunde
og
bygninger

Kostpris pr. 1.1.2010

It-udstyr
mv.

Materielle
anlægsaktiver
under
opførelse

Finansielle
anlægsaktiver

I alt
1.305.536

16.100

2.142

1.188.487

18.175

1.868

78.764

Tilgang i årets løb

739

1.126

4.102

1.137

250

1.552

Afgang i årets løb

1.005

2.142

200

15.834

1.126

Kostpris pr. 31.12.2010
Akk. afskriv. pr.1.1.2010
Årets afskrivninger
Afgang akk. afskrivn.
Saldo pr. 31.12.2010

1.869

1.192.389

19.311

926

109.151

7.606

117.683

3.512

17.162

5.094

25.768

-218

-70

11.614

1.126

1.066.146

248

8.906
5.217

80.316

1.309.225

-288
6.611

248

80.316

1.166.061

CBS besidder aktier i Symbion A/S for en nominel værdi på 960.000 kr. svarende til en andel på 1,48 % af aktiekapitalen på 64.963.000 kr. Aktierne
blev anskaffet i 2000 til kurs 49,9 svarende til en kostpris på 479.040 kr.

NOTE 7. GRUNDE, BYGNINGER OG FORBEDRINGER

Howitzvej 11-13
Howitzvej 60
Solbjerg Plads 3
P. Andersensvej 17 (5) Vandtårn + Professorbolig

Regnskabs-

SKATs

mæssig

ejendoms-

værdi

Realkredit-

31.12.2010

lån

33.987

45.918

45.537

39.902

5.661

62.000

355.111

119.517

737.000

63.173

417.000

11.698

6.134
212.390

P. Andersensvej 3

14.636

5.153

Rosenvilla

11.048

Pladsdannelse
Råvarebygningen
Steen Blichers Vej 22

119.012

26.027
6.026

5.943

37.000

10.307
2.565

Dalgas Have (forbedring af lejemål)

1.259

Georg Jensen (forbedring af lejemål)

3.630

Grundtvigsvej 25 (forbedring af lejemål)

1.159

I alt grunde, bygninger og forbedring af lejemål

9.700

8.900

5.775

Porcelænshaven (forbedring af lejemål)

Grundtvigsvej 37 (forbedring af lejemål)

2010
27.500

517.769
285.545

Kilen

vurdering
Statslån

4.500

2.219
1.066.146

Vandtårnet

248

I alt mat. anlægsaktiviteter under opførelse

248

670.551
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NOTE 8. HENSATTE FORPLIGTELSER

Hensættelse til istandsættelse af lejemål

31.12.2010

31.12.2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

11.183

11.104

815

1.051

Hensættelser til åremålsansættelser
Hensættelser til afskedigelsessager
I alt

9.823

-

21.822

12.155

NOTE 9. LANGFRISTET GÆLD
Bygning/adresse

Type

Nom. obl. rente

Hovedstol

Restgæld

Udløber

Solbjerg Plads 3

Fast rente med afdrag

Solbjerg Plads 3

Fast rente + indeks med afdrag

4%

274.000

238.482

2030

2,5 % + indeks

17.284

13.543

Solbjerg Plads 3

Fast rente + indeks med afdrag

2028

2,5 % + indeks

155.000

124.398

P. Andersens Vej 17

Fast rente med afdrag

2029

5%

6.820

6.134

2035

Kilevej 14 A

Fast rente med afdrag

Kilevej 14 A

Rentetilpasn. 10 år med afdrag

3%

126.845

115.940

2036

-2%

106.500

96.450

Howitzvej 11-13

Rentetilpasn. 10 år med afdrag

2035

-2%

32.540

32.540

Howitzvej 11-13

Fast rente med afdrag

2035

4%

14.285

13.378

Smallegade 45

Rentetilpasn.10 år med afdrag

2037

-2%

6.555

5.943

2035

Fast rente med afdrag

4%

5.784

5.153

2035

Fast rente med afdrag

4%

44.339

39.902

2035
2030

(Råvarebygn.)
P. Andersensvej 3
(Reserveareal)
Howitzvej 60
Amortisering af kurstab
Solbjerg Plads 3

-30.031

-21.312

I alt

759.921

670.551

Statslånene henstår rente- og afdragsfri.
Mellemværende med staten indeholder depositum vedr. CBS’ lejemål, som er indbetalt før 1.1.2005 og som først skal tilbagebetales til ministeriet,
når CBS fraflytter lejemålene, og depositum returneres.
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NOTE 10. EGENKAPITALOPGØRELSE

Saldo 1.1..2009

Stats-

Overført

Oprindelig

forskrivning

resultat

I alt

-7.087

50.000

93.487

136.400

35.724

35.724

-7.087

50.000

129.212

172.125

28.817

28.817

-7.087

50.000

158.029

200.943

Årets resultat
Saldo 31.12.2009
Årets resultat
Saldo 31.12.2010

CBS har i 2007 fra MVTU midlertidigt modtaget statsforskrivning på 50 mio. kr. gældende indtil 2011.
Statsforskrivningen er givet for at ligestille universiteterne med de øvrige statslige institutioner og er beregnet som en andel af bruttoomkostningerne i 2005.
Statsforskrivningen kan udbetales, når universitetet er erklæret konkurs. Udbetalingen vil kunne ske i det omfang, kreditorerne ikke kan fyldestgøres inden for universitetets øvrige aktiviteter. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kan udbetale statsforskrivningen i forbindelse med
rekonstruktion under en betalingsstandsning.
Kontraktlige forpligtelser
CBS har kontraktlige forpligtelser, der omfatter leasingaftaler og huslejeaftaler, som i uopsigelighedsperioden beløber sig til:

Lejeaftale Sdr. Fasanvej 9 (uopsigelig til 1.6.2014)

31.12.2010

31.12.2009

(1.000 kr.)

(1.000 kr.)

10.120

10.853

Lejeaftale, Dalgas Have (uopsigelig til 1.8.2018)

225.133

248.203

Lejeaftaler, Porcelænshaven (uopsigelige til hhv. 2013, 2014 og 2017)

126.235

142.930

Lejeaftale, Tesdorpfvej 37 (uopsigelig til 1.1.2018)

4.282

4.835

Lejeaftaler, Grundtvigsvej 25 (uopsigelig til 1.6.2017)

5.081

5.888

Lejeaftaler, Grundtvigsvej 37 (uopsigelig til 1.7.2013)

3.951

5.471

3 mindre lejemål med kort opsigelse
Lejeaftaler, 15 kollegieejendomme med forskellige uopsigelighedsperioder
I alt

678

427

65.947

75.054

441.427

493.662

I forbindelse med lejeaftalerne på Porcelænshaven har CBS en købsoption på hvert lejemål, som kan gøres gældende 10 år efter indgåelsen af lejemålet, dvs. pr. 2016 for midtfløjen, pr. 2015 for Ovnhallen og pr. 2014 for de øvrige lejemål.
2009 tallene er af hensyn til sammenligneligheden korrigeret for mindre ændringer.
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a. Særskilt regnskab for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed
Mio. kr., årets priser

2006

2007

2008

2009

2010

62,68

74,91

92,91

95,19

83,05

1,44

2,44

0,17

0,94

1,87

Omkostninger

62,68

74,91

92,91

95,19

83,06

heraf overhead

7,62

9,04

11,45

18,24

20,19

Årets resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilskud mv.

7,46

12,01

13,05

18,44

15,06

heraf driftindtægter og statslige overførsler

0,32

0,37

0,28

2,17

0,10

Omkostninger

7,46

12,01

13,05

18,44

15,06

heraf overhead

0,31

0,91

0,78

1,38

0,95

Årets resultat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed UK-95:
Tilskud mv.
heraf driftindtægter og statslige overførsler

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter UK-97:

(Kommerciel) Indtægtsdækket Virksomhed UK-90:
Indtægter i alt

3,17

5,18

3,77

5,50

2,48

Omkostninger

3,24

3,28

3,46

1,36

1,07

Årets resultat

-0,07

1,91

0,31

4,14

1,41

Mio. kr., årets priser, ekskl. moms

2006

2007

2008

2009

2010

Uddannelse

381,3

387,2

394,8

450,9

512,3

Forskning

170,5

185,5

250,3

285,0

287,8

Formidling og videnudveksling

33,7

36

37,9

39,3

39,6

Generel ledelse, administration og service

65,4

77,1

81,8

100,3

104,5

b.1. Formålsopdelt regnskab

Bygninger

197,4

210

212,8

216,3

220,3

I alt

848,3

895,8

977,6

1.091,8

1.164,5

Mio. kr., årets priser

2007

2008

2009

2010

Uddannelse

531,4

546,2

626,2

684,8

Forskning

158,3

205,4

231,9

238,5

Eksterne midler

90,0

110,3

116,7

98,6

Basistilskud

98,6

70,8

74,7

69,6

Øvrige indtægter

79,9

71,5

78,0

101,9

958,2

1.004,2

1.127,5

1.193,4

b.2. Indtægtsfordeling

Indtægter i alt

c. Særskilt regnskab for udgifter afholdt til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde iht. § 11 i lov nr. 483 af
9.6.2004 om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner
CBS har i 2010 anvendt ca. 470 timer svarende til en udgift på ca. kr.130.000 til administration mv. i forbindelse med Boligfonden for internationale
studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København, Stipendiefonden for studerende ved Copenhagen Business School og HBH Fonden.
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d. Oplysninger om indskud eller erhvervelse af aktier i selskaber efter § 4, stk. 1, i lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner
CBS har ikke foretaget indskud eller erhvervet aktier.
e. Oplysninger om ejerandele i selskaber efter § 4, stk. 1, i lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner
CBS har ikke sådanne ejerandele og har dermed ingen indtægter og udgifter i relation til sådanne selskaber.
f. Oversigt over udgifter til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter
Mio. kr., årets priser
Udgifter til studenterpolitiske og andre studenteraktiviteter

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1,8

1,2

0,9

1,4

1,6

1,9

g. Oplysninger om hvilke fonde, organisationer og lignende, som CBS har særlige samarbejder med af ikke-kommerciel karakter
Forskerparken Symbion, Account Data A/S, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København og
Copenhagen Business School Press (Erhvervsøkonomisk Forlag S/I). CBS deltager endvidere i samarbejdet om Øresundsuniversitetet.
h. Oplysninger om legater og lignende, hvor CBS varetager sekretariatsfunktion
CBS varetager sekretariatsfunktion for følgende seks legater: Sekretær Verner Olsens Mindelegat, Timelærerforeningens Legat, C.A. Petersens Fond Legat A, Tuborgfondets legat for HD-studerende, Direktør Andreas Sørensen og hustrus fond, F.L. Smidth Donationen.
Det samlede indestående ultimo foreligger oplyst i maj det efterfølgende år. Ultimo 2009 udgjorde det samlede indestående 3,2 mio. kr.
i. Personaleforbrug og personaleomsætning
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Årsværk

1.140

1.201

1.245

1.201

1.218

1.263

1.379

1.428

Tiltrådte

120

138

144

137

169

221

203

143

Fratrådte

123

118

156

210

207

186

164

189

Oplysningerne om tiltrådt og fratrådt personale er hentet fra Personalestyrelsens statistikker.
j. Oplysning om rektors bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber
I beretningsåret bestred CBS´ rektor ingen bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber.
k. Forbrug af midler til fripladser og stipendier i perioden 1. september 2009 til 30. august 2010
Forbrug af fripladser
Takst 1

Antal indskrevne studerende

Fripladser opgjort i antal

på hele eller delvise fripladser

årsstuderende (STÅ)

36

33

Takst 2
Takst 3
Midler brugt til udbetaling af stipendier
Antal modtagere af stipendier

36

Samlet beløb udbetalt som stipendier (1.000 kr.)

3.314

Note: Kun takst 1.
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AFRAPPORTERING AF
UDVIKLINGSKONTRAKT - 2010
Der er brugt følgende klassificeringsmetode for hvilket omfang, de enkelte mål er opfyldt:

Ikke opfyldt = x < 75 %

Opfyldt = 100 %

Delvis opfyldt = 75 % < x < 100 %

1. Forskning
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

1.1 Forskningsproduktion 1)
1.1.1

Forskningspublikationer 2)

769

886

1.080

982

1.019

1.1.2

Artikler i peer reviewed videnskabelige tidsskrifter

290

295

329

417

411

350

1.1.3

Artikler i videnskabelige tidsskrifter, ikke peer reviewed

108

146

136

117

136

108

1.1.4

Videnskabelige bøger, monografier

161

108

109

151

128

161

1.1.5

Bidrag til videnskabelige bøger/antologier

373

220

312

395

307

400

1.1.6

CBS-forskeres medlemskaber af internationale editorial boards

185

248

196

246

279

190

Noter:
1.1:

1) Der er ændret optællingsmåde for publikationer fra 2007 og frem, således at man ikke umiddelbart kan sammenligne med 2006.
2) Det samlede tal for forskningspublikationer er summen af 1.1.2 til 1.1.5, men det rummer ikke den samlede produktion på CBS.
Således er fx konferencebidrag, working papers m.v. ikke indeholdt.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

1.2 Internationalisering af forskningen
1.2.1

Internationale konferencer og workshops

128

98

106

116

143

128

1.2.2

Udenlandske gæsteforskerophold på CBS, > 1 måned

44

50

75

69

85

46

1.2.3

CBS-forskere på ophold i udlandet, > 1 måned

45

30

33

65

57

47

Noter:
1.2.2:

Antallet af udenlandske gæsteforskerophold på CBS i 2006 og 2007 omfatter fejlagtigt ansatte forskere i midlertidige stillinger på mere end 2 måneder. Tidligere år har der således
været et misforhold mellem selve navnet på indikatoren og den definition, der er anvendt. I 2008 ændres definitionen således, at indikatorer og definition passer sammen. Dette
betyder, at opgørelsen fremover rummer antallet af gæsteforskere med eller uden ansættelsesbrev, på ophold på CBS i mindst 1 måned. Opgørelsen er inklusiv udenlandske ph.d.studerende.

1.2.3:

Antallet af CBS-forskere på ophold i udlandet omfatter i 2006 og 2007 ophold på mere end 2 måneders varighed. I 2008 og fremefter er perioden jf. definitionen ændret til mere end
1 måneds varighed.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

24.043

20.902

25.208

26.780

17.586

27.649

170

127

139

133

116

170

32.656

42.862

59.848

61.486

56.693

37.554

150

158

194

193

187

150

4.533

8.700

7.686

5.872

6.903

5.213

20

24

32

30

37

22

1.3 Tiltrækning af eksterne midler
1.3.1

Forskningsbevillinger fra private/ikke-offentlige kilder
Beløb (1.000 kr.)
Antal

1.3.2

Forskningbevillinger fra danske offentlige kilder
Beløb (1.000 kr.)
Antal

1.3.3

Forskningsbevillinger fra EU
Beløb (1.000 kr.)
Antal

Noter:
1.3.

Opgørelsen viser det faktiske forbrug (aktiviteter) på de pågældende projekter, målt som registrerede indtægter på projektet (indtægtsspejlinger). Som konsekvens af implementering af nyt økonomisystem samt kontoplan er metoden for udtræk af data ændret i 2009 sammenlignet med 2008. Den eneste store ændring findes i EU-projekterne, hvor tallet
tidligere også inkluderede EU-projekter vedrørende uddannelsesområdet. Disse projekter er ikke medtaget i 2009 og 2010 og kan forklare faldet.
I CBS’ specifikation af de tilskudsfinansierede forskningsmidler har vi brugt opdelingen statslige og ikke-statslige af hensyn til overhead-beregningen. Denne specifikation har vi
brugt i opfølgningerne på udviklingskontrakterne i de tidligere årsrapporter. Dette har givet en mindre forskydning i opgørelsen af hhv. offentlige og ikke-offentlige til fordel for
sidstnævnte, da vi har offentlige bevillingsgivere, som ikke er statslige. I årets opgørelse er specifikationerne blevet justeret, så de svarer til udviklingskontraktens specifikationer.
Før 2007 var opgørelsen baseret på en anden rapport, som desværre ikke kan rekonstrueres i detaljer. Fejlen kan derfor kun rettes i perioden 2007-2010.
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Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

41

-

50

52

40

8

-

2

6

3

8

28

29

33

25

40

32

1.4 Ph.d.-aktiviteter
1.4.1

Ph.d.-optag - Humaniora/ Samfundsvidenskab
Ph.d.-optag - it

1.4.2

Antal godkendte afhandlinger

1.4.3

Antal udenlandske ph.d.-studerende

1.4.4

Andel af CBS-ph.d.-studerende på udlandsophold

1.4.5

Antal ph.d.-skoler

43

44

40

42

44

46

51

15 %

8%

12 %

16 %

12 %

40 %

6

7

3

3

3

-

Noter:
1.4.1:

Der foreligger ingen opgørelse for 2007, da optaget ikke blev registreret inden for områderne Humaniora/Samf/it.

1.4.5:

CBS har ikke fastsat mål for antallet af ph.d.-skoler.

2. Uddannelse
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

3.662

3.840

3.853

4.433

4.310

4.000

2.1 Ansøgninger og optag
2.1.1

Antal 1. prioritetsansøgninger til CBS’ bacheloruddannelser

2.1.2

Antal optagne
Bachelor

2.484

2.614

2.384

2.347

2.533

2.484

Kandidat

2.100

2.162

2.424

2.526

2.759

2.415

200

320

185

436

428

230

1.510

1.292

1.765

1.584

1.677

1.570

Bachelor

14

14

14

16

17

15

Kandidat

11

14

14

17

17

13

Executive Master

9

9

9

10

8

11

Diplom

9

9

9

9

11

11

Executive Master
Diplom
2.1.3

Antal programmer

Noter:
2.1.1:

Den endelige opgørelse baserer sig på CBS’ opgørelse primo juli. Opgørelsen for juni 2010 inkluderer årets kvote 2 ansøgninger.

2.1.2:

Opgørelsen baseres på 1. oktober-tallene. Opgørelsen er eksklusiv de programmer, som CBS udbyder i samarbejde med andre institutioner.

2.1.3:

Opgørelsen er eksklusiv de programmer, som CBS udbyder i samarbejde med andre institutioner. Set i forhold til den oprindelige kontrakt er tallet for 2006 reduceret for Executive
og Diplom, da det ved nærmere gennemsyn viste sig, at der var medtaget for mange programmer. Tallet svarer nu til afrapporteringen på den tidligere udviklingskontrakt.

Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

Bachelor, SAMF

30 %

32 %

33 %

30 %

27 %

25 %

Bachelor, HUM

43 %

47 %

46 %

41 %

38 %

38 %

Kandidat, SAMF

23 %

21 %

24 %

21 %

23 %

20 %

Kandidat, HUM

27 %

25 %

44 %

28 %

22 %

24 %

2.2 Studenterfrafald
2.2.1

Frafald, efter normeret tid + 1 år

Noter:
2.2.1:

Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

Bachelor, SAMF

59 %

59 %

59 %

62 %

64 %

65 %

Bachelor, HUM

40 %

38 %

40 %

48 %

49 %

46 %

Kandidat, SAMF

15 %

16 %

24 %

19 %

14 %

40 %

Kandidat, HUM

1%

2%

4%

2%

9%

12 %

Bachelor, SAMF

68 %

66 %

65 %

68 %

70 %

70 %

Bachelor, HUM

52 %

49 %

49 %

57 %

59 %

54 %

Kandidat, SAMF

45 %

50 %

51 %

58 %

54 %

62 %

Kandidat, HUM

33 %

34 %

34 %

49 %

45 %

45 %

Bachelor, SAMF

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

2,9

Bachelor, HUM

3,4

3,3

3,1

3,1

3,1

3,4

Kandidat, SAMF

3,2

3,0

2,9

2,9

2,9

3,0

Kandidat, HUM

3,6

3,2

3,1

2,9

3,1

3,5

Bachelor, SAMF

68 %

69 %

67 %

66 %

69 %

70 %

Bachelor, HUM

55 %

54 %

50 %

52 %

59 %

58 %

Kandidat, SAMF

65 %

64 %

66 %

66 %

69 %

65 %

Kandidat, HUM

65 %

63 %

66 %

55 %

51 %

65 %

2.3 Gennemførsel
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Gennemførsel, normeret tid

Gennemførsel, normeret tid + 1 år

Gennemførselstid (år)

Gennemførsel i alt (efter 5 år)

Noter:
2.3.1:

Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter. Dette betyder at 2010-opgørelsen i udviklingskontrakten svarer til

2.3.2:

Tallene er opgjort efter samme principper, som anvendes af det statistiske beredskab til Danske Universiteter.

2.3.4:

Tallene er opgjort efter 5 års studietid.

beregningen for 2009, idet gennemførsel på normeret tid og gennemførsel på normeret tid + 1 år baseres på den samme årgang.
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Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

2.4 Uddannelser tilpasset samfundets behov
2.4.1 Beskæftigelsesgrad for færdiguddannede
Kandidat, HUM

66 %

80 %

81 %

86 %

80 %

75 %

Kandidat, SAMF

78 %

82 %

79 %

82 %

81 %

88 %

Noter:
2.4.1:

Opgørelsen bygger på VTU’s statistik, der viser, hvad nyuddannede laver 4-19 måneder efter afsluttet uddannelse. Opgørelsen baseres på data fra Danmarks Statistik. Tallet for
2009 omfatter den måling foretaget med udgangspunkt i 2007-data. Set i forhold til den oprindelige udviklingskontrakt er data for 2006 blevet korrigeret, så de svarer til statistikken for 2004 på VTU’s hjemmeside. Det skal bemærkes, at tallet ikke omfatter personer, der opholder sig i udlandet på måletidspunktet, hvilket for CBS’ dimittender ligger relativt
højt i 2010-målingen (10-11 %). Ledigheden for HUM-dimittender ligger desuden i 2010-målingen på 4 % og for SAMF-dimmittender på 2 %.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

177

-

285

289

248

Status

Mål 2010

2.5 Iværksætteri
2.5.1

Antal udbudte kurser i Entrepreneurship - i ECTS

210

Noter:
2.5.1:

Tallet for 2008, 2009 og 2010 baseres på en opgørelse udarbejdet af Øresundsuniversitetet. Samme opgørelse anvendes ligeledes i Øresundsuniversitetets rapportering af universiteternes aktiviteter inden for entrepreneurship. I 2006 opgjorde CBS selv tallet. Den nye opgørelse forventes at være væsentlig mere valid og veldokumenteret.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

771

790

920

1.000

1.165

1.100

1.336

1.534

1.626

1.902

2.415

1.386

876

960

1.036

1.029

1.116

1.300

4

-

8

9

9

10

1.755

-

1.385

1.036

1.345

1.935

2.6 Internationalisering af uddannelserne
2.6.1

Antal CBS-studerende på udlandsophold

2.6.2

Antal udenlandske studerende på CBS
Full-programme
Udveksling

2.6.3

Strategiske alliancer: Uddannelser i fællesskab med strategiske partnere

2.6.4

Kurser på engelsk, oprettede kurser i ECTS

2.6.5

Uddannelser på engelsk
Antal programmer og linjer på engelsk
Andel af programmer og linjer udbudt på engelsk ift samlet udbud

24

19

23

29

27

26

37 %

30 %

38 %

43 %

40 %

40 %

Noter:
2.6.2:

I opgørelsen af antallet af full-time indgår studerende på daguddannelserne med andet statsborgerskab end dansk.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6.064

-

5.684

6.787

4.492

7.200

13,1

-

14,7

19,0

19,4

14,0

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

12,25

-

14,60

13,92

14,90

15,00

2.7 Kvalitet i uddannelserne
2.7.1

Andel oprettede fag, hvor undervisningsevalueringerne
offentliggøres på nettet

2.7.2

Strategi for undervisningsformer/efteruddannelse af undervisere

2.7.3

Antal kursustimer inden for pædagogisk efteruddannelse modtaget

2.7.4

Antal afsatte årsværk til at styrke pædagogik og fagdidaktik

2.7.5

Studievejledningsaktivitet: procentvis andel af vejledere med

2.7.6

Studievejledningsaktivitet: antal årsværk afsat til studie-

2.7.7

Strategi for studiemijø

af CBS-undervisere

vejlederuddannelse (årsværk)
og karrierevejledning
Campusplan
Andel af campus med netadgang
Antal grupperum
2.7.8

2.7.9

ja

ja

ja

ja

ja

ja

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60

60

55

64

73

60

Studiemiljø på bacheloruddannelserne
Andel af uddannelser med udvidet introforløb

0%

-

100 %

100 %

100 %

100 %

Andel af uddannelser med mentorordning

0%

29 %

100 %

100 %

100 %

50 %

-

-

se note

se note

-

-

Kvalitetssikring af uddannelserne
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Noter:
2.7.3:

CBS har i efteråret 2010 besluttet at omorganisere den interne kompetenceudvikling, herunder at flytte kursusudbuddet fra CBS Learning Lab til dekanen for uddannelse. Dette
har medført to forhold, der har betydning for opgørelsen: 1. Et periodisk fald i udbuddet af kurser i 2. halvår 2010. 2. En mangelfuld registrering af en del af efteruddannelsesaktiviteterne i 2. halvår 2010, hvilket betyder, at det opgivne tal formentlig er lavere end det reelle antal timer.

2.7.7:
2.7.8:

25 af grupperummene er mobile grupperum i etableret i Porcelænshaven. Disse kan frit anvendes af de studerende
Alle bacheloruddannelser og cand.soc.-uddannelser har i 2008 implementeret mentorordninger og udvidet introforløb. Mentorordningen startede i 2007. I den oprindelige udgave
af CBS’ udviklingskontrakt er de 29 % angivet under 2006. Dette er rettet i denne udgave.

2.7.9:

CBS har udarbejdet en overordnet evalueringsmodel, som også indeholder retningslinjer for de årlige og løbende evalueringer. Fra efteråret 2008 blev de løbende evalueringer
implementeret på alle daguddannelser, og i foråret 2009 blev de årlige evalueringer også implementeret på daguddannelserne. Opfølgning af begge evalueringstyper indgår som en
del af evalueringsmodellen.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

Antal årselever

1.417

1.374

1.456

1.557

1.615

1.400

Antal betalende personer

6.582

-

6.189

6.937

7.887

6.500

Executive Master

40.065

50.582

49.693

50.833

55.495

59.200

Diplom

42.636

45.987

55.164

63.237

69.247

47.800

2.8 Efter- og videreuddannelse
2.8.1

2.8.2

2.8.3

Antal kursister (Master og Diplom)

Deltagerbetaling (1.000 kr.)

Sommerskole og øvrige korte åbne kurser
Antal kurser udbudt
Antal kursusdage

42

45

58

49

62

75

215

235

278

244

262

325

Noter:
2.8.1:

Tallene er opgjort på basis af indberetninger til VTU og UVM. For antallet af betalende personer er der tale om en bruttoopgørelse, hvor ét cpr.nr. godt kan forekomme flere gange.
For 2006 og 2007 omfatter tallene også tompladser/enkeltfag (inkl. ISUP) på daguddannelserne, mens tallene for 2008, 2009 og 2010 udelukkende omfatter master- og diplomuddannelser.

3. Videnspredning
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

-

2

2

2

Status

Mål 2010

3.1 Samarbejde med professionshøjskolerne
3.1.1

Aktiviteter gennemført i samarbejde med professionshøjskolerne

-

aftaler med
3 københavnske
CVU’er

Noter:
3.1.1:

Der er indgået aftaler med Erhvervsakademi Nord (som dækker tidligere CVU Lyngby og Hillerød) og det nye Erhvervsakademi, som har deltagelse af Niels Brock, Erhvervsskolen
Nordsjælland, Hotel- og Restaurantskolen og Handelsskolen København Nord.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

69.739

112.159

116.485

73.766

109.926

120.000

5.271

5.270

8.552

8.575

6.615

6.600

3.2 Deltagelse i den offentlige debat
3.2.1

Antal besøg på Experts@CBS

3.2.2

Antal presseklip, der citerer CBS-forskere, ledere og studerende

3.2.3

Antal formidlingsartikler/aktiviteter

995

1.420

1.904

2.221

2.871

1.200

3.2.4

Antal formidlingsarrangementer

229

242

201

259

286

275

Noter:
3.2.1

Opgørelsesmetoden er blevet ændret i 2009, idet der nu kun medtages eksterne søgninger. Tallet er dermed blevet mere retvisende, men det betyder også, at CBS ikke når det
angivne mål for 2010.

3.2.2:

Opgørelsen indeholder ikke presseklip opgjort i de digitale medier. Stigningen i 2008 skyldes primært CBS´ involvering i finanskrisen ultimo 2008.
Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

60

54

64

59

56

6

8

7

6

14

7

234

314

312

352

421

468

3.3 Samarbejde med erhvervslivet
3.3.1

Erhvervsfinansierede ph.d. og DBA
Antal indskrevne
Antal tildelte grader

3.3.2

Antal studerende på internship i virksomheder og organisationer

69

3.3.3

Alumni - tilmeldte til Alumniforum

4.710

5.100

5.183

4.873

5.022

5.500

3.3.4

Bestyrelsesposter, som indehaves af faste forskere ved CBS (i virksomheder) 65

-

115

134

137

65

Noter:
3.3.1:

DBA = Doctor of Business Administration

3.3.4:

Opgørelsen for 2007 inkluderer andre medlemskaber end bestyrelsesposter (jf. tidligere udviklingskontrakt), hvorfor tallet ikke er medtaget her.
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4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

4.1

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

Status

Mål 2010

-

-

-

-

-

Resultat 2006

Resultat 2007

Resultat 2008

Resultat 2009

Resultat 2010

0,4 %

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,9 %

0,5 %

14,1

13,4

15,0

17,3

14,6

16,5

2,30

1,00

0,3

0,6

1,1

3,12

-

Note: CBS har pt. ingen forskningsbaseret myndighedsbetjening.

5. Styrkelse af ﬁnansieringsgrundlaget

5.1

Deltagerbetaling fra ”ikke EU/EØS-studerende” -

5.2

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

5.3

Indtægter fra corporate partnere, sponsorer og lign.

andel af CBS’ samlede uddannelsesindtægt

(til CBS’ generelle formål) (mio. kr.)

Status

Mål 2010

Noter:
5.3:

I 2006-opgørelsen er der ved en fejl medtaget indtægter, der rettelig vedrører Boligfonden og Stipendiefonden.
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Rettelsesblad til årsrapportens side 16:
”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen godkendte den 14. december 2010 registrering af CBSSIMI Executive
Fonden (CSE). Den 13. december 2010 blev Fonden for Efteruddannelse og erhvervsforskning ved
handelshøjskolen i København (HHE) opløst efter fusion med CSE. Det har været fremført i medierne, at
fusionen var ulovlig, men dette er ikke tilfældet. Registreringen af CSE, opløsningen af HHE og fusionen
af de to fonde er lovlig.

Slettet: påstået
Slettet: i overensstemmelse med
sandheden
Slettet: er fuldt

Det var planen, at den nye fond og CBS skulle have samarbejdet om MBA-uddannelser. Denne tanke er nu
opgivet, da der ikke kunne findes en holdbar model for et sådant samarbejde, indenfor rammerne af
universitetsloven. MBA-studerende fra det tidligere SIMI er i forbindelse med fusionen kommet i klemme,
fordi SIMI ikke har genansøgt om sin tidligere EPAS-akkreditering. Det er meget beklageligt, men der er fra
flere sider – også CBS’ – udtrykt vilje til at prøve at hjælpe de studerende ud af den uheldige situation. Det
skal dog slås fast, at SIMI’s MBA ikke har noget med CBS’ egne MBA-programmer at gøre. Det er heller ikke
vurderingen, at CBS kan gøres ansvarlig ift. de MBA-studerende på SIMI.
CBS udbyder fortsat MBA-uddannelser. Alle, der optages på og gennemfører en MBA-uddannelse på CBS,
får et eksamensbevis udstedt af CBS. CBS’ MBA-programmer er omfattet af CBS’ internationale
akkrediteringer, AMBA (Association af MBAs) og EQUIS (European Quality Improvement System) CBS’
MBA programmer er som alle andre danske uddannelser omfattet af ACE Danmarks turnusakkrediteringer”

Slettet: CSE udbyder en række
efteruddannelseskurser, men ikke MBA.
Slettet: opsagt
Slettet: denne
Slettet: eget
Slettet: E-MBA, E-MBA Flex, Full Time
MBA og Blue MBA
Slettet: ne
Slettet: beholder alle
Slettet: de
Slettet: CBS har.
Slettet: Eksempelvis har vi lige fået en
femårig EQUIS-akkreditering.
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Bestyrelsen

CBS' regnskab 2010
Hermed den endelige redegørelse for CBS' regnskab 2010.
Dette notat indeholder:
1. en oversigt over det endelige regnskab for CBS i 2010 med indtægter
og omkostninger fordelt på hovedområder;
2. en oversigt over det formålsfordelte regnskab for 2010, sammenlignet
med 2009

1. CBS' regnskabsresultat for 2010
Samlet opnåede CBS et resultat på 28,8 mio. kr. i 2010. Ved udgangen af
oktober 2010, budgetterede CBS med et overskud på 5,0 mio. kr. Det øgede
overskud skyldes primært manglende decentral registrering af kommende
indtægter i budgetopfølgningerne, mens udgiftsstyringen ift. de budgetterede
indtægter var mindre kritisabel, jf. nedenfor.
Der er tale om en temmelig stor afvigelse fra den seneste prognose, hvilket LT
ikke finder acceptabelt. Konsulentfirmaet Deloitte er nu i færd med at gennemgå
CBS' budgetopfølgning, controlling og prognosearbejde mhp. at opnå en større
præcision i prognoserne for årets resultat. Resultaterne af dette arbejde vil blive
forelagt bestyrelsen.
Det noget bedre regnskabsresultat end forventet har to hovedforklaringer:
1. Institutterne opnåede et væsentligt bedre resultat end forventet ved
udgangen af september (Budgetopfølgning Q3-2010). Således kom
institutterne samlet ud af 2010 med et resultat, der var 18 mio. kr. bedre
end prognosen ved Q3. Hovedforklaringerne på dette er, at en gruppe af
institutter ikke havde budgetteret alle indtægter korrekt i løbet af 2010.
Institutterne overholdt imidlertid deres udgiftsprognoser for både løn og drift.
2. Renteudgifterne på CBS' bygninger blev overestimeret (med ca. 5 mio. kr.).
Således var både indkøb af byggeret på Metro-forpladsen og interne renter
på likviditetstrækket til ombygningen af Råvarebygningen fejlagtigt
medregnet som budgetterede udgifter i 2010.
Derudover er der følgende særlige forhold, som LT vil henlede bestyrelsens
opmærksomhed på:

10.april 2011

Leadership Team

1. CBS har i samarbejde med revisor justeret CBS' procedure fsva.
værdisætningen af immaterielle aktiver. Dette vil få virkning for de
fremadrettede investeringer i immaterielle aktiver, f.eks. IT-systemer, som i
højere grad vil belaste resultatopgørelsen og i mindre grad CBS' balance
som aktiver.
2. CBS har i forbindelse med den varslede afskedigelsesrunde hensat 8,7
mio. kr. i regnskabet for 2010, primært til løn i fritstillingsperioder samt i 2.
række fratrædelsesbeløb, newplacement-forløb og kompetenceudvikling for
det antal medarbejdere, der forventes afskediget.
3. Endelig har CBS hensat et beløb på 2,6 mio. kr. i 2010-regnskabet til det
tidligere fremsatte krav (jf. Budgetopfølgning ved Q3-2010) samt forventede
yderligere krav fra EU-kommissionen vedr. et antal EU-projekter ved CBS,
der blev afsluttet i 2008 - og som blev undersøgt af EU samme år.
Det samlede resultat af det foreløbige regnskab for CBS, hvor indtægter og
omkostninger er fordelt på hovedområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1, CBS' regnskabsresultat for 2010
Resultatopgørelse

Forskning

Uddannelse

HD/Master

Rektor

Shared
Services

Bibliotek

I alt

CAMPUS

Driftsindtægter
Statstilskud direkte til CBS

90.710.379

38.293.682

Statstilskud søgt i konkurrence

277.441.976
57.577.924

743.584

670.395

95.154

Tilskud fra private og andre ikke statslige enheder

41.417.629

1.367.275

5.657.491

87.454

130.936.484

1.189.138

Studerendes deltagerbetalinger
Øvrige indtægter
Driftsindtægter i alt

240.524.516

5.841.828

23.064.338

9.791.733

175.085.400

854.912.024
59.087.056
48.529.850
137.967.449

27.632.510

2.056.143

8.052.918

3.221.825

49.553.332

709.105

438.188

91.664.022

404.070.039

248.422.486

164.164.600

13.013.558

147.780.735

39.185.395

175.523.588

1.192.160.402

171.740

Driftsomkostninger
VIP-løn

213.775.803

98.158.461

16.144.378

1.014.317

4.288.274

DVIP-løn

2.443.634

61.317.169

22.287.869

15.000

2.245.377

TAP-løn

82.736.709

51.486.529

19.758.999

770.815

101.856.393

333.552.973
88.309.048

27.464.352

14.575.878

298.649.675

3.405.205

3.194.300

0

-109.713

11.467.447

0

0

17.957.241

302.361.351

214.156.459

58.191.246

1.690.420

119.857.491

27.636.091

14.575.878

738.468.936

264.137

722.137

22.568

24.645.020

69.679.013

95.332.873

47.830

7.200

425.087

39.832.406

40.312.523

Konferencer og tjenesterejser

23.682.585

2.593.100

4.491.986

174.723

7.391.418

530.152

507.138

39.371.102

Konsulentanvendelse (inc advokat og revision)

10.049.763

4.922.739

7.790.822

595.777

25.489.421

49.977

1.804.743

50.703.242

Øvrige driftsudgifter

50.219.577

9.779.011

76.324.906

11.898.368

-18.740.722

10.641.531

-4.269.381

135.853.290

Andre lønomkostninger
Lønomkostninger
Husleje og ejendomsskatter
Bygningsdrift og -vedligeholdelse i alt
Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger i alt
Driftsomkostninger i alt
Resultat før afskrivninger & finansielle poster

83.951.926

17.294.849

88.607.714

12.668.868

14.140.117

11.221.660

-1.957.500

225.927.634

386.625.243

232.180.645

146.821.527

14.359.287

159.067.714

38.857.752

122.129.798

1.100.041.966

17.444.797

16.241.841

17.343.073

-1.345.729

-11.286.979

327.644

53.393.790

92.118.436

17.221.732

17.221.732

Af- og nedskrivninger på bygninger
Af- og nedskrivninger på anlæg ekskl. bygninger
Resultat før finansielle poster

12.144.271
17.444.797

16.241.841

17.343.073

-1.345.729

Renteindtægter
Finansielle omkostninger
Resultat

12.144.271

-23.431.250

327.644

36.172.058

62.752.433

35.122.120

35.137.411

1.049.939

28.817.352

1.202.329
615
17.444.182

1.202.329

14.677
16.241.841

17.343.073

-1.345.729

-22.243.597

327.644

Ud over de positive resultater på Forskning, Uddannelse og HD/Master tegner
Shared Services sig for et underskud på ca. 22 mio. kr.
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For Shared Services skyldes det store underskud primært, at den forøgede
hensættelse til feriepengeforpligtelsen på godt 11 mio. kr. er omposteret hertil
efter bestyrelsens ønske på sidste bestyrelsemøde. Øvrige årsager er en dårlig
økonomi på boligområdet, jf. særskilt notat på sidste bestyrelsesmøde, en
ekstraordinær udgift til McKinsey på 4 mio. kr. ifm. foranalysen for den
administrative organisation og "nedskrivninger" af værdien af igangværende
arbejder på IT-systemer som følge af det ændrede værdisætningsprincip.
De "øvrige indtægter", der ligger på Rektors område, er indtægter fra Corporate
Partners samt bidrag til implementering af strategien fra Nimbs Fond (1 mio.
kr.). Af de ca. 5,7 mio. kr. i tilskud fra private og EU på Shared Services er
hovedparten EU-finansierede programmer på det internationale kontor (ca. 4,5
mio. kr.), f.eks. ERASMUS. Dertil kommer enkelte tilskud til projekter i Learning
Lab. Posten "Øvrige indtægter" under Shared Central Services omfatter
huslejeindbetalinger fra internationale studerende og forskere (ca. 30 mio. kr.),
indbetalinger fra IT-Universitetet for CBS' andel af E-Business uddannelsen (6,7
mio. kr.), indtægter fra Language Center (2,3 mio. kr.), indbetalinger fra
Corporate Partners (1,5 mio. kr.), indtægter for samarbejde om IT på tværs af
universiteter (E-valgsystemet, ca. 1,4 mio. kr.) og en lang række mindre
indtægtsposter.
Vedr. konsulentudgifter og øvrige driftsomkostninger henvises til et særligt notat
("Notat om CBS' omkostninger til konsulenter og til øvrig drift i 2010").
Endelig er de negative udgiftsposter under "Øvrige driftsomkostninger" under
Shared Services og Campus overførsler af overheadmidler fra andre områder
og bidrag fra HD/Master programmerne, som bliver regnskabsført som intern
handel på en udgiftskonto.

2. Det formålsfordelte regnskab
CBS skal opgøre omkostningerne i regnskab efter formål, baseret på Danske
Universiteters definitioner. Denne formålsopdeling indgår delvis i Årsrapporten
(’Supplerende regnskabsoplysninger’, note b), men den er fremstillet samlet i
tabel 2.
Her er tallene for 2009 anført til sammenligning.
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Tabel 2, CBS' formålsfordelte regnskab
FORMÅLSFORDELING

2009

Pct./Oms.

2010

Pct./Oms.

1. Uddannelse

450.941.489

40,0%

512.328.222

42,9%

2. Forskning

284.961.713

25,3%

287.820.975

24,1%

39.348.182

3,5%

39.563.069

3,3%

0

0,0%

0

0,0%

5. Generel ledelse og administration

100.253.236

8,9%

104.548.963

8,8%

6. Bygninger

216.300.691

19,2%

220.284.150

18,5%

3. Formidling og vidensudveksling
4. Myndigheds-betjening

Omkostninger i alt

1.091.805.313

Omsætning i alt

1.127.529.779

1.164.545.379
96,8%

1.193.362.731

97,6%

Som det fremgår, er omkostningerne fra 2009 til 2010 til uddannelsesformål
steget markant med over 60 mio. kr. Det skyldes aktivitetsforøgelser, både på
daguddannelser og HD/Master samt effekten af taxameterløftet i 2010.
Omkostningerne til forskningsformål er steget en smule i løbende priser, men
som procent af omsætningen er andelen faldet fra 25,3 til 24,1%. Dette skyldes
et fald i den eksternt finansierede forskning og et større træk på VIP til
undervisningsopgaver.
Formålet "Formidling og vidensudveksling" er CBS' biblioteksvirksomhed, og
omkostningerne til dette formål har haft en lidt lavere vækst end den samlede
omsætning på CBS.
Formålet "Myndighedsbetjening" er beregnet for universiteter, der har
sektorforskningsopgaver eller tilsvarende. Det har CBS ikke.
Omkostningerne til generel ledelse og administration er steget med godt 4 mio.
kr. ift. 2009, men andelen af den samlede omsætning er stort set konstant.
Omkostningerne til bygningsformål er steget med ca. 4 mio. kr. i 2010, hvilket
dækker over færdiggørelse af Råvarebygningen samt stigninger i huslejer og
ejendomsskatter. På den anden side har der været et fald i
forsyningsomkostningerne i 2010 i kraft af forskellige besparelsesinitiativer.

3. Indstilling
Leadership Team indstiller:
- at bestyrelsen tager den endelige redegørelse om CBS' regnskab 2010 til
efterretning;
- at bestyrelsen tager formålsfordelingen af CBS' omkostninger for 2010 til
efterretning.
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Leadership Team
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Bestyrelsen for
Handelshøjskolen i København (CBS)

Store Kongensgade 45
1264 København K
Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15
rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Såfremt der ikke inden
og under
bestyrelsens
og vedtagelse
af årsrap- 11. april 2011
Rigsrevisionens
erklæring
og beretning
ombehandling
Handelshøjskolen
i Købenporterne
på mødet
den 18.2010
aprilsamt
2007 redegørelser
fremkommer yderligere
væsentlige
oplysninhavns
(CBS)
årsrapport
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2006, samt
Den
Veterinærog Landbohøjskoles årsrapport for 2006.
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Til orientering for:
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skal
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resultaterne
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udførte revision
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Kontor:

C6

J.nr.: 2010-59264
Formål med erklæringen
Formålet med erklæringen er at give CBS og Videnskabsministeriet en samlet vurdering af
universitetets regnskabsaflæggelse og økonomiske forvaltning baseret på den udførte revision vedrørende regnskabsåret 2010.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Årsregnskabet underskrives af universitetets ledelse, jf. universitetslovens § 28, stk. 3.
Med underskriften tilkendegives:






at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten
er fyldestgørende
at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er omfattet af årsrapporten.

Grundlaget for revisionen
Rigsrevisionen har for regnskabsåret 2010 revideret CBS. Revisionen er udført i overensstemmelse med God Offentlig Revisionsskik (GOR). Dette indebærer, jf. rigsrevisorlovens
§ 3, at det ved revisionen er efterprøvet, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner,
der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere er der
foretaget en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsrapporten.
Rigsrevisionen betragter med denne erklæring revisionen af CBS’s årsrapport som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår
op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger,
som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i denne erklæring og i revisionsberetningen, vil blive vurderet på ny.
Den udførte revision
Revisionen er tilrettelagt og udført på grundlag af en vurdering af væsentlighed og risiko og
er baseret på stikprøver og en gennemgang af forretningsgange og interne kontroller.
Revisionen af CBS omfattede for regnskabsåret 2010 løbende årsrevision vedrørende
udvalgte forvaltningsområder samt afsluttende årsrevision af årsrapporten.
Konklusion
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På baggrund af den udførte revision er Rigsrevisionen nået frem til følgende konklusion:
 Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 Der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis
 Rigsrevisionen er ved gennemgangen af årsrapporten ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysninger om mål og resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende
 Rigsrevisionen er ved den udførte forvaltningsrevision ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at forvaltningen på de områder, Rigsrevisionen har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen har således ikke givet anledning til forbehold.
Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen.
København, den 11. april 2011
Lars Tang
Kontorchef
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Beretning om omfanget og resultaterne af Rigsrevisionens revision af CBS vedrørende 2010
I.

Omfanget af den udførte revision

Rigsrevisionens erklæring om revisionen af CBS’s årsrapport er baseret på Rigsrevisionens løbende årsrevision ved universitetet, den afsluttende årsrevision af årsrapporten
samt samarbejdet med institutionsrevisor, herunder en gennemgang og drøftelse af resultatet af dennes revision.
Efter universitetslovens § 28, stk. 4, revideres CBS’s årsrapport af rigsrevisor i henhold
til § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven). Rigsrevisor har den 21. december 2004 indgået aftale med videnskabsministeren om, at revisionsopgaven varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en intern
revision (institutionsrevision), jf. universitetslovens § 28, stk. 5, og rigsrevisorlovens § 9.
Efter aftalen har Rigsrevisionen ansvaret for den samlede revision af CBS i henhold til
rigsrevisorloven, mens institutionsrevisor over for universitetets bestyrelse har ansvaret for
den samlede interne revisionsindsats på CBS og afgiver påtegning herom på universitetets
årsrapport.
A.

Rigsrevisionens løbende årsrevision ved CBS

Ved revisionen på CBS gennemgik Rigsrevisionen følgende 3 områder som en del af den
løbende årsrevision:
1.
2.
3.

Målregistrering og -rapportering
CBS’ brug af konsulentydelser
CBS’ rejse og repræsentationsudgifter.

Resultaterne af denne revision er afrapporteret til CBS i brev af 2. marts 2011.
B.

Rigsrevisionens afsluttende årsrevision

Rigsrevisionens afsluttende revision omfattede en gennemgang og vurdering af universitetets årsrapport, herunder det finansielle regnskab og målrapporteringen. Ved revisionen er
det påset, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1373
af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteter med senere ændringer
samt Økonomistyrelsens vejledning af 3. november 2010, hhv. Universitets- og Bygningsstyrelsens skrivelse til universiteterne af 20. december 2010 om udarbejdelse af årsrapport
samt skrivelse af 18. januar 2010 om opdatering af hovednøgletalsoversigt i universiteternes årsrapport.
C.

Rigsrevisionens samarbejde med institutionsrevisor

Samarbejdet med institutionsrevisor vedrørende revisionen i 2010 har omfattet en gennemgang af dennes planlægning og arbejdspapirer samt drøftelse af revisionsprotokollat
for at vurdere, om Rigsrevisionen tillige kan basere sin revision af CBS´ årsrapport på institutionsrevisors arbejde.
Samarbejdet har været tilfredsstillende, og det er Rigsrevisionens vurdering, at vi tillige
kan basere vores vurdering af årsrapporten på institutionsrevisors arbejde.
II.

Resultatet af den udførte revision

A.

Rigsrevisionens løbende årsrevision ved CBS

Det var Rigsrevisionens samlede vurdering, at universitets forretningsgange og interne
kontroller på de tre reviderede områder generelt opfylder de krav, der kan stilles til en god
og pålidelig forvaltning. Visse steder var der dog efter Rigsrevisionens opfattelse muligheder for forbedringer.
I det følgende er sammenfattet de væsentligste resultater fra revisionen.
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Målregistrering og -rapportering
Rigsrevisionen gennemgik som i tidligere år universitets registrering af aktivitetsdata samt
den løbende opfølgning på målopfyldelsen. I år besøgte Rigsrevisionen i forbindelse med
revisionen de involverede administrative enheder, herunder Student Services, Studieadministrationen, Admission Office og Studievejledningen.
Resultatet af revisionen
Det var Rigsrevisionens vurdering, at universitetets procedurer sikrer en løbende registrering af data vedrørende mål i udviklingskontrakten. Vurderingen baserer sig på følgende:


CBS har tilrettelagt hensigtsmæssige registrerings- og rapporteringssystemer og
har gennem den seneste årrække udskiftet de fleste it-systemer.



CBS har tillige en systematisk og meget tilfredsstillende opfølgning på udviklingskontrakten i løbet af året.



Gennemgangen viste, at de oplysninger, der ligger til grund for de mål, der blev
gennemgået ved revision, er tilfredsstillende dokumenteret. CBS har tilrettelagt og
følger procedurer, der sikrer at der løbende bliver foretaget registrering af aktivitetsdata vedrørende disse mål.

Generelt
Ved bilagsgennemgangen konstaterede Rigsrevisionen en række fejlkonteringer svarende
til 20 % af stikprøven. Fejlkonteringerne blev drøftet med CBS, der henviste til den forestående omorganisering og centralisering af økonomiadministrationen, der forventes at få en
positiv indflydelse på kompetencerne på økonomiområdet.
Rigsrevisionen anbefalede CBS at sikre, at kun det nødvendige antal medarbejdere tildeles adgang til at registrere i systemet, samt at disse gennem undervisning eller anden oplæring sikres tilstrækkeligt kendskab til universitetets konteringsregler og -praksis.
CBS oplyste herudover, at man af ressourcemæssige grunde i 2010 ikke har gennemført
central controlling med stikprøvekontrol af konteringer mv. Rigsrevisionen anbefalede, at
CBS genindfører central controlling af konteringerne mv.
CBS’ brug af konsulentydelser
Rigsrevisionen definerer konsulentydelser som tjenesteydelser, der leveres af en ekstern
person, som for en afgrænset periode engageres til at udføre en nærmere defineret opgave, der forudsætter særlig ekspertise.
Formålet var at undersøge, om CBS har en strategisk anvendelse af konsulentydelser og
herunder, om universitetets forretningsgange sikrer, at universitetet er omkostningsbevidst
i forbindelse med overvejelser om køb af konsulentbistand.
Rigsrevisionen undersøgte derfor, om universitetet har en strategi for anvendelse af konsulentydelser og et overblik over niveauet for udgifterne til konsulentindkøb. Desuden undersøgte Rigsrevisionen, om CBS’ indkøb af konsulentydelser sker under hensyn til pris og
kvalitet, og om der indgås skriftlig aftale ved disse indkøb. Rigsrevisionens vurdering bygger på en gennemgang af CBS’ forretningsgange og retningslinjer for indkøb samt en gennemgang af en stikprøve vedrørende afholdte konsulentydelser.
Resultatet af revisionen
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Det var Rigsrevisionens samlede vurdering, at CBS har en strategisk anvendelse af konsulentydelser samt at universitetet tager skyldige økonomiske hensyn i forbindelse med
overvejelser om køb af konsulentydelser. Denne vurdering baserer sig på følgende:


CBS har skriftlige retningslinjer for indkøb af konsulentydelser. Herudover har
CBS indført en ansøgningsformular, der skal anvendes ved køb af konsulentydelser over 50.000 kr. Rigsrevisionen fandt at disse bidrager til at sikre en hensigtsmæssig økonomisk forvaltning af konsulentindkøb.



Sagsgennemgangen viste, at aftaler om konsulentydelser indgås skriftligt. Rigsrevisionen konstaterede dog i et tilfælde, at levering af en konsulentydelse var påbegyndt, inden kontrakten herom var underskrevet. Rigsrevisionen finder, at der
altid bør foreligge en underskrevet aftale, inden arbejdet påbegyndes.



CBS har overblik over udgifterne til køb af konsulenter. Opgørelsen var dog behæftet med en vis usikkerhed, idet de opgjorte konti også omfatter it-drift, og konteringen har været usikker. Opgørelsen over udgifter til konsulenter viste, at disse
udgifter er af et væsentligt omfang. Rigsrevisionen fandt det derfor velbegrundet,
at CBS i 2010 har skærpet fokus på området

Rejse- og repræsentationsudgifter
Det var Rigsrevisionens samlede vurdering, at CBS administration af og kontrol med udgifterne til tjenesterejser og repræsentation sikrer, at der bliver taget skyldige økonomiske
hensyn. Vurderingen baserede sig på følgende:


CBS har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for administrationen af rejser og
repræsentation.



Bilagsgennemgangen viste, at retningslinjerne generelt bliver fulgt.



Ved repræsentationsbilag bliver kravet om at oplyse anledning og antal/deltagerkreds dog ikke fulgt i tilstrækkeligt omfang. Rigsrevisionen fandt, at
formål og antal/deltagerkreds altid skal fremgå. Ved elektroniske bilag kan oplysningerne eventuelt gives i noten eller som vedhæftet fil. CBS henviste til indførslen
af onlinebestilling i kantinen, hvor der automatisk vil blive bedt om oplysningerne.

Vedrørende betalingskort:
Ved revisionen konstaterede Rigsrevisionen, at der var en vis usikkerhed i CBS´ forvaltning af betalingskort. Rigsrevisionen anbefalede CBS:
- at opdatere oplysninger om anvendelse af betalingskort med henholdsvis firmahæftelse
og privat hæftelse samt kriterier herfor i afsnittet i regnskabsinstruksen
- gennem en aftale med kreditkortselskabet at sikre, at fakturaer vedrørende privathæftende kort ikke forsynes med EAN-nr. og/eller sendes til CBS
- at sikre sig et centralt overblik over firmakort med henholdsvis privat hæftelse og firmahæftelse
- at tydeliggøre retningslinjerne for brug af betalingskort og løbende følge op på, at kortene
administreres og anvendes korrekt.
Opfølgning på revision 2009: Projektadministration

6

Rigsrevisionen fulgte i forbindelse med besøget op på revisionen af CBS’ projektadministration 2009. Ved revisionen i 2009 blev det konstateret, at knap 50 % af den samlede
projektmasse havde overskredet forventet slutdato og ikke var opdateret/ændret i systemet ved projektopfølgningen. Det blev videre konstateret, at ca. 20 % af projekterne udviste et underskud ved projektopfølgningen.
Ved denne revision blev det konstateret, at CBS den 31. august 2010 havde 347 aktive
projekter. I forbindelse med oprydningen havde Økonomifunktionen lukket 243 projekter
og i den forbindelse havde CBS konstateret, at der var saldi tilbage på en del af de lukkede projekter, der tilsammen genererede en indtægt på 11,9 mio. kr. som er indtægtsført.
Rigsrevisionen kunne således konstatere, at CBS’ centrale opfølgning på de eksternt finansierede projekter har været tilfredsstillende.
B.

Rigsrevisionens afsluttende årsrevision

Revisionen af årsrapportens regnskabsdel, herunder oplysningerne om anvendt regnskabspraksis og tilhørende noter, viste, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse
med reglerne i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen for universiteterne.
Afrapporteringen på udviklingskontrakten i årsrapporten indeholder en kort sammenfatning af målopfyldelsen samt en analyse af de opnåede resultater for udvalgte væsentlige mål, herunder de mål, som ministeriet har ønsket nærmere analyseret, samt en
oversigt over status for alle udviklingskontraktens mål. I bilaget vedrørende Afrapporteringen af udviklingskontrakten er bl.a. opgivet graden af målopfyldelse.
Rigsrevisionen finder samlet, at rapporteringen i årsrapporten er hensigtsmæssig.
Rigsrevisionen er opmærksom på sagen vedrørende fusionen af fondene SIMI og HHE til
CBS-SIMI Executive Fonden (CSE). Rigsrevisionen er bekendt med de opgivne planer om
et samarbejde mellem CBS og CSE omkring masteruddannelser samt at den opsagte
EPAS-akkreditering ved SIMI har medført problemer for de involverede studerende.
Rigsrevisionen har noteret sig, at det fremgår af s. 14 i beretningen, at ledelsen vurderer at
CBS ikke kan gøres ansvarlig i forhold til de MBA-studerende på SIMI.
C.

Rigsrevisionens samarbejde med institutionsrevisor

Rigsrevisionen har drøftet revisionsprotokollatet med institutionsrevisor. Rigsrevisionen er
enig i anbefalinger mv. i revisionsprotokollatet og skal særligt fremhæve følgende:
 2.2 Opfølgning på sidste års bemærkninger/Økonomistyring
På CBS pågår en fortsat proces mod forbedret økonomistyring. Det er institutionsrevisors
opfattelse, at CBS er nået betydeligt længere med at forbedre økonomistyringen. Der er
implementeret en mere central styring af regnskabsafslutningsprocessen, og denne centralisering vil i 2011 blive understøttet af en organisatorisk ændring, hvor økonomisupporten samles i en tværgående enhed.
Institutionsrevisor påpeger, at ledelsens tiltag med større økonomienheder er det rigtige
udgangspunkt for en forbedret økonomistyring. Rigsrevisionen er enig i denne vurdering.
 4.2 It
Institutionsrevisor har ved gennemgangen af de generelle it-kontroller haft fokus på kontrollerne vedrørende SPARC, Navision, SLS og Ibistic. Institutionsrevisor vurderer, at CBS
generelt har et godt grundlag for fremadrettet fortsat at opbygge et godt kontrolleret itmiljø. Institutionsrevisor har dog også konstateret en række væsentlige svagheder i de interne kontroller som CBS bør have fokus på. Disse forhold fremgår af institutionsrevisors
notat om it-revisionen. Bl.a. følges visse procedurer omkring administration af brugeradgange ikke konsekvent ligesom der er fundet brugere på enkelte applikationer, som har flere beføjelser i deres adgange end deres funktion retfærdiggør.
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Institutionsrevisor har desuden konstateret, at der ikke foreligger en konkret sikkerhedspolitik, der sikrer at forskningsdata effektivt bevares for eftertiden, ligesom det er konstateret
at forskningsdata kan befinde sig på lokale og bærbare medier og dermed være udenfor
CBS’ kontrol og adgang. CBS har oplyst, at man vil i gangsætte en analyse med henblik
på at udarbejde en sikkerhedspolitik på området.
Rigsrevisionen finder tiltaget nødvendigt og vil pointere vigtigheden af, at fastholde fokus
på såvel informationssikkerheden som på de interne kontrolprocedurer.

B2-2011
Pkt. 2
Bilag 2.6

Handelshøjskolen i København (CBS)
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg C
(cbs@cbs.dk)

Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K
Tlf. 33 92 84 00
Fax 33 11 04 15
rr@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk

Revision ved Handelshøjskolen i København (CBS)
1. Rigsrevisionen har i perioden fra den 1. til den 4. november 2010 aflagt revisionsbesøg ved CBS. Efterfølgende har Rigsrevisionen som aftalt på det afsluttende møde den 4. november modtaget yderligere materiale, senest den 22. februar 2011.
Revisionsområder, formål og indhold

2. marts 2011

Kontor: C6
J.nr.: 2010-5926-4
Til orientering for:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Ernst & Young

2. Revisionsbesøget var en del af Rigsrevisionens løbende årsrevision og var et
led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor. Rigsrevisionen
har i 2010 valgt at udføre revision på følgende 3 områder:




Universiteternes målregistrering- og rapportering i relation til udviklingskontrakterne
Universiteternes brug af konsulentydelser
Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter

Rigsrevisionens vurdering
3. Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller på
de 3 gennemgåede områder fungerede tilfredsstillende og opfyldte de krav, der
kan stilles til en god og pålidelig forvaltning. Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at der visse steder er mulighed for forbedringer.
Vurderingen er især baseret på følgende:
Vedrørende universitets målrapportering:
4. CBS har tilrettelagt hensigtsmæssige registrerings- og rapporteringssystemer
og har gennem den seneste årrække udskiftet de fleste it-systemer. CBS har
tillige en systematisk og meget tilfredsstillende opfølgning på udviklingskontrakten i løbet af året.
Gennemgangen viste, at de oplysninger, der ligger til grund for de mål, der blev
gennemgået ved revision, er tilfredsstillende dokumenteret. CBS har tilrettelagt
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og følger procedurer, der sikrer at der løbende bliver foretaget registrering af aktivitetsdata vedrørende disse mål.
Generelt
5. Ved bilagsgennemgangen konstaterede Rigsrevisionen en række fejlkonteringer svarende til 20 % af stikprøven. Fejlkonteringerne blev drøftet med CBS.
Rigsrevisionen anbefaler CBS at sikre, at kun det nødvendige antal medarbejdere tildeles adgang til at registrere i systemet, samt at disse gennem undervisning
eller anden oplæring sikres tilstrækkeligt kendskab til universitetets konteringsregler og -praksis.
CBS oplyste herudover, at man ikke i 2010 har gennemført central controlling
med stikprøvekontrol af konteringer mv. Rigsrevisionen anbefaler, at CBS genindfører central controlling af konteringerne mv.
Vedrørende CBS’s brug af konsulentydelser:
6. Det er Rigsrevisionens vurdering, at CBS har en strategisk anvendelse af konsulentydelser samt at CBS er omkostningsbevidst i anvendelsen af konsulentydelser.
Sagsgennemgangen viste, at aftaler om konsulentydelser indgås skriftligt. Rigsrevisionen konstaterede dog i et tilfælde, at levering af en konsulentydelse var
påbegyndt, inden kontrakten herom var underskrevet. Rigsrevisionen finder, at
der altid bør foreligge en underskrevet aftale, inden arbejdet påbegyndes.
CBS har overblik over udgifterne til køb af konsulenter. Opgørelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet de opgjorte konti også omfatter it-drift, og konteringen har været usikker. Opgørelsen over udgifter til konsulenter viser, at disse udgifter er af et væsentligt omfang. Rigsrevisionen finder det derfor velbegrundet, at CBS i 2010 har skærpet fokus på området
Vedrørende CBS’s rejse- og repræsentationsudgifter:
7. Det er Rigsrevisionens vurdering, at CBS har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for administrationen af rejser og repræsentation. Bilagsgennemgangen viste, at retningslinjerne generelt bliver fulgt. Ved repræsentationsbilag bliver
kravet om at oplyse anledning og antal/deltagerkreds dog ikke fulgt i tilstrækkeligt
omfang. Rigsrevisionen finder, at formål og antal/deltagerkreds altid skal fremgå.
Ved elektroniske bilag kan oplysningerne eventuelt gives i noten eller som vedhæftet fil.
Vedrørende betalingskort:
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8. Ved revisionen konstaterede Rigsrevisionen, at der var en vis usikkerhed i
CBS´ forvaltning af betalingskort. Rigsrevisionen skal på denne baggrund anbefale CBS
- at opdatere oplysninger om anvendelse af betalingskort med henholdsvis firmahæftelse og privat hæftelse samt kriterier herfor i afsnittet i regnskabsinstruksen
- gennem en aftale med kreditkortselskabet at sikre, at fakturaer vedrørende privathæftende kort ikke forsynes med EAN-nr. og/eller sendes til CBS
- at sikre sig et centralt overblik over firmakort med henholdsvis privat hæftelse
og firmahæftelse
- at tydeliggøre retningslinjerne for brug af betalingskort og løbende følge op på,
at kortene administreres og anvendes korrekt.
10. Rigsrevisionen vedlægger en rapport med de bemærkninger, som revisionen
af de enkelte områder gav anledning til, og som blev drøftet med universitetets
medarbejdere under revisionen.
Resultatet af denne revision vil indgå i Rigsrevisionens samlede vurdering af
CBS’s årsrapport, der tillige vil være baseret på det arbejde, institutionsrevisor
udfører. Denne vurdering vil bliver fremsendt inden bestyrelsens behandling af
årsrapporten. Resultatet af denne revision vil tillige sammen med resultaterne af
tilsvarende revisioner ved de øvrige universiteter indgå i Rigsrevisionens årlige
beretning om revisionen af statsregnskabet.
Kontaktoplysninger
Såfremt CBS har spørgsmål til revisionsrapporten, kan der rettes henvendelse til
fuldmægtig Astrid Marianne Hjortø på tlf. nr. 33 95 47 23 eller via e-mail til
rr@rigsrevisionen.dk med henvisning til j.nr. 2010-5926-4.

Med venlig hilsen
Lars Tang
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Kontor: C6
J.nr.: 2010-5926-4

I.

Revisionens formål og omfang

1. . Rigsrevisionen har i efteråret 2010 foretaget løbende revision ved universiteterne.
Formålet med revisionen var at vurdere, om forretningsgange og interne kontroller på udvalgte områder fungerede tilfredsstillende og opfylder kravene til en god og pålidelig forvaltning.
Rigsrevisionens revision indgår som en del af den samlede revisionsindsats på universitetsområdet og er et led i samarbejdet mellem Rigsrevisionen og institutionsrevisor, jf. § 9aftalen om interne revisioner ved universiteterne.
2. Rigsrevisionen havde efteråret 2010 fokus på følgende tre områder:
1.
2.
3.

Universiteternes målregistrering- og rapportering i relation til udviklingskontrakterne
Universiteternes brug af konsulentydelser
Universiteternes rejse- og repræsentationsudgifter

3. Revisionen er for alle tre områder udført som interview af de ansvarlige centrale afdelinger samt ved gennemgang af udtagne stikprøver.

Fokusområde 1: Universitetets målrapportering
Baggrund
4. Institutionsrevisor foretager i henhold til § 9-aftalen alene review af universiteternes
målrapportering. Som et led i arbejdsdelingen foretager Rigsrevisionen derfor yderligere
revisionshandlinger for at opnå overbevisning om, at målrapporteringen og grundlaget herfor er dækkende og dokumenteret.
Formål
5. Formålet var at undersøge, om universitetets procedurer sikrer en løbende registrering
af data vedrørende mål i udviklingskontrakten, samt hvorledes den periodiske opfølgning
på målopfyldelsen af udviklingskontraktens mål er tilrettelagt i 2010.
CBS opfølgning på målene i udviklingskontrakten
6. CBS foretager efter sædvanlig praksis tre statusrapporteringer vedrørende målopfyldelsen i udviklingskontrakten i løbet af året. Den øvrige ledelsesinformation består af et

aktivitetsindikatorark, der medfølger opfølgningen på udviklingskontrakten, samt CBS ledelsesinformation og rektors beretning. Alle afrapporteringer forelægges bestyrelsen.
Rigsrevisionen vurderer, at CBS har etableret hensigtsmæssige procedurer for opfølgning.
Procedurer for registrering af aktivitetsdata
7. Ved revisionen blev gennemgået dokumentation for grundregistreringer for hovedformålet uddannelse i udviklingskontrakten:




Mål vedrørende optag (bachelor og kandidat)
Mål vedrørende frafald
Mål vedrørende studievejledningsaktivitet

Rigsrevisionen besøgte i forbindelse med revisionen af disse mål de involverede administrative enheder, herunder Student Services, Studiesekretariatet, Admission Office og Studievejledningen.
Optag
8. Optagelse af studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne sker ved studiestart 1.
september. Derudover er der et mindre optag 1. februar af studerende, der har søgt om
overflytning fra andre universiteter. Optagelsen sker centralt i Admission Office og foregår
på grundlag af elektronisk ansøgning eller post (manuel) behandling. Registreringen af optagne på bacheloruddannelserne foregår automatisk via KOT systemet (Den Koordinerede
Tilmelding), mens optag på kandidatuddannelserne indtastes i systemet Admission Flow.
CBS sender brev til de studerende med kode og web adresse. Indskrivningen i SPARC foregår automatisk.
Skæringsdatoen for opgørelse af studieoptag er 1. oktober, hvor det antal studerende, der
har haft studiestart i august/september, og som fortsat er indskrevne på skæringsdatoen 1.
oktober, bliver optalt. Optaget blev i 2010 opgjort til 2.649 bachelorer og 2.766 kandidater.
Opgørelsen koordineres af CBS Studieadministration og indsendes efterfølgende til Universitets- og Bygningsstyrelsen.
Ved Rigsrevisionens gennemgang blev oplysningerne til UBST om det samlede optag
sammenholdt med grundregistreringerne i det studieadministrative system SPARC. Gennemgangen viste, at der var overensstemmelse mellem tallene.
Ud fra opgørelsen blev der udtaget en stikprøve vedrørende bachelor- og kandidatoptag,
hvor det blev kontrolleret, at der forelå eksamensbevis og øvrig relevant information til brug
for vurderingen af optagelsen.
Frafald
9.Opgørelsen af frafald udarbejdes umiddelbart efter 1. oktober på grundlag af en rapport
fra SPARC over dels dimittender fordelt på optagelsesår, dels studenterbestand fordelt på
optagelsesår. Oplysningerne indlægges i regneark, hvor det akkumulerede antal dimittender, gennemførsel og frafald beregnes
Rigsrevisionen gennemgik beregningen af frafaldsprocenten for HA (jur), der i 2010 var på
47,4 % og kontrollerede de bagvedliggende tal til oplysningerne i SPARC. På baggrund af
rapporterne fra SPARC vedrørende dimittender og bestand udtog vi en stikprøve af frafaldne studerende, hvor det blev kontrolleret, at der forelå udmeldelsesbrev med klagevejledning.
CBS har en fast halvårlig procedure for udmeldelse af ikke-aktive studerende dvs. studerende uden holdtilmelding det pågældende semester. Proceduren betyder, at alle studerende aktivt skal tilmelde sig hold hvert halve år. Proceduren er med til at sikre, at de studerende er studieaktive samt at CBS udnytter deres ressourcer optimalt. Rigsrevisionens
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gennemgang har imidlertid vist, at proceduren også har den konsekvens, at studieaktive,
der har tilmeldt sig for sent, ikke indgår i opgørelsen af studiebestanden for det pågældende år og derfor tæller forkert med i dette års frafaldsstatistik. Rigsrevisionen anbefaler CBS
at overveje, om proceduren for automatisk udmeldelse kan forbedres eller om årsrapporten og indberetningen til Danske Universiteter vedrørende frafald kan opdateres med de
fejlagtigt udmeldte.
Studievejledningsaktivitet
10. CBS orienterede om studievejledningsaktiviteten og mentorordningen. CBS har opstillet et mål for antal årsværk til studie- og karrierevejledning. Studievejledningen udarbejder
et budget over studievejledernes timeforbrug. Rigsrevisionen har sammenholdt dette budget med lønoplysninger for 2 fuldtidsansatte vejledere samt 2 studentervejledere og konstateret, at der var overensstemmelse mellem det budgetterede timeantal og lønforbruget.

Fokusområde 2 og 3
Universiteternes brug af konsulentydelser samt rejse- og repræsentationsudgifter
Baggrund
11. Revisionen af konsulentydelser samt rejse- og repræsentationsudgifter blev foretaget
ud fra en forvaltningsrevisionsmæssig synsvinkel, hvor fokus var på om universiteterne
ved administrationen af områderne tog skyldige økonomiske hensyn.
Generelt
12. Ved bilagsgennemgangen konstaterede Rigsrevisionen en række fejlkonteringer svarende til 20 % af stikprøven. Fejlkonteringerne blev drøftet med CBS, der oplyste, at der ud
af pt. ca. 100 medarbejdere med konteringsadgang i e-faktura systemet er mange, der kun
sjældent benytter denne adgang, og derfor ikke har tilstrækkelig erfaring i konteringen.
Universitetet forventer ved en planlagt omorganisering at reducere antallet af medarbejdere med registreringsadgang væsentligt.
Rigsrevisionen anbefaler CBS at sikre, at kun det nødvendige antal medarbejdere tildeles
adgang til at registrere i systemet, samt at disse gennem undervisning eller anden oplæring sikres tilstrækkeligt kendskab til universitetets konteringsregler og -praksis.
CBS oplyste herudover, at man ikke i 2010 har gennemført central controlling med stikprøvekontrol af konteringer mv.
Rigsrevisionen anbefaler, at CBS genindfører central controlling af konteringerne mv.

CBS’ brug af konsulentydelser
13. Rigsrevisionen definerer konsulentydelser som tjenesteydelser, der leveres af en ekstern person, som for en afgrænset periode engageres til at udføre en nærmere defineret
opgave, der forudsætter særlig ekspertise. Ydelserne er typisk forskellige former for rådgivning og bistand, analyser, systemudvikling mv.
Formål
14. Formålet var at undersøge, om CBS har en strategisk anvendelse af konsulentydelser
og herunder, om universitetets forretningsgange sikrer, at universitetet er omkostningsbevidst i forbindelse med køb af konsulentbistand.
Brugen af konsulentydelser blev belyst via 2 underspørgsmål:

I Har universitetet en strategi for anvendelsen af konsulentydelser og har universitetet
overblik over niveauet for konsulentydelser?
II Sikrer universitetet en omkostningsbevidst anvendelse af konsulentydelser, herunder at
der indgås skriftlig aftale ved køb af konsulentydelser, samt at indkøb af konsulentydelser
sker under hensyntagen til pris og kvalitet?
Ad I.
15. Universitetet har retningslinjer for indkøb af IT- og konsulentydelser. Disse skal sikre,
at indkøb og udbud følger gældende regler, samt at universitetet indgår økonomisk fordelagtige aftaler. Begrundelse for valg af leverandør samt hvorfor opgaven ikke kan løses inhouse skal dokumenteres.
CBS har i 2010 indført en ansøgningsformular, der skal anvendes ved køb af IT- og konsulentydelser over 50.000 kr. Formularen skal udfyldes med de nødvendige oplysninger til
brug for vurderingen af konsulentindkøbet, herunder formål, forventet udgift, begrundelse
for valg af konsulent, oplysninger om konkurrenceudsættelse mv. Alle aftaler om konsulentindkøb skal godkendes på chefniveau.
Rigsrevisionen finder, at CBS’ strategi for anvendelsen af konsulentydelser, som den
fremgår af de nævnte retningslinjer og af ansøgningsformularen, bidrager til at sikre en
hensigtsmæssig økonomisk forvaltning af konsulentindkøb.
CBS registrerer udgifterne til konsulentydelserne på konto 31750 Køb af EDB-Service, og
konto 31720 Konsulenthonorarer.
Konto 31750 omfatter imidlertid også it-drift. Endvidere viste revisionen, at fejlkonteringer
på konto 31720 medførte, at også andre transaktioner indgik i opgørelsen af konsulentydelser.
Revisionen viste således, at CBS løbende – men dog med en vis usikkerhed - kunne følge
forbruget til konsulentydelser.
CBS har opgjort udgifterne til konsulentindkøb til ca. 63 mio. kr. i 2009 og til ca. 37 mio. kr.
i de første 9 måneder af 2010. Rigsrevisionen konstaterer, at CBS’ konsulentindkøb er af
et beløbsmæssigt væsentligt omfang. Rigsrevisionen finder det derfor velbegrundet, at
CBS i 2010 har skærpet fokus på området.
Ad II.
16. CBS anvender især konsulenter i byggesager og til it-udvikling. CBS benytter centralt
indgåede indkøbsaftaler, herunder SKI-aftaler. Ved indkøb af konsulentydelser skal disse
indkøbsaftaler benyttes, hvor det er muligt. Aftaler om konsulentydelser indgås skriftligt.
Rigsrevisionen gennemgik en stikprøve på 6 konsulentindkøb fra perioden 1. januar til 30.
september 2010. Gennemgangen viste generelt, at aftalerne overholdt udbudsreglerne og
at konsulentindkøbene var velbegrundede under hensyn til behov, kvalitet og omkostninger. En enkelt aftale beløb sig til mere end 500.000 kr., som er grænsen for annonceringspligt efter danske regler, uden at CBS havde indhentet flere tilbud. En anden aftale
var ikke underskrevet, inden arbejdet blev udført.
To aftaler omfattede indkøb af ”klippekort” til konsulentydelser. Klippekortet er en forudbetaling af et aftalt antal konsulenttimer. Fordelen ved køb af klippekort er en reduceret time-
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pris, men forudbetaling medfører risiko for manglende opfyldelse ved konkurs og en dårligere retsstilling ved manglende opfyldelse i øvrigt.
CBS var opmærksom på, at der ifølge Budgetvejledningen ikke må ske forudbetaling for
ydelser i senere finansår. CBS har efterfølgende besluttet ikke at indgå klippekortaftaler for
fremtiden. Rigsrevisionen finder dette valg velbegrundet.

Samlet konklusion
17. Det er Rigsrevisionens vurdering, at CBS har en strategisk anvendelse af konsulentydelser samt at CBS er omkostningsbevidst i anvendelsen af konsulentydelser.
CBS’ strategi for konsulentindkøb fremgår af retningslinjerne og af ansøgningsformularen
for indkøb af IT- og konsulentydelser.
Igennem retningslinjerne og ansøgningsproceduren for køb af IT- og konsulentydelser sikres, at indkøb og udbud af konsulentydelser følger de gældende regler, at indkøb af konsulentydelser er velbegrundet, og at valg af leverandør sker på baggrund af det økonomisk
mest fordelagtige tilbud.
Sagsgennemgangen viste, at aftaler om konsulentydelser indgås skriftligt. Rigsrevisionen
konstaterede dog i et tilfælde, at levering af en konsulentydelse var påbegyndt, inden kontrakten herom var underskrevet. Rigsrevisionen finder, at der altid bør foreligge en underskrevet aftale, inden arbejdet påbegyndes.
CBS har overblik over udgifterne til køb af konsulenter. Opgørelsen er dog behæftet med
en vis usikkerhed, idet de opgjorte konti også omfatter it-drift, og konteringen har været
usikker.
Opgørelsen over udgifter til konsulenter viser, at disse udgifter er af et væsentligt omfang.
Rigsrevisionen finder det derfor velbegrundet, at CBS i 2010 har skærpet fokus på området

Rejse- og repræsentationsudgifter
Formål
18. Formålet var at undersøge om universitetets administration af og kontrol med udgifterne til rejser og repræsentation sikrer, at der bliver taget skyldige økonomiske hensyn.
Indhold og metode
19. Ved revisionen blev det vurderet, om universitetets procedurer sikrer, at der foretages
korrekt udbetaling, samt om ansvaret for kontrol og godkendelse af udgifterne er afgrænset klart og betryggende. Vurderingen blev udover en gennemgang af universiteternes retningslinjer på områderne baseret på gennemgang af 50 bilag fra perioden januar til september 2010.

Rejser
20. Administrationen af tjenesterejser varetages decentralt på universitetet. Der er udarbejdet en vejledning om de gældende regler for tjenesterejser. Vejledningens indhold svarer til kravene i Økonomistyrelsens vejledning på området.
Rejserne bestilles decentralt og godkendes af den budgetansvarlige. Efter tjenesterejsen
bliver bilagene afstemt med oplysninger om udbetalte rejseforskud, afrejse- og ankomstti-

der, afholdte udgifter ifølge dokumentation samt oplysninger til brug ved fastsættelse af
dagpengesats og eventuelle andre oplysninger, der har betydning for afregningen. Endvidere påses, at bilagene er underskrevet af de pågældende medarbejdere.
CBS har indgået en særlig underaftale med VIA travel A/S, som medarbejderne anbefales
at anvende. CBS´ retningslinjer giver mulighed for at indkøbe rejser uden for statsaftalen,
hvis besparelsen kan dokumenteres.
Gennemgangen af de udvalgte bilag viste, at de interne retningslinjer vedrørende rejser
generelt blev overholdt. Der var dog ikke dokumentation for, at der var opnået besparelser
på flyrejser købt udenfor statsaftalen.

Repræsentation
21. Retningslinjerne for afholdelse af repræsentationsudgifter er tilgængelige på CBS’ intranet. Retningslinjerne konkretiserer forskellige former for repræsentation. Der er ikke fastsat beløbsgrænser og der er mulighed for at dispensere fra regelsættet.
Formål og antal deltagere skal fremgå af repræsentationsbilagene. Ved ekstern bespisning
skal deltagerkreds desuden fremgå.
Alle medarbejdere kan rekvirere bespisning mv. Godkendelsen af repræsentationsomkostninger sker efterfølgende decentralt.
Gennemgangen af CBS´ administration af repræsentationsudgifter viste, at universitetet
har fastsat hensigtsmæssige retningslinjer for afholdelse af repræsentationsomkostninger.
Bilagsgennemgangen viste, at retningslinjerne generelt blev overholdt, men at oplysninger
om formål, antal og deltagerkreds i mange tilfælde ikke fremgik. På Rigsrevisionens anmodning kunne der dog indhentes tilfredsstillende forklaring på udgifterne.
22. Rigsrevisionen finder, at formål og antal/deltagerkreds altid skal fremgå. Ved elektroniske bilag kan oplysningerne eventuelt gives i noten eller som vedhæftet fil.
CBS erklærede sig enig heri. Man forventer, at en planlagt digitalisering af bestillinger i
kantinen vil medvirke til at sikre, at oplysninger om anledning og eventuelt deltagerkreds vil
fremgå, idet det ved bestilling vil være obligatorisk at udfylde felter med disse oplysninger.

Anvendelse af betalingskort
23. Ved revisionen konstaterede Rigsrevisionen, at der var en vis usikkerhed i CBS´ forvaltning af betalingskort.
24. CBS´ retningslinjer for anvendelse af betalingskort fremgår delvist af regnskabsinstruksen samt af en vejledning på intranettet.
Betalingskort til medarbejderne udstedes primært som firmakort med privat hæftelse og i
mindre omfang som firmakort med CBS hæftelse.
CBS har indgået en aftale med Eurocard/SEB om udstedelse af firmakort til CBS’ medarbejdere. Alle medarbejdere bliver tilbudt et gebyrfrit CBS-firmakort med privathæftelse. Det
er frivilligt for medarbejderne at få kortet. Kortindehaveren betaler og hæfter selv for forbruget, og der er ikke fra CBS’ side knyttet forbrugsbegrænsninger til dette kort. Kortansøgningen skal godkendes af nærmeste leder (Institut/Center/Afdelingslederen), mens
kreditvurderingen foretages af SEB.
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Kontrakten med Eurocard/SEB er indgået under SKI rammeaftalen med ikrafttræden 9. februar 2010 og gælder til 31. marts 2014. Det fremgår af kontrakten, at den enkelte medarbejder hæfter 100 % for alt forbrug på kortet.
25. Rigsrevisionen finder, at CBS ved udløbet af kontrakten med Eurocard/SEB bør være
opmærksom på Finansministeriets cirkulære om anvendelse af betalingskort, herunder anvendelsen af økonomistyrelsens aftaler med Danske Bank om betalingskort.
Firmakort med CBS-hæftelse udstedes til ansatte, der i kraft af deres job forventes at have
et ikke uvæsentligt behov for kontant afregning af ydelser. Ansøgning godkendes af universitetsdirektøren. Pt. anvendes denne type kort i meget begrænset omfang.
26. Ved bilagsgennemgangen blev Rigsrevisionen opmærksom på 2 bilag, hvor der var
foretaget betalinger med et betalingskort (Eurocard), der var oprettet i CBS’ navn med firmahæftelse, men uden godkendelse af CBS. Betalingskortet var udstedt til og anvendt af
Copenhagen Concensus Center (CCC), der er et forskningscenter ved CBS.
CBS var selv blevet opmærksom på, at betalingskortet var oprettet med firmahæftelse og
havde efterfølgende fået kortet lukket.
CBS oplyste herudover, at universitetet i nogle tilfælde fejlagtigt havde afregnet fakturaer
på firmakort med privat hæftelse. Disse fakturaer var blevet fremsendt til CBS, fordi medarbejderne havde opgivet CBS’ EAN-nr. til kreditkortselskabet.
27. Rigsrevisionen skal anbefale CBS
- at opdatere oplysninger om anvendelse af betalingskort med henholdsvis firmahæftelse
og privat hæftelse samt kriterier herfor i afsnittet i regnskabsinstruksen
- gennem en aftale med kreditkortselskabet at sikre, at fakturaer vedrørende privathæftende kort ikke forsynes med EAN-nr. og/eller sendes til CBS
- at sikre sig et centralt overblik over firmakort med henholdsvis privat hæftelse og firmahæftelse
- at tydeliggøre retningslinjerne for brug af betalingskort og løbende følge op på, at kortene
administreres og anvendes korrekt.

Opfølgning på revision 2009: Projektadministration
28. Rigsrevisionen fulgte i forbindelse med besøget op på revisionen af CBS’ projektadministration 2009. Ved revisionen i 2009 blev det konstateret, at knap 50 % af den samlede
projektmasse havde overskredet forventet slutdato og ikke var opdateret/ændret i systemet ved projektopfølgningen. Det blev videre konstateret, at ca. 20 % af projekterne udviste et underskud ved projektopfølgningen.
29. Ved denne revision blev det konstateret, at CBS den 31. august 2010 havde 347 aktive projekter. I forbindelse med oprydningen havde Økonomifunktionen lukket 243 projekter og i den forbindelse havde CBS konstateret, at der var saldi tilbage på en del af de lukkede projekter, der tilsammen genererede en indtægt på 11,9 mio. kr. som er indtægtsført.
Rigsrevisionen kan således konstatere, at CBS har foretaget en tilfredsstillende opfølgning
på de eksternt finansierede projekter.

B2-2011
Pkt. 3
Bilag 3.2

Bestyrelsen

10. april 2011

Notat om strategiske initiativer ift. budgettet for basisforskning i 2011
Hermed redegøres for den reviderede forventning til fremdrift og budgetafløb på
de strategiske initiativer sammenholdt med de midler, der er afsat til
basisforskning i CBS' budget for 2011.

Leadership Team

Dette notat indeholder:
1. et revideret budget med kommentarer for de strategiske initiativer;
2. en oversigt over de afsatte midler til basisforskning, herunder
budgetforudsætninger i årsværk.

1. Revideret budget for de strategiske initiativer
På baggrund af den seneste dialog i bestyrelsen, LT’s dialog med institutledere
den 4. april og akademisk råd den 5. april om strategien, samt tilbagemeldinger
fra de aktivitetsansvarlige for de strategiske initiativer er budgettet for de
strategiske initiativer revideret, jf. nedenfor.

Tabel 1, Revideret budget for strategiske initiativer
Mio. kr. - 2011 prisniveau
BiS-initiativer
Strategiske VIP-ansættelser (tidl. BiS)
Reserveret til strategiske VIP eller BiS-platforme
Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)
Information and Communication Technology (ICT)-initiativer
EngAGE
LT Investment Fund/LT-reserve
Udvikling af strategiske alliancer
Kommunikationsindsats
Fundraising (konsulenter og events)
Campus-udvikling, ny adm. organisering, indflytning af centre
Studieområdet-analyse
I alt - strategi formål

'

B-2011

B-2011

B-2012

B-2013

Marts-11

April-11

FL-11 BO1

FL-11 BO2

20,0

2,0
6,1

3,3
4,0
0,0
7,0
1,0
0,8
0,8
6,0
1,0
43,8

2,8
1,6
0,0
7,0
0,2
0,2
0,2
6,0
0,5
26,7

6,0
14,0
10,4
5,0
4,0
0,0
4,0
0,5
0,5
0,5
1,9
1,0
47,8

6,0
14,0
13,4
3,9
4,0
0,0
4,0
0,5
0,5
0,5
1,0
47,8

Der foreslås en ændring af budgettet for BiS-initiativerne (BiS platforme),
således at VIP-ansættelser flyttes ud af BIS-budgettet til posten "Strategiske
VIP-ansættelser", der disponeres af forskningsdekanen. Således afholdes der
primært driftsudgifter under BiS-platformenes budgetter. Dette sker for at sikre,
at nyansættelser både får et strategisk og et samlet driftsmæssigt perspektiv.
Der er afsat 2 mio. kr. til hver platform om året. I 2011 budgetteres med et
forventet forbrug på 2 mio. kr. på de tre platforme.
Under "Strategiske VIP-ansættelser" er der budgetteret med 6,1 mio. kr. i 2011
og 14 mio. kr. i 2012 og 2013 svarende til ca. 20 VIP stillinger fuldt indfaset.
Rekrutteringen finder sted i 2011 og vil i al væsentlighed få fuld effekt i 2012.
På baggrund af revisionen af de øvrige budgetposter foreslås hhv. 10,4 mio. kr.
i 2012 og 13,4 mio. kr. i 2013 reserveret til yderligere strategiske ansættelser
eller fx BIS-platforme. LT vil vende tilbage til bestyrelsen med forslag til
udmøntning heraf i 2011 efter konsultation af bl.a. Akademisk Råd.
Under Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) indgår dels
CBS' bidrag til dette initiativ, som forventes at starte 1/9 - 2011 og vare 2 år,
dels omkostninger til CBS School of Entrepreneurship.
De forventede udgifter for CBS' ICT-initiativer er nu kun 1,6 mio. kr., da
projekterne skal løbes i gang.
Startomkostninger til EngAGE afholdes af uddannelsesdekanens budget.
Udannelsen forudsættes at være udgiftsneutral over tid.
LT-Investment Fund foreslås nedlagt, da LT ikke ønsker en burokratisk
procedure med at udvælge ansøgninger fra institutterne. De tidligere afsatte 7
mio. kr. i 2011 foreslås i stedet anvendt således:
•
•

•

1 mio. kr. er allerede disponeret til projektforslag fra institutterne.
Der foreslås allokeret yderligere 3 mio. kr. direkte til institutterne til
medfinansiering af forskningsprojekter mv. Det samlede beløb hertil (også
kaldet Department Head Investment Fund) når hermed op på 9,4 mio. kr.
Midlerne kan ikke anvendes på TAP.
Der foreslås opretholdt en LT reserve på 3 mio. kr. til uddeling til projekter i
budgetåret. Der kan ikke ansøges herom.

Der foreslås i lighed med 2011 opretholdt en LT reserve i 2012 og 2013 på 4
mio. kr. årligt til anvendelse inden for budgetåret.
Budgetposterne "Udvikling af strategiske alliancer", "Kommunikationsindsats"
og "Fundraising" vurderes nu at have et lavere niveau i 2011 end hidtil
forventet. Dette skyldes primært, at anvendelsen af midler på disse områder må
afhænge af en ny rektors prioriteringer. Igangværende initiativer vil dog blive
færdiggjort.
Budgettet til "Campusudvikling, flytninger og ny administrativ organisering"
forventes at stige pga. ekstra udgifter til flytning og istandsættelse ifm.
implementering af den nye akademiske struktur (samlokalisering af centre med
institutter). Derudover vil der være et senere afløb på udgifter til
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Campusudvikling (arkitektkonkurrencen), således at 1,9 mio. kr. vil blive
anvendt i 2012.
Analysen af studieområdet afventer en intern arbejdsgruppes leverance ultimo
maj. Herefter kan der starte en analyse med ekstern assistance. Udgifterne
hertil forventes at blive 0,5 mio. kr. i 2011.

2. Budget for basisforskning på CBS i 2011
CBS' budget for basisforskning er specificeret således i 2011:

Tabel 2, Budget 2011 for CBS' basisforskningsmidler (kr.)

Budget 2011

Løbende priser

Ordinær finansiering til institut og centre

49.162.925

Medfinansiering fra Uddannelse

-23.093.167

World class research environments

6.010.000

Department Head investment Fund

6.438.000

Forskningsstøtte til institut- og studieledere

1.695.000

Overførelser til div. Forskningskonti/co-funding

1.160.000

Tillægsbevillingslov, særlige forskningsbevillinger

9.021.900

Fordeles til institutter/Centre Total

50.394.658

VIP-løn (2010 er inkl. udbetaling af feriefridage)

271.500.000

2010 = 406 åv
2011 = 405 åv

2011= 11 ekstra åv

8.000.000

Frikøb

-15.400.000

Salg af undervisning VIP

-113.500.000

Medfinansiering fra Uddannelse
Afregning for øvre og nedre grænse +840/-420

-8.000.000
1)

VIP-løn Total
Phd-løn (2010 er incl. Indtægter )

3.000.000
145.600.000
25.500.000

2010 = 62 åv
2011= 63 åv

2011= 6 ekstra åv

2.500.000

Salg af undervisning phd

-4.350.000

Phd-løn Total

23.650.000

PHD/Forskerskoler, Uddannelsestilskud

12.600.000

Phd-Uddannelsestilskud Total

12.600.000

Diverse driftudgifter (Annoncer,Kantine, Porto,Telefon)

7.329.932

Dekanpuljer, licenser, medlemsskaber

6.120.000

Dekansekretariatet, løn samt drift
Diverse Centrale puljer Total

Total forbrug

6.353.000
19.802.932

252.047.590

Note 1: En post på 3,0 mio. kr. anvendes til betaling af VIP’ernes merundervisning. Ved merundervisning
over 840 timer pr. VIP om året udbetales overskydende timer således til det aktuelle institut. Ved mindre
undervisning pr. VIP på over 420 timer om året skal institutterne betale
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Den samlede ramme på 252 mio. kr. svarer til Forskningsområdets "CBSgrundbevilling" samt "Særlige forskningsbevillinger" i notat om budget 2011:
"CBS' regnskab for 2010 og budgettet for 2011" af 14. marts.
Tabel 2 indeholder ikke de forskningsaktiviteter, herunder VIP- og Phd-årsværk,
der er eksternt finansierede.
Af den samlede CBS-grundbevilling til forskning på 252 mio. kr. i 2011 fordeles
ca. 73,5 mio. kr. til institutterne, heraf 23,1 mio. kr. som medfinansiering fra
Uddannelsesområdet. Ca. 154 mio. kr. anvendes til forskningsdelen af de
videnskabelige medarbejderes løn, heraf 8 mio. kr. som medfinansiering fra
Uddannelsesområdet. 23,7 mio. kr. anvendes til forskningsdelen af de ph.d.studerendes løn. 12,6 mio. kr. anvendes til at finansiere de ph.d.-studerendes
uddannelsesudgifter (vejledning, kurser m.v.) og ca. 20 mio.kr. anvendes til
øvrige driftsudgifter, herunder til forskningsområdets bidrag til fælles udgifter til
porto, telefon m.v.
Af de ca. 73,5 mio. kr. til institutterne fordeles 49,2 mio. kr. til afholdelse af
udgifter til TAP, drift, men også VIP-aktiviteter. Modellen udløser ressourcer til
institutterne på grundlag af en række indikatorer såsom antal videnskabelige
stillinger, antal gæsteprofessorer, antal udbudte fag, ECTS og STÅ-produktion.
Der indføres i 2011 et TAP-budget, der sætter begrænsninger på andelen af
midler, som kan anvendes på TAP.
6,0 mio. kr. fordeles til 6 forskningsmiljøer, der i 2008 blev udpeget som CBS’s
”world class research environments”. Bevillingen løber indtil videre indtil
udgangen af 2012. Som afløsning for den tidligere ledelsespulje etableredes i
2010 en 1-årig pulje: bridging money på 6,6 mio.kr. I 2011 er etableret en
Department Head Investment Fund på 6,4 mio. kr. Som nævnt ovenfor er det
foreslået at udvide denne ramme med yderligere 3 mio. kr. i 2011. Midlerne skal
anvendes til at styrke forskningsmiljøet på institutterne ved at støtte
forskningsaktiviteter som bl.a. workshops, seminarer, gæsteforskere,
forskningsassistenter m.v. Midlerne fordeles til institutlederen med antal VIP
som fordelingsnøgle.
1,7 mio. kr. fordeles til institutledere og studieledere for at understøtte deres
personlige forskningsaktiviteter. 1,2 mio. kr. anvendes til medfinansiering af
forskningsprojekter samt til personlige forskningsprojekter aftalt i forbindelse
med rekruttering. 9 mio. kr. omhandler tillægsbevillingslovs-finansierede ph.d.stipendier og driftsudgifter i forbindelse med ph.d.-uddannelsen. Udgifterne
modsvares af indtægter, der udløses på tillægsbevillingsloven.
De samlede udgifter til løn til de nuværende internt finansierede videnskabelige
medarbejdere er i 2011 budgetteret til 271,5 mio. kr. Hertil kommer 8,0 mio. kr.
til medarbejdere, der forventes ansat i 2011 som følge af dispositioner foretaget
i 2010. De samlede lønudgifter medfinansieres dels gennem indtægter fra frikøb
til eksternt finansierede forskningsprojekter på 15,4 mio. kr. og dels ved
indtægter fra salg af undervisning på 113,5 mio.kr. En post på 3,0 mio. kr.
anvendes til betaling af VIP’ernes merundervisning. Ved merundervisning over
840 timer om året udbetales overskydende timer således til det aktuelle institut.
4

3. Indstilling
Leadership Team indstiller:
- at bestyrelsen tager det reviderede budget for de strategiske initiativer 2011
til efterretning. Der henvises til 3-årsbudgettet for forslag om anvendelse af
det forventede 2011-overskud;
- at bestyrelsen tager redegørelsen for fordeling af midler til basisforskning i
2011 til efterretning.

Venlig hilsen
Leadership Team
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Revideret budgetoversigt 2011-13
Hermed et revideret 3-års budget for CBS på basis af det endelige regnskab for 2010
samt de indtægtsforudsætninger og de centrale fremskrivninger af løn- og
driftsomkostninger, der var gældende, da 3-års budgettet blev forelagt for bestyrelsen i
marts 2011. På baggrund af den seneste dialog i bestyrelsen og med institutledere den 4.
april samt akademisk råd den 5. april om strategien samt tilbagemeldinger fra de
aktivitetsansvarlige for de strategiske initiativer samt øvrige investeringer, er budgettet for
de strategiske initiativer og de øvrige investeringer revideret, jf. nedenfor.
Notatet indeholder:
1. revideret budget for implementering af CBS' strategi og øvrige investeringer;
2. en oversigt over de budgetterede indtægter og udgifter for 2011-2013
sammenlignet med de foregående års regnskaber og det endelige regnskab for
2010;
3. forslag til anvendelse af foreløbigt forventet overskud i 2011.

1. Budget for implementering af CBS' strategi
Budgettet for de strategiske initiativer i 2011-2013 er revideret efter forelæggelsen i marts
2011, jf. særskilt notat.

Tabel 1: Finansiering af CBS' strategi

Leadership Team

Mio. kr. - 2011 prisniveau
BiS-initiativer
Strategiske VIP-ansættelser (tidl. BiS)
Reserveret til strategiske VIP eller BiS-platforme
Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL)
Information and Communication Technology (ICT)-initiativer
EngAGE
LT Investment Fund/LT-reserve
Udvikling af strategiske alliancer
Kommunikationsindsats
Fundraising (konsulenter og events)
Campus-udvikling, ny adm. organisering, indflytning af centre
Studieområdet-analyse
I alt - strategi formål

B-2011

B-2011

B-2012

B-2013

Marts-11

April-11

FL-11 BO1

FL-11 BO2

20,0

2,0
6,1

3,3
4,0
0,0
7,0
1,0
0,8
0,8
6,0
1,0
43,8

2,8
1,6
0,0
7,0
0,2
0,2
0,2
6,0
0,5
26,7

6,0
14,0
10,4
5,0
4,0
0,0
4,0
0,5
0,5
0,5
1,9
1,0
47,8

6,0
14,0
13,4
3,9
4,0
0,0
4,0
0,5
0,5
0,5
1,0
47,8

De reviderede forventninger til afløbet af budgettet for de strategiske initiativer resulterer i
en forventning om et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. ift. budgettet, der blev forelagt
bestyrelsen i marts. Det skyldes hovedsageligt, at de planlagte strategiske VIPansættelser først vil få fuld virkning i 2012, jf. særskilt notat. Dette faktum var ikke helt
ukendt ifm. marts-mødet, men efter konsultation af den tidligere bestyrelsesformand blev
der stillet forslag om et nulbudget i marts baseret på fuldt afløb af strategimidlerne i 2011.
Dertil kommer budgetterne for CBS' øvrige investeringer. Her er der også sket enkelte
ændringer siden bestyrelsens martsmøde. Til sammenligning er marts-mødets tal anført i
kolonne 1.

Tabel 2: CBS' investeringer i øvrigt
Mio. kr. - 2011 prisniveau
Nyt studieadministrativt system
Ramme til administrative systemer
Ramme til Campus-vedligeholdelse
Nyt cbs.dk

Alumni-system
I alt - investeringsbudget

B-2011

B-2011

B-2012

B-2013

Marts-11

April-11

FL-11 BO1

FL-11 BO2

10,0
4,0
3,0
3,0
1,0
21,0

8,0
4,0
3,0
1,7
0,7
17,4

10,0
4,0
3,0
1,3
0,3
18,6

10,0
4,0
3,0

17,0

Efter budgetrevisionen er de forventede udgifter til nyt studieadministrativt system
forskudt, således at der nu forventes anvendt 8 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 og
2013.
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Budgettet for udvikling af et nyt cbs.dk er revideret, og forventningen er, at der vil være
udgifter til konsulenter og andre udgifter i efteråret 2011 på ca. 1,3 mio. kr. I 2012
forventes det resterende budget på 1,7 mio. kr. brugt.
Udviklingen af det nye Alumni-system vil bygge på den platform, der bliver valgt til det ny
cbs.dk, og derfor vil der først kunne startes på dette projekt sidst på året. Derfor er
forventningen nu, at der kun vil være et mindre afløb på ca. 0,7 mio. kr. til konsulenter i
2011, og det resterende budget forventes brugt i 2012.
Samlet forventes der således et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i 2011 ift. det oprindeligt
budgetterede på CBS' øvrige investeringer.

2. Budget for CBS 2011-2013
Til sammenligning er anført regnskabstallene for 2008-2010 i løbende priser. Budgetterne
for 2011-2013 er i 2011-prisniveau.
I 2013 er der vist to scenarier for udmøntninger fra globaliseringsmidler og
omstillingsreserven i 2013: ét hvor de taxameterløft, der blev besluttet som led i FL-2010,
er rullet helt tilbage (inkl. årlige 2 pct. besparelser på taksterne) og et andet, hvor
taxameterløftet fastholdes (men hvor de årlige 2 pct. besparelser er gennemført), samt
hvor CBS' andel af de hidtidigt udmøntede basismidler på 40 mio. kr. fra
globaliseringspuljen er videreført.

Tabel 3: Budget/resultatprognose for CBS 2011-13
Resultatopgørelse/Prognose

2008

2009
Løbende priser

2010

B-2011

BO-2012
P/L-2011

BO-2013

BO-2013
Ex. Taxa + glob.

Driftsindtægter
Statstilskud direkte til CBS
Statstilskud søgt i konkurrence
Tilskud fra private og andre ikke statslige enheder
Studerendes deltagerbetalinger
Øvrige indtægter
Driftsindtægter ialt

714.499.847
58.382.653
46.111.258
107.931.973
68.395.510
995.321.240

810.093.660
61.016.379
49.593.282
123.064.291
81.104.197
1.124.871.809

854.912.024
59.087.056
48.529.850
137.967.449
91.664.022
1.192.160.402

882.440.827
59.677.927
39.015.149
144.333.803
83.425.212
1.208.892.917

849.484.785
59.677.927
39.015.149
133.472.202
83.425.212
1.165.075.275

847.059.986
59.677.927
39.015.149
139.358.963
83.425.212
1.168.537.237

759.457.066
59.677.927
39.015.149
139.358.963
83.425.212
1.080.934.316

Lønomkostninger
VIP-løn
DVIP-løn
TAP-løn
Andre lønomkostninger
Lønomkostninger i alt

271.254.000
81.943.000
242.007.000
8.013.000
603.216.264

300.168.000
83.343.000
293.730.000
10.670.000
687.908.712

333.552.973
88.309.048
298.649.675
17.957.241
738.468.936

354.028.503
93.121.384
292.649.675
2.314.544
742.114.105

367.088.503
94.542.412
277.649.675
-62.277
739.218.313

368.588.503
95.088.347
277.649.675
245.512
741.572.037

368.588.503
95.088.347
277.649.675
245.512
741.572.037

78.612.905
42.321.413

94.120.957
47.265.531

95.332.873
40.312.523

95.970.939
40.715.648

96.820.012
39.715.648

97.742.178
39.715.648

97.742.178
39.715.648

37.831.237
162.752.567
200.583.804
924.734.386
70.586.854

40.378.971
165.091.874
205.470.845
1.034.766.045
90.105.765

39.371.102
186.556.532
225.927.634
1.100.041.966
92.118.436

46.764.813
206.934.386
253.699.199
1.132.499.892
76.393.025

45.764.813
199.115.617
244.880.430
1.120.634.403
44.440.872

45.764.813
196.615.617
242.380.430
1.121.410.294
47.126.943

45.764.813
196.615.617
242.380.430
1.121.410.294
-40.475.978

Af- og nedskrivninger på bygninger
Af- og nedskrivninger på anlæg ekskl. bygninger
Resultat før finansielle poster

14.529.110
1.834.748
54.222.996

15.288.117
5.221.815
69.595.833

17.221.732
12.144.271
62.752.433

17.761.011
5.200.000
53.432.015

17.761.011
5.200.000
21.479.861

17.761.011
1.200.000
28.165.932

17.761.011
1.200.000
-59.436.989

Renteindtægter
Finansielle omkostninger
Resultat

8.869.413
36.478.122
26.614.287

2.657.970
36.529.336
35.724.467

1.202.329
35.137.411
28.817.352

2.000.000
34.700.000
20.732.015

3.000.000
34.500.000
-10.020.139

3.000.000
34.300.000
-3.134.068

3.000.000
34.300.000
-90.736.989

Driftsomkostninger
Husleje og ejendomsskatter
Bygningsdrift og -vedligeholdelse ialt
Andre driftsomkostninger
Konferencer og tjenesterejser
Øvrige driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger ialt
Driftsomkostninger ialt
Resultat før afskrivninger & finansielle poster
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Alle indtægtsforudsætninger er uændrede ift. den version af 3 års budgettet, der blev
forelagt for bestyrelsen i marts 2011. Indtægtsbudgettet justeres ved 1.
kvartalsopfølgning, som sættes i gang primo april - og forelægges for bestyrelsen på junimødet.
Budgettet for VIP-lønomkostninger er ændret som konsekvens af revisionen af de
strategiske initiativer for VIP-lønbudgettet. De øvrige lønbudgetter er uændrede ift. martsversionen, herunder reduktionen af TAP-lønnen med hhv. 6 og 21 mio. kr. i 2011 og
2012.
Budgetterne for husleje og ejendomsskatter samt bygningsvedligeholdelse er ligeledes
uændret ift. marts-versionen af 3-års budgettet.
De forventede omkostninger til konferencer og tjenesterejser og øvrige
driftsomkostninger er revideret efter gennemgangen af budgetterne for de strategiske
initiativer.
Endelig er af- og nedskrivninger på bygninger, øvrige afskrivninger samt renteindtægter
og -udgifter uændret ift. marts-versionen.
Forventningen til det samlede resultat for 2011 er dermed ændret til 20,7 mio. kr. i kraft af
et forventet mindreforbrug på de strategiske initiativer og CBS' øvrige investeringer i året.
Det foreslås, at det forventede overskud i 2011 reserveres til at kunne understøtte VIPbudgettet i 2013, således at et større fald i antallet af fastlære kan afværges (ved færre
statslige bevillinger).

3. Indstilling
Det indstilles:
• at bestyrelsen godkender, at de uforbrugte midler i 2011 overføres til VIP-budgettet i
2013
• at bestyrelsen i øvrigt tager den reviderede 3-års oversigt til efterretning.

Venlig hilsen
Leadership Team
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Notat om CBS' omkostninger til konsulenter og til øvrige drift i 2010
Bestyrelsen har i forbindelse med forelæggelse af det foreløbige regnskab for 2010
udbedt sig en specifikation af regnskabsposterne: "Konsulentanvendelse" og "Øvrige
driftsomkostninger".
For 2011 vil de enkelte enheder i forbindelse budgetopfølgningen for 1. kvartal blive
bedt om at budgettere konsulentudgifter konkret, ligesom dette for 2012 vil ske allerede
ifm. den indledende budgetlægning.
1. Sammenligning af omkostninger til konsulentydelser R2010 og R2009
CBS’s omkostninger til konsulentydelser var i 2010 i alt 50,7 mio. kr. Til sammenligning
var omkostningerne i 2009 i alt 41,9 mio. kr.
Stigningen i omkostningerne fra 2009 til 2010 på 8,8 mio. kr. skyldes primært følgende
forhold:
•

•

•

Ekstraordinære udgifter på 5,7 mio. kr. til konsulenter er i 2010 blevet driftsført i
stedet for aktiveret som følge af det ændrede skøn for værdisætning af immaterielle
aktiver udbedt af bestyrelsen.
Ekstraordinære omkostninger i 2010 i forbindelse med McKinsey’s foranalyse for
den administrative organisation på i alt 3,9 mio. kr. og konsulentfirmaerne
Deloittes/Prokuras indkøbsanalyse til alt 2,2 mio. kr.
En stigning i antallet af studerende på uddannelsen Master of Public Governance
har medført stigende omkostninger til konsulenter (Mannaz A/S, jf. tabel 2). En del
af uddannelsen er, at de studerende ud over førende samfundsforskere også
møder organisationspsykologer og ledelseskonsulenter i forbindelse med
udviklingen af personlige og sociale kompetencer. Stigningen i omkostningerne
udgør ca. 1,5 mio. kr. Konsulentanvendelsen er fastsat af Finansministeriet ifm.
uddannelsens opstart.

Foruden de forhold, som bidrager til stigningen i omkostningerne til konsulentydelser, er
der en række forhold, der bidrager til at den samlede stigning kun er på 8,8 mio. kr.
Blandt andet har CBS-IT og CBS’ Kommunikation haft færre udgifter til
konsulentydelser i 2010 i forhold til 2009.
Nedenfor er omkostningerne til konsulentydelser fordelt på hovedområder.

Leadership Team

Tabel 1, Omkostninger til konsulentydelser, fordelt på hovedområder 2010 (kr.)

Hovedområder
Bibliotek
Campus Services
Campusplan
HD/Master
Forskning
Rektor
Shared Services
Uddannelse
I alt

2010
49.977
1.750.304
54.439
7.790.822
10.049.763
600.072
25.485.125
4.922.739
50.703.242

Det fremgår af tabel 1, at Shared Services har den største andel af omkostningerne på i
alt 25,5 mio. kr. Dette omfatter omkostningerne til udvikling af IT-systemer på ca. 18
mio. kr., herunder de merudgifter, der er konsekvensen af den ændrede
regnskabsmæssige vurdering af immaterielle aktiver, hvor IT-konsulentudgifter ikke
længere aktiveres. Der har desuden været ekstraordinære konsulentudgifter ifm.
strategiprocessen i 2010 (McKinsey og Deloitte/Prokura). Dertil kommer omkostninger
til lederudvikling (LEAD), kommunikation, advokatbistand og revision mv.
Forskningsområdet har den næsthøjeste andel med i alt 10 mio. kr., hvor institutter og
centre tilsammen har omkostninger for 8,7 mio. kr. Det drejer sig om faste udgifter til
abonnementer og særkørsler til forskningsdata, f.eks. Danmarks Statistik og
Accountdata DK, oversættelsesudgifter, konferenceservice, div. management
konsulenter og ergonomi/fysioterapi.
HD/Master-området har haft udgifter for ca. 7,8 mio. kr., hvoraf en relativ stor andel
skyldes omkostninger til ledelseskonsulenter m.v. i forbindelse med flere af
masteruddannelserne, jf. ovenfor.

Tabel 2, Omkostninger fordelt på leverandør og formål 2010 (kr.)
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Leverandør
McKinsey & Company Denmark P/S
Mannaz A/S
DELOITTE BUSINESS CONSULTING A
Fujitsu Services A/S
Implement A/S
ELINDCO
Ernst & Young Statsautoriseret
IT-Kartellet ApS
KasterGaardbo A/S
Venzo Sales ApS
Resultmaker A/S
Amrop A/S
Know Go
Hovedstadens Ordblindeskole
Henning Larsens Tegnestue A/S

2010
3.900.000
3.284.939
2.152.624
1.979.615
1.964.765
1.277.800
1.236.602
982.560
712.750
664.513
591.878
590.184
581.628
567.058
539.922

Formål
Udvikling af ny adm. Organisation
Konsulent ifm. uddannelse
Implementering af ny adm. Org. (indkøbsanalyse)
Rapportering og budgetsystem
CBS lederudvikling (LEAD) m.v.
Bygningsrådgivere
Revisor
IT-konsulent (Studieadministration)
Kommunikation
IT-konsulent
IT-konsulent, digitalisering af arb.processer
Rekrutteringsservice
IT-konsulent, digitalisering af arb.processer
Undervisning specielpædagogisk støtte
Arkitekt

Leverandører (i alt 77) ml. 100.000 - 500.000 kr.
Leverandører (i alt 411) ml. 0 - 100.000 kr.
I alt

21.369.996
8.306.408
50.703.242

Alle
Alle

Tabel 2 viser de 15 største leverandør målt i kroner (over 0,5 mio. kr.). De øvrige
leverandører er samlet i to intervaller mellem 0,1 – 0,5 mio. kr. og under 0,1 mio. kr. Ud
for de 15 største leverandør er formålet angivet. De øvrige leverandører bidrager
foruden de nævnte formål også med andre konsulentydelser, f.eks. advokatbistand.
Fordelt på formål bidrager de 15 største leverandører til udviklingen af IT-systemer,
udviklingen af den administrative organisation, fungerer som konsulenter ifm.
uddannelse (bl.a. som ledelseskonsulenter ifm. masterprogrammerne), initiativer
indenfor campusområdet, lederudvikling på CBS (LEAD) mv., revision, kommunikation
og specialpædagogisk støtte ifm. undervisning.

2. Sammenligning af Øvrige driftsomkostninger R2010 og R2009
CBS’s øvrige driftsomkostninger dækker over en række regnskabsposter:

Tabel 3, Specifikation af øvrige driftsomkostninger 2009-2010 (kr.)

Kontorhold
Bøger tidsskrifter mv
Tryk, eksternt
It-serviceaabonnementer
Inddækning eksterne projekter
Øvrige tjenesteydelser
Anskaffelser og øvrige varer
Andre driftsomkostninger i alt

2010
18.342.621
9.181.907
4.348.098
10.693.330
50.318.991
42.968.342
135.853.289

2009
20.019.814
8.935.488
5.526.781
13.455.211
-1.270.659
32.164.337
44.231.426
123.062.398

CBS’ øvrige driftsomkostninger var i 2010 på 135,9 mio. kr. og i 2009 var de 123,1 mio.
kr. Stigningen fra 2009 til 2010 er på 12,8 mio. kr
3

Den samlede stigning dækker over nogle modgående bevægelser i de underliggende
regnskabsposter:
•

•

•

En relativt stor stigning i omkostningerne til "øvrige tjenesteydelser" på 18,2 mio.
kr., hvilket primært skyldes de store hensættelser til afskedigelsessager i 2010 samt
hensættelser til tilbagebetaling vedrørende EU-projekter. De store udgiftsposter
under "øvrige tjenesteydelser" var i 2010 ud over hensættelser til næste
regnskabsår, repræsentation, udgifter til diverse medlemskaber, transportudgifter,
kantinetilskud mv.
Inddækning af eksterne projekter: Revisionen bad ved årsafslutningen 2008 CBS
om at hensætte 1,2 mio. kr. til inddækning af underskud på eksternt finansierede
projekter, da revisionen - på baggrund af institutternes tilbagemeldinger - ikke
vurderede at pengene vil kunne hentes hjem. Det viste sig imidlertid i løbet af 2009,
at alle midlerne blev hentet hjem, hvorfor hensættelsen blev driftsført dette år.
En mindre stigning i omkostningerne til "bøger, tidsskrifter" på 0,25 mio. kr. i 2010.

Flere af de øvrige driftsomkostninger er dog faldet fra 2009 til 2010, fordelt på:
•
•
•
•

Kontorhold i alt 1,7 mio. kr.
Anskaffelser og reparation og øvrige varer i alt 1,3 mio. kr.
Tryk, eksternt i alt 1,2 mio. kr.
IT - serviceabonnementer i alt 2,7 mio. kr.

3. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet om konsulentanvendelse og øvrige
driftsomkostninger til efterretning.

Venlig hilsen
Leadership Team
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Til bestyrelsen

Status på medarbejdersammensætning – Administrative medarbejdere
CBS’ administrative medarbejdere er i 2011 sammensat på nedenstående vis:
Andet
HK-TAP

30,4

AC-TAP

44,3
2,2

Eksamenvagter

Pct.

4,1

studentermedarbejdere

8,7

Kontorelever

2,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Note: Opgjort på baggrund af akkumulerede TAP årsværk for marts 2011
Kilde: SLS via TARGIT

Betragtes studenterne specifikt er 79,5 pct. af årsværkene finansieret af den interne
virksomhed og 20,5 pct. af eksterne projekter. Dette svarer nogenlunde til niveauet for
2010 og 2009.
100
50

79,5
20,5

0
Pct.
Ekstern projekter

Interne opgaver

Note: Opgjort på baggrund af akkumulerede TAP årsværk for marts 2011
Kilde: SLS via TARGIT

CSA
Camilla Schreiner
Andersen

8,4

Videnskabelige TAP

25. marts 2011
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Orientering vedr. SIMI-studerende i klemme
Der har været holdt møder på forskellige niveauer i UBST om situationen vedr. SIMI, og
nedenstående kan nu konstateres.
UBST har konkluderet, at CBS ikke har foretaget sig noget ulovligt i SIMI sagen, og
direktør Jens Peter Jacobsen står inde for dette.

11. april 2011
WM
Wilbert van der Meer

CBS-underskrifter på uautoriserede eksamensbeviser er en fejl, og det bør sikres at det
ikke sker igen. I den anledning er proceduren for udstedelse af eksamensbeviser blevet
indskærpet. Uddannelsesdekanen har udarbejdet vedlagte redegørelse for baggrunden
for hans underskrift i sommer.
Med hensyn til de to SIMI-hold, har vi sammen med UBST konkluderet, at der er
følgende muligheder for at hjælpe dem:
Hold 16 blev optaget januar 2009 og færdiggjorde deres uddannelse sommeren 2010.
De har afsluttet uddannelsen og de kan ikke meritoverføres til CBS. Deres gamle bevis
annulleres og de skal have et nyt bevis udstedt af SIMI, det vil i dag sige CBS-SIMI
Executive. SIMI havde til og med 2009 en EPAS programakkreditering fra European
Foundation of Management Development (EFMD, der også gennemfører og udsteder
institutionsakkrediteringen EQUIS, som CBS netop har fået fornyet for en 5-årig
periode). Ved udløbet af denne akkreditering valgte SIMI ikke at søge fornyelse. Det kan
vi ikke ændre. Vi har imidlertid konstateret, at den afsluttende eksamen blev
gennemført af en CBS professor, og da CBS godt kan stå inde for kvaliteten, vil vi kunne
tilbyde at påføre eksamensbeviset et ’i samarbejde med CBS’ – således at de kan
rummes under EQUIS akkrediteringen. Efter SIMIs opfattelse vil dette være
tilfredsstillende for de studerende.
Hold 17 startede deres forløb i januar 2010 og vil færdiggøre deres uddannelse
sommeren 2011. De har tilmeldt sig inden der var tale om samarbejde med CBS, men
drøftelserne mellem CBS, HHE og SIMI har stået på igennem det meste af deres
uddannelsestid. Vi har efter aftale med ministeriet skabt mulighed for at holdet vil
kunne overføres til CBS, og derved få en officiel mastergrad indenfor reglerne om
såkaldt ”fleksibel master”. Det kan vi gøre selv, og kræver ikke dispensation. Dette er et
tilbud til de studerende, som de kan vælge at tage imod, og de studerende, der måtte
sige nej tak, får en almindelig SIMI grad. Den præcise rammer for udformning af
eksamensbeviset er forelagt ministeren, og svar forventes inden længe.

B2-2011
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CBS-SIMI eksamensbeviser 2010

Som det er bestyrelsen bekendt modtog SIMI’s EMBA class 16 særlige CBSSIMI eksamensbeviser i juni måned 2010. Disse eksamensbeviser bar tre
underskrifter:
- Johan Roos som formand for CBS-SIMI fonden (der ikke var etableret
på det pågældende tidspunkt)
- Jim Ellehrt som faculty repræsenterende IMD – samt
- Jan Molin som uddannelsesdekan på CBS (der ikke formelt havde
ansvar for den pågældende uddannelse)
Eksamensbeviset bar SIMI’s logo i højre hjørne og CBS’ logo i venstre hjørne.
Der var ingen omtale af eller logoer for internationale akkrediteringsinstitutioner.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at det var en fejl at jeg på uoplyst grundlag som
uddannelsesdekan underskrev diplomer for en ikke-CBS uddannelse. Det har
haft/har uheldige konsekvenser for de pågældende studerende, hvilket jeg kun
kan beklage.
Til orientering kan jeg i øvrigt oplyse bestyrelsen om at CBS har meget strikse
kvalitetssikringsprocedurer i forbindelse med udstedelse af alle CBS
eksamensbeviser, der bl.a. kræver at beviserne udskrives fra de
studieadministrative systemer og skal godkendes af mindst to administrative
medarbejdere. Det uheldige i CBS-SIMI tilfældet var at disse diplomer var
produceret (af gode grunde) på SIMI’s server og af SIMI’s stab og som sådan
kom uden om CBS almindelige procedurer på området.

Venlig hilsen
Jan Molin
Dekan for uddannelse

6. april 2011

Jan Molin
Dekan for uddannelse
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M E M O R A N D U M
CBS Board of Directors

Status on strategy implementation
The CBS Board and the Leadership Team are committed to our strategy, Business in
Society. With the new strategy CBS wishes to contribute more to society by focusing on
learning, by helping solve grand societal challenges and by strengthening our relations in
the Copenhagen Metropolitan Region while engaging globally.
Over the last couple of weeks the Leadership Team has confirmed the basic message on
the strategy: the general framework remains but we must focus, prioritise and implement
specific initiatives and changes over the next few months until the new President is in
place. Discussions have taken place with department heads and Academic Council and
the response has been positive, open and constructive. We have also invited theme
group leaders from the strategy process to a discussion on April 12th.
The challenge of ‘re-connecting’ with university staff in terms of strategic development
has been fully recognised. The Leadership Team has decided to initiate a series of new
meetings in addition to the existing meeting structure in order to ensure timely and
constructive dialogue inside CBS. The new meeting structure includes more frequent
Leadership Team meetings, monthly meetings with CBS Students and student
representatives as well as more frequent meetings with union representatives. The
meeting schedule will be made publically available on CBSshare and important decisions
and messages will be posted in a monthly newsletter in addition to the current news
stream from the Leadership Team.
The Leadership Team will send letters to external stakeholders where the commitment to
the strategy and the continued dialogue will be confirmed.
Below we briefly outline the status for each of the five transformational initiatives.
1. BiS Platforms
In the discussions with the organisation the Leadership Team has heard very few
arguments against the BiS platform concept even if there is a need to clarify goals and
mode(s) of operation. The Leadership Team has asked Peter Møllgaard to assist by
identifying options for current and potential BiS platforms. Peter will work with a small
group of people (e.g., a member of one of the original strategy groups and a member of
the Academic Council) to prepare a short report on where we currently are and where we

April 8th 2011
Leadership Team

go from here. Taken alongside the views of Academic Council and department heads this
report will help us move towards the rapid progress in this area that we all seek.
2. Education
The EngAGE programme continues according to plan and will be launched in September
2011. A.P. Møller – Maersk and Nordea have agreed to 3 and 2-3 students respectively
and negotiations continue with a significant number of interested companies. While
EngAGE spearheads the quality upgrade of the bachelor programmes other measures
are being taken to develop the quality of programmes, including an increase of teaching
hours, ICT-supported teaching, internships and student exchange.
The ICT initiative proceeds according to plan and will launch a series of pilot projects over
the coming three years, e.g., smart boards, iPads, simultaneous discussion forums and
vodcasts.
3. Global alliances
The CBS commitment to building and strengthening the relation with the Sauder School
of Business, UBC has been confirmed and activities are already planned for this spring,
including a visit by their fundraising officer (April), the first visiting professor (May-June)
as well as a visit by the UBC President in June. In order to ensure broad organisational
commitment we will develop a strategy for building this alliance and the Leadership Team
is assisted by Dorte Salskov-Iversen, VP for Strategic Alliances, in this matter.
Open discussions continue with the Singapore Management University on developing a
joint or double degree Executive Doctorate/PhD, but no commitments have been made.
Later this spring a workshop will be scheduled to develop a comprehensive Asia strategy.
4. Administrative restructuring
The staffing of the new administrative organisation was announced on April 6th and will
be implemented by August 1st 2011. The Leadership Team is proceeding in this area
exactly in accordance with previous agreements.
5. Academic organisation
The independent centres have been integrated in the line structure, either by way of
embedment in existing departments (TCM and CCC), transition into departments (SMG
and CBP) or creation of new departments (Department of IT Management).
Discussions of adjustments to the academic organisations will continue as an emergent
process and the proposal on “Business Humanities” will be discussed between
department heads and the Leadership Team.
In addition to the transformational initiatives the Leadership Team has asked a working
group to present a proposal for a general Performance Measurement System linked to
the Strategy Map. This proposal will be discussed in the Leadership Team in view of the
above discussions and will be presented to the Board in due time.
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Cand.scient.merc. - Kandidatuddannelse i bioinnovation og entreprenørskab
Baggrund
Uddannelsen er udviklet i et samarbejde med DTU og KU(Life). ldeen i uddannelsen er,
at kombinere erhvervsøkonomiske og naturvidenskabelige kompetencer og samtidig
bibringe studerende fra disse områder en fælles innovationskompetence. Forslaget til
uddannelse bygger på positive erfaringer fra faget BioBusiness and Innovation Program
(BBIP) hvor studerende fra bio-fag og cand.merc studerende arbejder sammen om et
projekt. Der har fra biotek-industrien været et stærkt ønske om at udvikle en mere
omfattende innovationsuddannelse indenfor biotekområdet. I det foreliggende forslag
udbydes en kandidatuddannelse for bachelorer, men sammensat på en sådan måde, at
det sidste år på uddannelsen tillige er et relevant tilbud for færdige kandidater fra DTU,
Life eller andre naturvidenskabelige fakulteter.
Uddannelses profil og struktur
Kandidatgradens første år består af to linier. Studerende med en erhvervsøkonomisk
bachelorgrad følger et erhvervsøkonomisk forløb, mens studerende med en
naturvidenskabelig bachelor følger et bioteknologisk forløb, udbudt i samarbejde med
Life. Herved sikres at begge grupper står solidt i deres egen faglighed. Andet år er fælles
for begge grupper af studerende; det omfatter dels erhvervsøkonomiske fag med fokus
på innovation bla. financiering, kontraktønomi og -jura, innovationsledelse, etc., dels
projektarbejde og kandidatafhandling, hvor der arbejdes med kommercialisering af
specifikke innovationer indenfor biotek området.
Fagligt miljø
Uddannelsen bemandes med undervisere fra en lang række faglige miljøer på CBS og
Life. Hovedaktør i udvikling af uddannelsen og de centrale fag inden for innovation er
Institut for Innovation og Organisationsøkonomi. Leder af uddannelsen er professor Finn
Valentin.
KU-Life og DTU leverer indholdet til det bioteknologiske spor.
Behov og beslægtede uddannelser
Der er et stort behov for mere og bedre uddannelse i innovation. Denne uddannelse
udmærker sig ved at koble innovationsredskaber og –kompetencer til en konkret
faglighed. Dette er ikke set i dette omfang tidligere. Hvis denne uddannelse kan sættes
succesfuldt i gang, vurderes det at dr kan skabes lignende samarbejdsinitiativer mellem
innovation, erhvervsøkonomi og andre fagområder.
Uddannelsen indbærer en udfordring af nogle traditionelle grænser indenfor dansk
højere uddannelse: den optager to grupper af studerende med radikalt forskellige
faglige baggrunde, i stedet for som sædvanligt at være rettet mod én bestemt faggruppe.
For det andet er den forsætligt indrettet således, at allerede færdige NAT/TEKkandidater kan tage uddannelsen på et år, idet de får meritoverført deres næstsidste år

på deres første kandidatuddannelse. De får således en ekstra kandidatuddannelse på et
enkelt år. Disse traditionsbrud kan være forløbere for en række nye muligheder for
tværfagligt samarbejde og samarbejde med erhvervslivet i dansk højere uddannelse.
Der har været stor interesse for initiativet hos industrien. Virksomhederne bag
uddannelsen er bl.a. Novo, Lundbeck, Novozymes, Leo og Bavarian nordic.
Novo Nordisk Fonden har allerede reserveret 2,5 mio kr som bidrag til de tre første års
drift, sigtende dels på 5 scholarships til PhD life-science studerende/kandidater, der
optages på udannelsen, dels på inddragelse af højt specialiseret internationale
lærerkræfter. Supplerende fundiing til samme formål vil blive søgte fra andre beslægtede
fonde.
Optaget skal ikke være stort – 30 pr år . På grund af samdrift med andre fag på første år,
samt højere taxameter, skabes en rimelig økonomisk model.

Vedlagte notat fra september 2010, der beskriver uddannelsens fællesår, dækker de dele
af uddannelsen der er helt nye. Beskrivelsen af det første studieår er endnu ikke
færdiggjort, men bygger i hovedsagen på eksisterende elementer fra hhv CBS og Life.
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Oplysningsskema til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye
uddannelser
Med henblik på at nedsætte det rette akkrediteringspanel har vi brug for baggrundsinformation om de nye
uddannelser, som ønskes akkrediteret pr. 1. juni 2011.
Skemaet som kan udfyldes elektronisk kan desuden hentes fra www.acedenmark.dk.
Bemærk venligst, at fristen er den 14. marts 2011.
Ansøger
Universitet

CBS ansøger og udbyder, men uddannelsen er baseret på samarbejde og
fælles planlægning med DTU og KU
Hvor udbydes uddannelsen CBS
(campus)
Hvornår ønskes
September 2012
uddannelsen udbudt første
gang?

Uddannelsens titel/betegnelse, niveau, hovedområde og censorkorpstilknytning
Dansk titel/betegnelse
Bio-innovation og entreprenørskab. Ny type kandidatgrad: cand.scient.merc
(Evt. foreløbig titel)
Uddannelsen er engelsksproget med betegnelsen: "The Bio-Business and
Innovation Program" (BBIP)
Niveau
Kandidatgrad
Hovedområde
Censorkorps der ønskes
tilknyttet uddannelsen

Sammensætning af naturvidenskab og samfundsvidenskab
(erhvervsøkonomi)
Hentes fra både bio-videnskab og censorkorpset for erhvervøkonomi

Kort beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Formålet med uddannelsen At opbygge kundskaber og færdigheder indenfor kommercialisering af
biovidenskabelige innovationer
Uddannelsens fagområder Kandidatgradens første år udgøres af de centrale fag på biovidenskabelige
(Evt. foreløbige)
uddannelser. Andet året omfatter erhvervsøkonomiske dels fag i
financiering, kontraktønomi og -jura, innovationsledelse, etc., dels
projektarbejde hvor der arbejdes med kommercialisering af specifikke
innovationer.
Uddannelsens
Analyse og ledelsesfunktionjer i biobaserede virksomheder (farma,
erhvervssigte
fødevarer, ingredienser, enzymer); i venture capital virksomheder, samt i
opstart af egne virksomheder
Kontaktperson på universitetet
Angiv venligst den person, som ACE Denmark kan rette henvendelse til i tilfælde af spørgsmål
Navn

Finn Valentin

Telefonnummer

3815 2551

E-mail

fv.ino@cbs.dk

Udkast vedr. fællesdel

Notat
Uddannelse i bioinnovation og entreprenørskab –
Etårigt elite program for kandidatstuderende
Professor Finn Valentin
29092010

Notat
Uddannelse i bioinnovation og entreprenørskab –
Etårigt eliteprogram for kandidatstuderende
Bioteknologisk innovation og entreprenørskab spiller en central rolle for dansk økonomi, hvad enten det
sker gennem store virksomheder (farma, fødevarer, industriel biotek etc.) eller gennem opstart af nye
forskningsbaserede selskaber.
Samtidig stiller forretningsskabelse på netop dette område krav om en række specialiserede færdigheder
indenfor finansiering, IPR, kontraktudformning etc. Disse færdigheder baserer sig på en sammenhængende
forståelse af biotek og business. For industrien er det en betydelig hæmsko, at eksisterende uddannelser
ikke udvikler denne sammenhængende forståelse.
Derfor er der fra industrien kommet stærke opfordringer til CBS, DTU og KU‐Life om i fællesskab at udvikle
en uddannelse i bio‐innovation og entreprenørskab (og derefter inddrage også fra andre institutioner). I
industriens øjne drejer det sig netop om at få adgang til sådanne avancerede færdigheder. De fås kun få
andre steder i verden og kan dermed bidrage til konkurrencemæssig skarphed indenfor en af Danmarks
allervigtigste sektorer.
Som svar på disse opfordringer har de tre institutioner udviklet det undervisningskoncept, der skitseres
nedenfor (med økonomisk støtte fra en række virksomheder og private fonde). Hovedtrækkene er:
1. Et 1‐ årigt eliteforløb. Når det kombineres med et meritoverført studieår fra en overbygning i enten
bioteknologi eller erhvervsøkonomi opstår en ny type cand.merc. scient.
2. Relevant fagsammensætning som opbygger specialiserede færdigheder i de problemstillinger, der
er særligt relevante for bio‐virksomheder, herunder forretningsudvikling, finansiering, patentud‐
tagning, de særlige markedsforhold for biologiske produkter etc.
3. Afprøvning og udvikling af disse færdigheder i virkelighedsnære studieprojekter, med vejledning
både fra bio‐ og business uddannelser samt fra virksomheder. På studiet arbejdes med faktiske op‐
findelser fra virksomheder og universiteter, som således tilbydes at få egne ideer og licenserings‐
muligheder undersøgt og afprøvet i studiets entreprenørprojekter.
Der oprettes en eliteuddannelse med begrænset optag af 30‐40 studerende, hvoraf halvdelen har baggrund
i forudgående bio‐videnskabelige studier, mens den anden halvdel har merkantile studiemæssige forud‐
sætninger. Højt niveau og intensitet i undervisning (herunder inddragelse også af udenlandske lærerkræf‐
ter) opnås gennem elitetaksameter og særlige industri‐ og fondssponsorater. Vigtige komponenter i ud‐
dannelsen har allerede været udbudt i fællesskab af de tre universiteter. Af vedlagte dokumentation frem‐
går den markant positive reaktion, der er opnået hos industrien og hos studenter og lærere. Vi håber på
ministeriets opbakning til en fremskyndet akkreditering, der tillader studiestart i september 2011.
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Uddybning
Industriens behov
En ny cand.merc. scient. skal imødekomme blandt andet følgende krav:
‐
‐
‐

‐

Opbygge ledelsesmæssige og analytiske færdigheder, der specialiseret retter sig mod bio‐baseret inno‐
vation og entreprenørskab
Lære studenter med baggrund i hhv. bio‐ og business science at arbejde sammen i løsning af forret‐
ningsskabende udfordringer
Tilbyde kundskaber på niveau af en kandidatgrad, men undgå ”faglig udtynding”, fx ved at lade busi‐
ness kurser erstatte dele af en bioteknologisk overbygningsuddannelse. Industrien fraråder enhver
form for beskæring af de naturvidenskabelige fag på biotekuddannelserne
At virksomhederne kan rekruttere disse nye integrerede færdigheder direkte fra universiteterne (i ste‐
det for efter 5‐6 års ansættelse at sende personale tilbage til efteruddannelse på MBA niveau).

Løsningen ‐ hovedprincipper
Sammen med DTU og KU‐Life har CBS over et års tid undersøgt muligheder og udfordringer i et uddannel‐
sesudbud, der imødekommer ovennævnte behov. Drøftelser med virksomheder og forskellige advisory
boards har vist, at behovet imødekommes bedst i et forløb med følgende profil:




Løsningen – hovedelementer
Ovennævnte principper kan udmøn‐
tes i et studium på kandidatniveau,
hvoraf første år omfatter enten bio‐
teknologi eller erhvervsøkonomi. I
begge tilfælde sigtes på det funda‐
ment, der typisk lægges på første år
af en kandidatgrad. Andet studieår
specialiseres omkring ovennævnte
problemstillinger i bio‐baseret forret‐
ningsudvikling. Det andet studieår
kunne eksempelvis udformes som
angivet Figur 1.

Fig. 1 Andet studieår på kandidatgrad i bio‐entreprenørskab
1 semester
Sept – Oct

Bio-primer




Et 1‐årigt intensivt forløb som del af en samlet universitetsuddannelse
Fagsammensætning, der opbygger specialiserede færdigheder i de problemstillinger, der er særligt
udtalte for bio‐virksomheder, herunder forretningsudvikling, finansiering, patentudtagning, de særlige
markedsforhold for bioteknologiske produkter etc.
Afprøvning og udvikling af disse færdigheder i virkelighedsnære studieprojekter
Disse studieprojekter skal inddrage vejledning både fra bio‐ og business uddannelser, samt fra virksom‐
heder. Gennem fælles vejledning af entreprenørprojekter spredes nye impulser på tværs af uddannel‐
sesmiljøerne.
På studiet arbejdes med faktiske opfindelser fra virksomheder og universiteter, som således får tilbudt
at få ideer og licenseringsmuligheder undersøgt og afprøvet i studiets entreprenørprojekter
Eliteuddannelse med begrænset optag af 30‐40 studerende, hvoraf halvdelen har baggrund i forudgå‐
ende bio‐videnskabelige studier, mens den anden halvdel har merkantile studiemæssige forudsætnin‐
ger.

Buss-primer




2 semester
Okt ‐ Dec

BioMarkeder

Økonomistyring
og organisation

Kontrakter
deals and
acquist.

Financiering
og valuering

IPR

Strategi, forretningsplaner og
-modeller

6 fag á 5 ECTS: 30

Jan‐Feb.

Bio entreprenør
projekt.
(inkl.
coaching
program )

Marts ‐ Juni

Internship
projekt i
partnervirksomheder

Speciale baseret de to projekter
30 ECTS

I denne løsning meritoverføres 60 ECTS (et studieår) fra eksisterende biovidenskabelige eller merkantile
kandidatgrader. Fra bio‐videnskabelige udannelser er det naturligt at fokusere meritoverførslen på de fag i
bioteknologi, der mest direkte danner forudsætning for bioteknologisk innovation. Fra den merkantile side
kan der meritoverføres fra cand. merc. linjer, der tilbyder særligt relevante forudsætninger, fx finansiering
eller innovationsledelse. For den enkelte student giver den overførte blok således merit på to studier, hvil‐
ket er i overensstemmelse med gældende regulering, så længe det ikke er selve specialeprojektet, der over‐
føres.
For den enkelte student kan det samlede forløb
udformes på forskellige måder. Figur 2 skitserer to
forskellige gennemløbstyper for studerende med
udgangspunkt i hhv. bioteknologi og erhvervsøko‐
nomi. En studieårgang sammensættes ligedelt
mellem studenter med hhv. naturvidenskabelig og
merkantil baggrund

Fig. 2: Kombinationer af kandidatgrader i bioteknologi,
erhvervsøkonomi og bioentreprenørskab:
1. År

Kandidatgrad i
bioteknologi

Kandidatgrad i bioentreprenørskab

Bioteknologiske fag

Meritoverført

2. År

3. År

Valgfag og
speciale
Kurser og
speciale i bioentreprenørskab

Vi har allerede positive erfaringer
Samarbejdet mellem CBS, DTU og KU‐LIFE har i
Kandidatgrad i
Erhvervsøk
Valgfag og
løbet af 2010 været afprøvet i et fælles projektfag.
speciale
erhvervsøkonomi
fag
Grupper med studenter fra alle 3 universiteter har
udviklet et entreprenørprojekt til Venture Cup
konkurrencen, med integreret undervisning og vejledning ligeledes fra de tre institutioner. Som vist i ved‐
lagte presseklip har forløbet været særdeles succesrigt og har allerede mærkbart styrket interessen på stu‐
diemiljøerne for entreprenørorienteret undervisning.
Rammer:
Selv ved opnåelse af elitetaksameter vil uddannelsen stille krav om supplerende finansiering. Positiv udsigt
til støtte fra fonde og virksomheder til udvikling og til de første tre års gennemførelse vil gøre det muligt at
engagere også specialiserede udenlandske lærerkræfter. Undervisningen gennemføres i stort omfang som
team‐teaching af specialister fra virksomheder og lærerkræfter fra universiteterne.

Efterhånden vil alle landets bioteknologiske uddannelser blive tilbudt medvirken, og uddannelsen vil blive
udbudt internationalt. På lærersiden engageres de mest velegnede lærerkræfter også på andre handelshøj‐
skoler end CBS.
Uddannelsens formelle styring af et studienævn suppleres med et advisory board, omfattende medvirken‐
de universiteter og de virksomheder, der bidrager med funding, innovationsprojekter og internships.

B2-2011
Pkt. 6
Bilag 6.2

N O T A T

Cand.soc in public management and social development
Baggrund
Uddannelsen er et led i en partnerskabsaftale mellem de 8 danske universiteter og
Graduate University of Chinise Academy of Sciences (GUCAS), som blev tiltrådt i 2007 af
Videnskabsministeriet og det kinesiske undervisningsministerium. Formålet er bl.a. at
fremme mobiliteten blandt studerende, undervisere og forskningspersonale mellem
Danmark og Kina og at styrke de forsknings- og uddannelsesmæssige bånd.
Uddannelsens profil
Fagområderne er:
- Social politics and welfare
- Government and business
- Social innovation and welfare challenges
og derudover vil der være udvikling af sproglige færdigheder samt kultur forståelse.
I uddannelsesforløbet indgår et internship, således at de studerende får mulighed for at
specialisere sig inden for et selvvalgt område (eksempelvis analyse af relationer ml. Kina
og Europa, deltagelse i konkrete ledelsesfunktioner eller projekter).
Fagligt miljø
Uddannelsen bemandes med undervisere fra Depart. of Business and Politics, men vil
også trække på sociologisk institut på KU samt institut for statskundskab på Ålborg og
Århus Universitet. Derudover vil der være undervisere fra GUCAS.
Behov og beslægtede uddannelser
Kina og Europa står over for større ændringer hvad angår udviklingen af de politiske
institutioner og rammevilkårene for både den offentlige og private sektor. Uddannelsen
skal bibringe kandidaterne viden og færdigheder, som gør dem i stand til at varetage
opgaver inden for institutionsopbygning, policy udvikling og projektledelse.
Der er p.t. ingen beslægtede uddannelser i Danmark, og de danske studerende vil finde
ansættelse på et internationalt arbejdsmarked eller i danske offentlige/private
virksomheder med - eller med ønske om at opbygge - relationer til det kinesiske marked.
Optaget forventes at være 15 danske og 15 kinesiske studerende.

6. april 2011

Karin Tovborg Jensen

Oplysningsskema til ansøgning om akkreditering og godkendelse
af nye uddannelser
Med henblik på at nedsætte det rette akkrediteringspanel har vi brug for
baggrundsinformation om de nye uddannelser, som ønskes akkrediteret pr. 1. juni
2011.
Skemaet som kan udfyldes elektronisk kan desuden hentes fra
www.acedenmark.dk.
Bemærk venligst, at fristen er den 14. marts 2011.
Ansøger
Universitet
Hvor udbydes
uddannelsen (campus)
Hvornår ønskes
uddannelsen udbudt
første gang?

Copenhagen Business School/Handelshøjskolen i København
Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Yanquihu
Campus, Beijing
01.09.2012

Uddannelsens titel/betegnelse, niveau, hovedområde og
censorkorpstilknytning
Dansk titel/betegnelse
Cand. soc. i offentlig ledelse og social udvikling
(Evt. foreløbig titel)
Niveau
Kandidat
Hovedområde

Samfundsvidenskab

Censorkorps der ønskes
tilknyttet uddannelsen

Censorkorpset for Erhvervsøkonomi

Kort beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Formålet med
At uddanne dimittender der opnår en indgående forståelse af stats- og
uddannelsen
institutionsopbygning,velfærdsmodeller og reformer, social innovation,
velfærdspolicy. Uddannelsen anlægger et komparativt og internationalt
perspektiv og lægger vægt på analytiske og strategiske kompetencer.
Uddannelsen udbydes i Beijing som den ene halvdel af en Double
Degree i samarbejde med Graduate University of the Chinese Academy
of Science
Uddannelsens
Velfærdsledelse, organisationsudvikling, innovationsledelse.
fagområder
(Evt. foreløbige)
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Uddannelsens
erhvervssigte

Uddannelsen sigter mod at uddanne dimittender til at varetage
ledelsesrelaterede opgaver indenfor velfærdsinstitutioner, offentligprivat samarbejde og organisatorisk innovation i offentlige instanser
som stat, regioner og kommuner, i NGO'ere og interesseorganisationer
samt i danske og udenlandske konsulentvirksomheder.
Dimittenderne kan agere som forandrings- og koblingsagenter i
udviklingen af danske virksomheder og institutioner ift. de økonomiske
forskydninger der finder sted med Kinas øgede betydning globalt.
Et eksempel på en jobbeskrivelse er ansættelse som projektleder
og/eller strategisk rådgiver i en region, hvor man driver og etablerer nye
samarbejdsaftaler mellem regionens
virksomheder/universiteter/vidensnetværk/politikere og kinesiske
samarbejdspartnere.

Kontaktperson på universitetet
Angiv venligst den person, som ACE Denmark kan rette henvendelse til i tilfælde
af spørgsmål
Navn

Sven Bislev

Telefonnummer

3815 3195

E-mail

sb.ikl@cbs.dk
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Master in Public Management and Social Development
1. Background: Economic, Political and Social Changes Require
Innovative Education
The architecture of the global economy is changing and so are the political
institutions providing the frameworks for civil society and private sectors. China
and Europe are facing challenges of equal magnitude, although from opposite
perspectives, in the task of securing quality of life for citizens, social cohesion,
and economic competitiveness. In the broad areas of welfare policies and
institutional development, very large changes are likely to happen in the course of
just a few years. In China, welfare institutions are being constructed and in
Europe, welfare states are undergoing important reform. The two regions are in
need of social innovation, and Denmark is at the forefront of such innovation.
Research in both regions is addressing the need for innovative organizational
forms and processes.
The purpose of the new Master program in Public Management and Social
Development (PMSD) is to educate people who can take part in meeting such
challenges and changes. Graduates can work with institution building, policy
development, project management and human relations for organizations in
public, private and non-profit sectors in China and Europe.
The PMSD Master is offered by Copenhagen Business School and is a product of
cooperation in the Sino-Danish University Center (SDC). The SDC is a
consortium of all 8 Danish Universities and the Chinese Graduate University of
the Chinese Academy of Sciences (GUCAS) 1. Teaching will take place in China,
at the new GUCAS campus being built just outside Beijing. Students are expected
to come from China and Denmark in equal measure. Around 30 will be admitted
each year.
The rapid development and dynamic nature of China-Europe interactions means
that it is very difficult to pinpoint which qualifications are most relevant for
graduates aiming to work in the interfaces of the two regions. For that reason, the
PMSD Master is planned with a first year emphasizing general analytical
competences, and a second year developing specific competences in a sector or a
function chosen by the student and his supervisor.
Relevant linguistic and social skills are essential to graduates aiming to work in
the interface of two very different cultures. Such skills will be developed through
the daily interaction between Danish/European and Chinese students and through
internships. In addition, courses in such skills will be offered on an extracurricular basis.

2. Competence Profile
1

The PMSD Master is, together with a Master program in Innovation Management, offered by
the Social Science section of SDC. Innovation Management is anchored in Aalborg University.
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The MSc in Public Management and Social Development is a 2 year pre-career
Master of Science degree. It is oriented towards the global diversity of welfare
policies and institutions, their emergence and development, with a special
emphasis on China and Denmark/Europe. It is interdisciplinary and taught in
English. The program provides students with theoretically based and empirical
enhanced knowledge of Chinese and European societies, cultures, institutions and
practices.
Graduates from the program will develop qualifications allowing them to work in
business organizations, public sectors and non-governmental organizations. Their
competences include:
-

to analyze and advice upon the management of public-private interrelations
to analyze social and welfare problems and suggest solutions
to identify cultural differences and interact across cultural divisions
to understand, analyze and communicate about welfare challenges and
institutions.

The PMSD Master is taught by researchers from GUCAS, other Chinese
universities and Danish universities, affiliated with SDC. It also qualifies its
graduates for a research career, should they so desire.
PMSD graduates have different backgrounds, depending on their different
bachelor degrees as well as their chosen specialization at the masters level.

3. Content and structure
The MSC in Public Management and Social Development is an interdisciplinary
degree program taught by professors from sociology, economics, political science,
and business studies. Courses address either theoretical issues, methodological
questions or applied issues in the welfare/social innovation field. Some of the
theory and method courses are taught together with the MSc in Innovation
Management. Courses are mostly one-month modules, four per semester, taught
by Chinese and Danish professors at the GUCAS Campus in Beijing.
Program Structure

Semester
(courses are
7.5 ECTS
unless
otherwise
indicated)

1st semester
Comparing
Societies and
Business
Systems
Government &
Business

Research
Methodology

2nd semester
Social Policies
and Welfare
States

3rd semester
Internship
-supervision
-feedback

4th semester
Thesis
- seminar

Welfare
Challenges and
Social
Reforms
Social
Innovation
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Total ECTS
Skills and
personal
development

Organization
and
Management
30
Language
Communicatio
n
Culture
Institutions

Elective course
or seminar
30
Language
Communicatio
n
Culture
Institutions

30
Language
Communicatio
n
Culture
Institutions

30
Language
Communicatio
n
Culture
Institutions

The first year of the program consists of eight courses of 7.5 ECTS each, seven of
them mandatory, one elective. The first semester lasts from September through
January. It has four mandatory, mostly broad and basic courses. All semesters
offer extracurricular activities: guest lectures, and courses in skills and personal
development - Chinese language, English language, presentation techniques,
insights in Chinese and European cultures and institutions. The second semester
(March-June) has three methods and applied courses and one elective, plus an
introduction to internships. The second year has one semester of internship and
one semester thesis work. The internship finishes with a report to be assessed by
teachers. That report may be used as a point of departure for a thesis. The Masters
thesis (30 ECTS) can be either a research project or a series of related papers.

4. Courses
The first year of the program is dedicated to courses that provide a general
methodological, theoretical and analytical basis, as well as a broad knowledge of
societal systems - Chinese, European, and others - and their similarities and
differences. The areas of welfare policies, institutions and challenges, as well as
the history and ide of social innovation are studied in depth. At the end of the
second semester, one elective course allows students to look into a possible area
of specialization.
The second year is dedicated to application and specialization; students must
choose a sector, branch or function in which they wish to work, and then, in
cooperation with SDC and their supervisors, find a place for an internship in the
third semester. The last semester is an analytical sequel to the internship in that
the thesis is written as a capstone for both the internship and the theoretical
courses.
A. 1st semester
Comparing Societies and Business Systems (with Innovation Management)
Theories and methods for analyzing European and Chinese societies in a historical
and comparative perspective. Focus on analyzing the relationship between
different instances of society, and the comparison of historical and regional
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models. Social systems of businesses, labor markets, innovation and social
provision are discussed and compared.
Assessment: Group project comparing institutions across societies + Individual
essay.
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
-

understand and apply theories of social systems
identify different societal models and compare their origins and developments
analytically relate the interactions of economic, social and political structures
and processes

Government & Business
The development of economic systems happens through interactions of
governments and businesses, of political and economic forces. The theorization
of such processes are found in political economy, economic sociology and
business history, and in the literature on varieties of capitalism, corporate
governance and industrial relations.
Assessment: Essay exam.
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
-

understand and apply the various theories about the development of economic
systems
identify the challenges in the development process as they emerge from
regional, social and cultural imbalances
explain how these challenges frame the choices and decisions to be made by
public agencies, companies, organizations and individuals

Research Methodology (with Innovation Management)
An advanced course in quantitative and qualitative methods and an introduction
to comparative methodology as it is employed in different disciplines such as
politics, economics, anthropology and sociology. Covers historical comparative
analysis, case-based and variable-based comparative analysis, causal inferences
in comparative research as well as a Boolean approach to comparative analysis.
Assessment: Group project on a comparative problem + Individual essay.
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
- understand, evaluate and apply results from comparative studies in the social
sciences
- participate in analytical tasks requiring a comparative empirical approach
- develop skills in various fields of social science methodology

Organization and Management (with Innovation Management)
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An introduction to concepts and methods of management, decision-making and
leadership, including theories from sociology, economics, psychology,
management studies and political science. Addresses the diversity of
management in different cultures – European and Chinese – and different
institutions: public and private. The management of relevant functions and
processes - innovation, knowledge and welfare institutions – is emphasized.
Assessment: Home assignment: case analysis
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
- understand and apply theories about organizational behavior and culture, from
both general and comparative perspectives and in private as well as public
organizations
- identify and analyze how various types of activities are managed, emphasizing the
management of institutions and of innovation processes.
- identify, apply, and evaluate techniques for structuring and resolving managerial
problems

B. Second Semester:
Social Policies and Welfare States
Basic theories of welfare states and the different ways of meeting social needs in
different social systems.
Theories and methods of policy analysis and its application to policy development
and institution building in the welfare area.
Assessment: a written take home assignment in the shape of a briefing paper,
analyzing a social policy issue and suggesting context-sensitive solutions
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
- undertake an in-depth piece of comparative analysis on a topical and substantive
area of social policy.
- research, describe and suggest solutions for a particular, regionally and
institutionally defined social policy issue

Welfare State Challenges and Social Reforms

Challenges and problems for the welfare states: poverty, ageing populations, migration,
globalization, new social problems, changing family patterns, and changing expectations,
etc. These challenges are compared across different social systems and welfare regimes,
and their possible solutions vary with the different combinations of social actors in the
field: states, markets, families, voluntary associations, interest organizations and
corporations. New social technologies emerge to deal with the growing challenges of
changing needs and limited resources. Classical tradeoffs between equality and
efficiency, convergence and divergence, give way to new choices.
Assessment: Individual essay on self-chosen subject related to course contents
Learning objectives: on completion of the course, students will be able to
- understand and analyze the connection between social provision and living
conditions
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-

investigate the challenges to welfare emanating from poverty and social change,
and develop suggestions for the solution of such challenges
analyze the effects of different welfare state arrangements on social equality,
economic efficiency and political stability

Social Innovation
Societies are dependent on social and organizational innovation along with the
unfolding of economic forces to develop. How this has happened and happens in
the West is investigated at micro- (organizations and their relations) and macrolevels in two time periods: 1850-1970s with the construction of modern mass
production; and after 1970 with the construction of globally connected
innovative knowledge societies.
Assessment: Group project on processes of social innovation. Individual essay on
a chosen aspect.
Learning objectives: by completion of the course, students will be able to
- understand and analyze the process of innovation as it unfolds in
economic and social organizations
understand why capitalist societies vary within similar growth and
development regimes
be able to support and plan social and organizational innovation
processes in the public and private sector and their mutual relation.
Elective (7.5 ECTS)
The elective course or seminar in the second semester can be the first start of the
students specialization, or a field where the student wishes to acquire more
knowledge. Issues may be taken from the relevant sectors and functions: health
management, social insurance, welfare management, poverty reduction, urban or
rural development, human resource management, policy evaluation, pension
policy, public management, etc.
Assessment forms and learning objectives are specific to the elective in question.
C. Third semester:
Internships (30 ECTS):
Third semester internships can take place in private companies, NGOs, public
sector organizations and International organizations. Students will be able to
contribute with considerable knowledge of the two regions, and they will gain
from the internship semester an analytically informed impression of the conditions
and routines of work in organizations. The internship is the first step in the
students’ development of more specific applied competences. SDC and an
academic supervisor assist in identifying a suitable field for study and place for
internship, and in planning a rewarding work and learning experience.
Assessment: the intern writes a 20-page report, reflecting on the learning
experience and describing the work assignments performed during the internship.
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Learning objectives: after completion of the internship semester, students are able
to
-

identify structures, institutions and challenges of their chosen field
analyse the interrelations between Europe and China in the field
participate in a number of management functions in their field
develop ideas about the development and possibilities of their field

Thesis (30 ECTS):
The thesis can be research oriented or practical oriented. It must be written in
English and builds upon and extends the specialization undertaken in the third
semester internship. It analyzes the field that was chosen for internship and the
tasks that were performed. In the analysis, the context of the experience is
reflected – how it was contingent on the sector and the region, and the ways in
which theoretical analysis relates to the experience. A supervisor is appointed to
assists in and evaluate the thesis work.
Assessment: The thesis can be both a monograph on an analytical subject and a
series of papers that analyze a number of connected themes. Assessment is both of
the written thesis and an oral defense (subject to practical requirements like the
presence of supervisor and external examiner).
Learning objectives: after completing the thesis, students are able to
-

identify and formulate problems and analytical as well as managerial needs in
their field
plan and implement analytical tasks
communicate their insights to professional audiences

Extracurricular Courses
During the first two semesters, a number of skill and personal development
modules are offered; students are encouraged to participate.
- Examples:
Language courses, Culture courses, Chinese/European Institutions, Academic Writing,
Professional Communication/presentation

5. Admission Requirements
To qualify for admission, applicants must have a bachelor degree in a relevant
area and a solid knowledge of relevant theories and methods. Selection is by
GPA, if available and comparable, and by the extent of the applicant’s knowledge
of social science theories and methods.
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B2-2011
Pkt. 6
Bilag 6.3

N O T A T

Ny cand.ling.merc.
Baggrund
Den nye cand.ling.merc er en gennemgribende reform af den eksisterende
cand.ling.merc. Der er således ikke tale om et øget udbud af CBS’ uddannelser, men om
en erstatning af en eksisterende uddannelse. Uddannelsen har dermed allerede en
særskilt profil i forhold til CBS’ uddannelsesportefølje
I 2009 udbød CBS Bachelor i engelsk og organisationskommunikation, og den nye
cand.ling.merc. udgør de studerendes retskrav på en overbygning, og er reformeret i
forhold til at imødekomme de studerendes behov.
Uddannelsen udbydes på engelsk, men der vil fortsat via valgfagsudbud være mulighed
for at opnå en beskikkelse til translatør og tolk.
Uddannelsens profil
Fagområderne er:
- Corporate English (viden om og færdigheder i mundtligt og skriftligt engelsk)
- Communicating in International Organizations (organisationskommunikation)
- Global Knowledge Brokerage (skabelse af viden i netværk og faglige kulturer)
Fagligt miljø
Uddannelsen bemandes med undervisere fra IKK, ISV og IOA, og har dermed et bredt
fundament fra fagligheder inden for sprog, kultur, kommunikation og organisation.
Behov og beslægtede uddannelser
Det faglige miljø bag uddannelsen har været i omfattende dialog med aftagere og
dimittender, og der tegner sig et behov for håndtering af intern kommunikation på engelsk
i organisationer kendetegnet ved stor kulturel og faglig kompleksitet. Der udtrykkes behov
for ekspertviden om bl.a. engelsk terminologi, organisationsteori og forhandlingsteori.
Der findes en række kandidatuddannelser i Danmark med engelsk og
kommunikationselementer. Den nye CLM har imidlertid en særskilt profil i sin kombination
af fagområderne og et andet didaktisk udgangspunkt (kollaborativt læringsmiljø med
inddragelse af diverse ICT funktionaliteter),

6. april 2011

Karin Tovborg Jensen

Oplysningsskema til ansøgning om akkreditering og godkendelse
af nye uddannelser
Med henblik på at nedsætte det rette akkrediteringspanel har vi brug for
baggrundsinformation om de nye uddannelser, som ønskes akkrediteret pr. 1. juni
2011.
Skemaet som kan udfyldes elektronisk kan desuden hentes fra
www.acedenmark.dk.
Bemærk venligst, at fristen er den 14. marts 2011.
Ansøger
Universitet
Hvor udbydes
uddannelsen (campus)
Hvornår ønskes
uddannelsen udbudt
første gang?

CBS Handelshøjskolen i København
Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg C
September 2012

Uddannelsens titel/betegnelse, niveau, hovedområde og
censorkorpstilknytning
Dansk titel/betegnelse
Cand.ling.merc (Engelsk i globale organisationer)
(Evt. foreløbig titel)
Niveau
Kandidat
Hovedområde

Censorkorps der ønskes
tilknyttet uddannelsen

Sprog, formidling og kommunikation i organisationen: Viden og
information på tværs af faglige og kulturelle kulturer
Censorkorpset for erhvervssprog

Kort beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
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Formålet med
uddannelsen

På baggrund af et gennemført bachelorstudium skal uddannelsen
udvikle de studerendes organisatoriske viden og kommunikative
kompetencer på et højt sprogligt niveau på engelsk, således at de kan
forholde sig professionelt til problemstillinger vedr.
- engelsk som koncernsprog og brug af diverse medieringsformer
- videnshåndtering i organisationen på tværs af faglige og regionale
kulturer
- kommunikation i et multikulturelt miljø
- kommunikation mellem ledelse og medarbejdere samt mellem
forskellige faggrupper
og udføre de med disse problemstillinger forbundne kommunikationsog formidlingsopgaver.
Uddannelsen vil i høj grad benytte case-baseret undervisning, som skal
tjene til at tydeliggøre hvordan indholdet i blokkene
engelsk/organisering/kommunikation er uløseligt forbundet i praksis.
Uddannelsen skal også udvikle de studerendes kompetencer til med høj
metodisk bevidsthed at arbejde med forskningsopgaver inden for
studiets fagområder. Desuden skal uddannelsen videreudvikle de
generelle akademiske og personlige kompetencer, som de studerende
har erhvervet på bachelorstudiet, gennem intensivt arbejde med
formidling.
Uddannelsen udbydes på Engelsk.

Uddannelsens
fagområder
(Evt. foreløbige)

"Engelsk som koncernsprog" (sprogpolitik, ekspertkommunikation
…), integreret i: "International Organizations" (kulturstudier,
organisationsstudier, adfærdspsykologi, konflikthåndtering …); "Global
Knowledge Brokerage" (faglig kommunikation mellem grupper og
sprog, vidensskabelse og videnshåndtering i geografisk spredte miljøer,
kollaborativ læring i teams…)
Derudover giver uddannelsen via valgfag mulighed for en toning af
faglighederne, herunder specialisering i translatør og tolk.

Uddannelsens
erhvervssigte

Multikulturel nøgleperson med fokus på den interne kommunikation;
Konsulentydelser ifm. engelsk som koncern/arbejdssprog;
Rådgivning ifm. og udførelse af forskellige typer af
kommunikationsopgaver på engelsk i en multikulturel organisation på
tværs af organisatoriske, faglige og regionale kulturer.
Oversætter- og tolkeopgaver, forudsat førnævnte specialisering.

Kontaktperson på universitetet
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Angiv venligst den person, som ACE Denmark kan rette henvendelse til i tilfælde
af spørgsmål
Navn

Doris Hansen, lektor, studieleder for cand.ling.merc.-uddannelsen

Telefonnummer

3815 3252

E-mail

dh.ikk@cbs.dk
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Ny cand. ling. merc. – Engelsk i Globale Organisationer
Baggrund
Som en følge af den omfattende omstrukturering af de erhvervssproglige
bacheloruddannelser, hvilket betyder et ændret (og reduceret) rekrutteringsgrundlag for
overbygningsuddannelserne, blev det besluttet at udfase den nuværende
cand.ling.merc.-uddannelse. Til gengæld fik studielederen for cand.ling.merc. det
kommissorium at udvikle en ny retskravsoverbygning til den nye BA-uddannelse i
Engelsk og Organisationskommunikation (EOK) med mulighed for at dimittenderne kan få
beskikkelse som translatør og tolk.
Den nye BA-EOK, som startede med første optag I 2009, har hovedfokus på professionel
interkulturel kommunikation på engelsk og dansk i internationalt orienterede
organisationer. Overbygningsuddannelsen skal på den ene side bygge videre på de
kompetencer og den viden de studerende har erhvervet på deres BA-uddannelse, og på
den anden side skal den favne bredere, således at der kan skabes et internationalt
studiemiljø ved at den ikke kun tiltrækker BA-dimittender fra andre uddannelsessteder i
Danmark, men også fra udenlandske universiteter (fx Tyskland, Sverige, Baltikum,
Polen).
Under udviklingsarbejdet blev det på baggrund af dialogen med de nuværende EOKstuderende mere og mere tydeligt, at det faglige indhold i BA-EOK ikke entydigt lægger
op til en overbygningsuddannelse med oversættelse mellem dansk og engelsk som den
centrale kompetence. Interessen blandt de studerende går heller ikke i den retning, og
sidst men ikke mindst viser resultaterne fra aftager- og dimittendanalyserne, at selv om
der stadig er behov for højt kvalificerede erhvervssproglige kandidater, har erhvervslivet
flyttet fokus fra den isolerede til den integrerede sprog- og kommunikationsmedarbejder
med engelsk på højt niveau og forståelse for ”business” og kultur.
Behovet for uddannelsen
For at få afdækket behovet for uddannelsen har vi gennemført både en aftager- og en
dimittendundersøgelse med fokus på jobfunktioner samt sprog- og
kommunikationsprocesser på engelsk. Undersøgelserne giver ikke noget entydigt
resultat, men der tegner sig det billede, at der er et stigende behov for at håndtere intern
kommunikation på engelsk i organisationer kendetegnet ved stor kulturel og faglig
kompleksitet.
Når man ser på den aktuelle politiske diskussion i medierne, giver videnskabsminister
Charlotte Sahl Madsen udtryk for, at kulturforståelse i erhvervssammenhæng er en
meget vigtig kompetence. I en radioudsendelse den 21. januar 2011, hvor der bl.a.
diskuteres uddannelser, der skal give vækst til samfundet, siger hun gentagne gange, at
der er brug for ”øget kulturel forståelse”, ”øget global indsigt”, ”øget international
forståelse”, at uddannelserne skal være ”mere erhvervsparate, for eksempel øge
tværfaglig og kulturel forståelse”. Desuden siger hun ”… humaniora er et meget, meget
væsentligt fagområde, især når vi også skal matche den kulturelle forståelse der er brug
for”. Hele interviewet (ca. 9 minutter) kan høres på
http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2011/01/21/093650_1.htm.
Med udgangspunkt i de studerendes forudsætninger fra BA-EOK, kravet om at udvikle en
retskravsoverbygning til disse studerende, og under inddragelse af resultaterne især fra
den kvalitative aftageranalyse samt den aktuelle politiske diskussion har projektgruppen
udviklet en helt ny erhvervshumanistisk overbygningsuddannelse ud fra den
overbevisning, at den matcher både aktuelle og fremtidige behov i globale, multikulturelle
virksomheder, hvilket også bekræftes af konkrete stillingsopslag, hvor de væsentlige
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uddannelseselementer efterspørges. Det må således forventes, at der vil være
efterspørgsel efter disse dimittender. Uddannelsen kan beskrives som følger :

Uddannelsens profil
Virksomheder der opererer på den globale arena har behov for at producere og
kommunikere forskellige typer af information og viden på tværs af både organisatoriske,
faglige og regionale kulturer. Det er et mål med uddannelsen at kandidaterne kan
navigere i et globalt videnssamfund, og kan imødekomme de krav, der opstår som følge
af stadigt flere arbejdspladser i internationale, multikulturelle virksomheder. Dette
indebærer at kandidaterne skal kunne arbejde med organisationers interne
kommunikation på professionelt engelsk på både det analytiske og det implementerende
niveau samt kvalitetssikre organisationens engelsksprogede kommunikation. Den nye
overbygningsuddannelse skal således ruste sine kandidater til at varetage
kommunikationsopgaver i flerkulturelle virksomheder, der har engelsk som koncernsprog.
Samtidig skal kandidaterne have tilstrækkelig virksomhedsforståelse til at kunne arbejde
strategisk med sprog og kommunikation i relation til en virksomheds overordnede mål,
struktur og værdier. Det er en forståelse af sammenhængene mellem sprog,
kommunikation og organisering, der kan give de studerende en (kommunikations)strategisk profil.
Engelsk på højeste niveau skal således ikke ses som adskilt fra kommunikation og
kommunikation skal ikke ses som adskilt fra organisering . Kandidaterne skal sættes i
stand til at arbejde med mediering, herunder oversættelse mellem sprog, formidling
mellem kulturer og faggrupper samt mediering af indhold gennem forskellige genrer,
medier eller teknologiske platforme.
I uddannelsen lægges der vægt på virksomhedernes interne kommunikationsflow,
netværk, vidensskabelse og diskurser. Uddannelsen afgrænses fra områder der lægger
op til et makroperspektiv på organisationer og et fokus på ekstern kommunikation som fx
global studies og marketing, og skaber således en distinkt profil i relation til en række
andre kommunikationsuddannelser. For yderligere information vedlægges en oversigt
over beslægtede kommunikationsuddannelser.
For at skabe denne profil – med særligt fokus på Corporate English,
organiseringsprocesser og videndeling – er uddannelsen sat sammen af tre fagområder,
som giver viden og færdigheder til at varetage den globale organisations kommunikation:
• Corporate English
• Communicating in International Organizations
• Global Knowledge Brokerage
Corporate English optræder dels som selvstændigt studieelement, dels som
arbejdssprog. Der sigtes mod at udvikle viden og færdighed inden for både mundtligt og
skriftligt engelsk gennem hele studiet. Der arbejdes både med Engelsk som
koncernsprog i globale organisationer og Expert communication.
Communicating in International Organizations er i fokus på 1. semester. Her trækkes på
mikrosociologiske dele af organisationslitteraturen og
organisationskommunikationslitteraturen, med fokus på interaktioner mellem individer og
grupper i organisationer. Den multikulturelle organisations kommunikation anskues ud fra
et dynamisk perspektiv på forskellige kulturers behov, forventninger og
formuleringspraksis.
Global Knowledge Brokerage er i fokus på 2. semester med hovedvægt på viden som
ressource i organisationen, og på hvordan viden skabes gennem organisationens
kommunikation, i faglige kulturer og uformelle netværk.
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I dette semester arbejdes der også med sociale medier og informationsteknologiske
platforme som centrale for mediering af viden, og de studerende kommer til at arbejde
med vidensproduktion og vidensdeling på forskellige teknologiske platforme.
Læringsmiljø
Uddannelsens didaktiske praksis tager udgangspunkt i ’social media enhanced learning
platforms’. Her etableres et kollaborativt læringsmiljø, hvor ICT-platformens
funktionaliteter (fx blogs, chats, wikis og podcasts) anvendes til videngenerering,
videnfastholdelse og videndeling og giver mulighed for individuelle såvel som kollektive
refleksionsmuligheder. Disse muligheder bidrager til fastholdelse af viden, til feedback og
feedforward i asynkrone og synkrone videndelingsfora og til fastholdelse af succesfulde
løsningsmuligheder. ICT-platformens læringsmiljø indtænker dels uddannelsens faglige
fokus på organisering, kommunikation og mediering, dels de studerendes fremtidige
behov for viden og reflekteret tilgang til virksomheders vidensorganisering.
Uddannelsens struktur og fagområder
Supplerende til ovennævnte fremstilling af semestrenes hovedfokus skal der i det
følgende gives en mere konkret beskrivelse af de enkelte uddannelseselementer og
deres vægtning i forhold til hinanden. Det skal pointeres, at der her er tale om de
fagområder, de studerende skal beskæftige sig med, og som ikke må forveksles med
enkeltstående kurser. Projektgruppen har på nuværende tidspunkt ikke lagt sig fast på,
hvordan disse fagområder rent didaktisk skal integreres og realiseres i uddannelsen (se
nedenfor under ”Integrering af fagområder”).
Uddannelsen tænkes struktureret som den nuværende cand.ling.merc. (og cand.merc.uddannelserne), dvs. at den obligatoriske undervisning på 60 ECTS ligger på 1. år, og at
2. år, dvs. 3. og 4. semester, er forbeholdt specialiseringen (se nedenfor) og
kandidatafhandlingen.
1.semester:
Multicultural organizing, multicultural communicating. The four subject headings are
to be thought of as a cluster of interest foci in the field
1. Structures and processes in the international organization: This
subject builds knowledge about organization, work processes, decision
structures, and knowledge generation, with particular reference to
international and multinational organizations. Base: Organization
theory/ globalization
2. Common ground in the dispersed organization:
This subject examines the multicultural managing of information ,
meaning, communication and identities. The subject focuses on the
interface between culture and corporate communication. Multicultural
(line) communication is studied in selected companies, with special
attention to use of media and channels. Base: intercultural theory;
corporate communication/digital media.
3. Employee communication: This subject focuses on collaboration
and conflict. Multicultural team work, knowledge sharing, and network
use are studied, and skills are built in identifying conflicts and
negotiating solutions. Base: organizational behavior theory; negotiation
theory
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4. Challenges of Corporate English :
This subject identifies the communicative challenges that follows from
a given language policy. It examines good, bad and best practices in
text formulation and in handling interaction and thereby trains students
in spotting and using influential discourse. Base in sociolinguistics;
rhetoric
2. semester:
Global Knowledge Brokerage:
In the second semester, the focus shifts to knowledge, and how it is shaped by
organizational communication, occupational cultures, and informal networks. Again, the
subject headings are to be thought of as a cluster of interest foci in the field:
1. Knowledge (management) and culture
This subject first offers a broad overview of knowledge management,
and then focus more intensively on how it is embedded in culture. For
example, students will learn how to analyze different organizationaland occupational cultures’ basic assumptions about what knowledge
is, which knowledge is worth managing, and how this affects actual
knowledge sharing, or the lack thereof.
Base: Knowledge management, organization theory (especially
theories
of
organizational
culture)
2. Organizational- and regional knowledge networks
This subject examines network analysis as it is used in disciplines like
knowledge management, organization science, and regional studies,
as well as how a grasp of networks can be used to cultivate
“knowledge brokerage” within and between firms, industries, and
regions.
Base: Network analysis, regional studies, organization theory.
3. og 4. Expert communication
This subject aims at developing knowledge about specific professional
domains, mainly within law, economics and finance. Focus will be on
communication, mediation and translation across national and
professional cultures and between experts and non-experts.
Language will be studied at different levels, ranging from genre
conventions to terminology. Base: Communication theory, English for
Specific Purposes; terminology; mediation.

Som det fremgår af ovennævnte beskrivelse, er denne uddannelse væsensforskellig fra
den nuværende cand.ling.merc., ikke kun hvad angår uddannelsens indhold, men også
med hensyn til uddannelsens læringsstil og erhvervsrelatering. For yderligere information
vedlægges en SWOT-analyse om den nuværende og den nye cand.ling.merc.
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Integrering af fagområder og tilknytning til erhvervslivet
Uddannelsen vil i høj grad benytte case-baseret undervisning, som skal tjene til at
tydeliggøre, hvordan indholdet i fagområderne Corporate English, Communicating in
International Organizations og Global Knowledge Brokerage er uløseligt forbundet i
praksis. Der undervises (og eksamineres) i gennemgående cases som integrerer
problemstillinger i forbindelse med de tre føromtalte fagområder. Casene udvikles i
samarbejde med erhvervslivet. Formålet er at gøre uddannelsen virkelighedsnær og
relevant i forhold til fremtidige samarbejdsrelationer i erhvervslivet, mens formen er
kollaborativ og innovationsskabende. Casene udarbejdes således at fagområderne
integreres i en eller flere cases.
Specialiseringsmuligheder
Uddannelsens tredje semester rummer mulighed for et akademisk internship og for
valgfag. Der er således mulighed for at tone uddannelsens fagligheder i en speciel
retning, alt efter den studerendes ønske.
Inden for valgfagene ligger også muligheden for at kvalificere sig til translatør og tolk i
engelsk. Dvs. at de translatørrelevante fag lægges i valgfagssemestret og gøres
obligatoriske for de studerende der ønsker at blive beskikket som translatør og tolk
mellem engelsk og dansk. Dette er muligt, fordi de studerende forudsættes at have rigtig
gode engelskkundskaber fra BA-EOK og også har arbejdet med fagligt engelsk på
kandidatuddannelsens første år, således at det er muligt at kvalificere dem til bl.a. at
påtage sig oversættelsesopgaver af komplekse fagtekster.
Derudover er der mulighed for at foretage en yderligere specialisering i forbindelse med
kandidatafhandlingen, som kan være baseret på et eller flere af de fagområder den
studerende har beskæftiget sig med i uddannelsen, eller også kan den bygge på
kombinationen af akademisk internship og valgfag, måske i samarbejde med en
virksomhed eller organisation.
Advisory Board
Projektgruppen er p.t. ved at finde egnede personer til et Advisory Board, som både skal
tilknyttes den eksisterende bacheloruddannelse i Engelsk og
Organisationskommunikation samt den ovenfor beskrevne nye kandidatuddannelse i
Engelsk i Globale Organisationer.
Frederiksberg, den 1. april 2011
1
På projektgruppens vegne
Doris Hansen

1

Projektgruppen er sammensat af VIP-kolleger fra IKK, ISV og IOA (med mulighed for inddragelse
af en kollega fra IKL) samt 3 EOK-studerende.
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Kort beskrivelse af den nuværende cand.ling.merc.-uddannelse i
Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation:
Uddannelsen er bygget op som følger:
30 ECTS fremmedsprog, som kan være enten engelsk, fransk, spansk eller tysk;
30 ECTS profilfag, hvor de studerende kan vælge mellem: Europæiske Studier,
Amerikanske Studier, Interkulturelle Markedsstudier, Kommunikation og Translatør og
Tolk i Engelsk.
30 ECTS valgfag og 30 ECTS kandidatafhandling.
Nedenfor vises en oversigt over den ”gamle” uddannelsens struktur, eksemplificeret
med kommunikationsprofilen, idet denne profil er den mest beslægtede med den nye
cand.ling.merc. Efter en ledelsesbeslutning skal denne uddannelse nedlægges, dvs. den
er p.t. under udfasning med sidste optag med kommunikationsprofilen i 2011,
Interkulturelle Markedsstudier har sidste optag i 2013 og Europæiske og Amerikanske
Studier har sidste optag i 2014.

Ud over kommunikationsprofilen findes der på samme måde følgende profiler:
Europæiske Studier, Amerikanske Studier, Interkulturelle markedsstudier, Translatør og
Tolk i engelsk.
Da uddannelsen p.t. udbydes på 4 sprog, er det vanskeligt at gennemføre en egentlig
integration mellem det valgte fremmedsprog og den pågældende profil.
Uddannelsen blev i 2003 udviklet som en kandidatuddannelse til BA-uddannelsen i
Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation, som fra 2009 har skiftet navn til
BA-IVK (International Virksomhedskommunikation), og som har to separate kernefag
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som fx engelsk og kommunikation. Den ovenfor viste struktur blev indført i 2008. Der
skal således gøres opmærksom på, at rekrutteringsgrundlaget er bredere og
mindre fokuseret end ved den nye cand.ling.merc.
Ny cand.ling.merc. i Engelsk i den globale organisation (arbejdstitel):
Ved den nye cand.ling.merc.-uddannelse er der tale om en helt ny (retskravs)uddannelse
til den ligeledes nye BA-uddannelse i Engelsk og Organisationskommunikation, som
startede i 2009. Overbygningsuddannelsen skal udbydes 1. gang i 2012.
Nedenfor følger en SWOT-analyse, som dog skal tages med et vist forbehold hvad
angår den nye cand.ling.merc., fordi udviklingsarbejderne p.t. ikke er afsluttede (se
vedlagte beskrivelse af den nye cand.ling.merc.)
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Styrker

Svagheder

gammel clm:

ny clm:

gammel clm:

ny clm:

- stor fleksibilitet,
mulighed for at
skifte profil (fra BA
til clm)

- højere niveau på
engelsk (på grund
af et andet
rekrutteringsgrundla
g fra BA-EOK)

- de mangfoldige
muligheder i
uddannelsen giver en
diffus aftagerprofil

- udbydes kun på
engelsk

- mange
fremmedsprog
- fire
specialiseringsmulig
heder (føromtalte
profiler)

- klar profil inden for
engelsk og
multinational intern
kommunikation
(skræddersyet til
EOK-studerende og
interessant for nye
grupper potentielle
studerende)
- nye fokusområder,
så som knowledge
brokerage
- tværfaglighed og
integration mellem
fagområderne
- nyt og aktuelt
samfundsbehov,
baseret på
aftageranalyse og
politiske
udmeldinger
(herunder DI og
DEA)
- nye didaktiske
tilgange (caseundervisning og
kollaborativ learing)

- uhomogene grupper
studerende i
fremmedsprogsunder
visning (har
forskellige
særinteresser/foki fra
deres parallelle
specialisering)
- separate fag, både
inden for
sprogblokken samt
inden for den
pågældende
specialisering (profil),
dvs. uden egentlig
integration mellem
sprogfag og profilfag
- muligheden for
profilskift fra BA til clm
vanskeliggør
opretholdelse af høj
grad af progression i
uddannelsen
- små sprogfag giver
anstrengt økonomi
- mangler et
internationalt og
interkulturelt fokus
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Muligheder

Trusler

gammel clm:

ny clm:

gammel clm:

ny clm:

- gode, men spredte
specialiseringsmulig
heder inden for
valgfagene

- gode muligheder
for at give
uddannelsen en
bestemt toning i
forb. m. valgfag (fx
specialisering i HR,
organisation,
kommunikation …)
inden for valgfagene

- udfasning og
meldinger om lukning
kan afholde
potentielle studerende
fra at søge ind på
uddannelsen

- meget spinkelt
direkte
rekrutteringsgrundl
ag fra BA-EOK
(p.t. udbydes 70
ordinære og 20
stand-by-pladser)

- fortsat mulighed
for specialisering i
translatørrelevante
fag med adgang til
beskikkelse
- casebasering giver
bedre mulighed for
mere omfattende
dialog med
erhvervslivet
- skabe et
internationalt/multik
ulturelt studie- miljø
- hvis den viser sig
at være en succes,
kan lignende
uddannelser evt.
udbydes på andre
sprog (fx tysk)

- usikkerhed om,
hvor mange
studerende der
kan rekrutteres fra
andre nationale og
internationale
uddannelsesinstitu
tioner
- beslægtet
uddannelse i
Århus (Corporate
communication)
og Ålborg
(Culture,
Communication
and Globalization)
[for begge gælder
- krav til
engelskkompetenc
er lavere ved
studiestart og
ingen udprøvning
af
sprogkompetencer
ved afsluttende
eksamener]

Frederiksberg, den 8. marts 2011
(på vegne af projektgruppen)
Doris Hansen
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Beslægtede kommunikationsuddannelser
Kandidatuddannelser med kommunikation (stort kommunikationselement)
med undervisning i engelsk og/eller på engelsk (med krav til engelsk)
Sprog
Culture,
Communication
and
Globalization
(AAU)

Engels
k

Sprogkrav
engelsk B +
’relevant BA’

Linjer

Fag

Markedskommunikatio
n og forbrugsstudier

Globaliseringsteorier
(tværfaglig)

Organisation og
ledelse

Philosophy of Science
and Methodology

Internationale
relationer og den
globale verden

Intercultural
Communication

International migration
og etniske relationer

Jobmuligheder
International markeds og
kommunikationsmedarbejder
Informationsarbejde
Markedsføring og PR
Bistandsarbejde

Society, Politics, and
Internationalization

Turisme
Kulturformidling
Intern/ekstern
kommunikation

(kombineres)

Personale uddannelse
Sprog og
international
virksomhedsKommunikation
(AAU)

Dansk

Engelsk B + BA
Negot i det
pågældende
sprog

Grammatik

Eksportmedarbejdere

Juridisk
fagkommunikation

Marketingsmedarbejdere

IT/
Kommunikation

Økonomisk
fagkommunikation

Organisation/
Ledelse

Lingvistik

Sprogmedarbejdere

Engelsk A +
Akademiske
bacheloruddannel
ser med et
væsentligt
fremmedsprogligt
indhold i det
valgte sprog samt
andre relevante
kompetencer

Negot i engelsk,
spansk, tysk,
arabisk
(kinesisk)
(SDU)

Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk

Kinesiske
områdestudier
(2 af ovenstående
kombineres)

Dansk

Human ressource
management

Oversættelse og
terminologi
Sprog- og
kommunikationspolitik

Forhandlingsteori

Produktchef

Globaliseringsprocesser

Area export manager

Internationale forhold
International marketing
og kommunikation

Marketings
Koordinator
Udviklingskonsulent

(Specialiseringsområd
er + et af sprogene)

Markedschef
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Underviser
International
virksomhedskommunikation
(SDU)
(cand. mag.)

Dansk
Engels
k

Organisation og
Kulturanalyse

Dansk

Corporate
Communication

Tekstvurdering

Kommunikation i en
Globaliseret Verden.

Tekstforfatning

Interkulturel
organisations
kommunikation 1&2
Engels
k
Tysk
Dansk

Sprogene udgør en
”slags linjer”

På engelsk
Dokumentdesign

Norm og variationer

Globalization Processes

Marketing Manager

Corporate
Communication

Product Manager

Technology and
Innovation
Management

Product Development
Executive

Mundtlig og skriftlig
Kommunikation
Fagkommunikation
genrekonventioner

Engels
k

Kommunikationsmedarbejdere med
(fremmed)sprogskompetenc
e
arbejde med grænsefladen
mellem teknologi og sprog
f.eks.
betjenings- og
montagevejledninger;
„user-adaptive design“;
og forbrugerstudier – human
factors;
automatisering af
kundebetjening;
automatisk
sprogforarbejdende
systemer;

DA/TY/ENG

HA +
skøn/adgangskrav

Marketings-medarbejdere
Projektledere o. l.

Kampagneplanlægning

Interaktion og teknologi

(SDU)

KommunikationsKonsulenter

Kommunikations- og

Vidensstrukturering og
metodekompetence

Cand.merc.
Marketing,
Globalization &
Communication

Informationsmedarbejdere
Tekstforfattere

Sprogbeskrivelse og

Andre
akademiske
bacheloruddannel
ser med et
væsentligt
fremmedsprogligt
indhold i det
valgte sprog samt
andre relevante
kompetencer

CLM i
kommunikations
-design
(SDU)

Specialiseringsfag*:

Brand Management
International

Brand Management
Executive
Kommunikationschef
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Entrepreneurship
Marketing & Culture

Konsulent i markeds- og
produktudvikling
Market researcher
Forsker

Corporate
communication
(ASB)

Engels
k

Integrated marketing
communication and
public relations profile

Corporate
communication

Communication
Public relations

Stakeholder relations
Global communication
In a corporate
perspective profile

Sprogkrav
engelsk B /
TOEFL + afsluttet
’relevant’ BA adgangsbegræns
ning

Corporate branding
Strategic management of
organizations in a
communicative
perspective

HR Communication

Marketing division
Planning the strategic
Communication

Corporate
communication in
change and crisis
situations
Scientific methods
Cand. Merc.
Marketing
Communication
Management

Engels
k

Strategic Brand
Management

Assistant brand manager in
Marketing companies

Consumer Behavior
Consulting firms

(CBS)

Marketing
Communications

Engelsk A + flere
specifikke
adgangskrav +
adgangsbegræns
ning

Corporate
Communication

Advertising agencies
Market research firms
Branding consultancies

Planning and Research
Business consulting firms
Socio-cognitive Science
of branding
Positioning and Creative
Strategies for integrated
Marketing
communication
Brand Governance

Cognition and
communication
(KU)

Engels
k

Introduction to cognitive
science
Communication theory
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and Empirical
methodologies I
Empirical methodologies
II
Empirical psychology,
cognitive neuroscience
and
Communication
Cognition and
audiovisual
communication
Cognition and computer
interaction
Embodied and
embedded cognition
Meget computer – ingen
business
Applied cultural
analysis
(KU) + Lund UNI
Engelsk B

Engels
k

Introduction to applied
cultural analysis
Theoretical traditions in
the cultural and social
sciences
Contemporary theories
of culture and society
Strategies for cultural
analysis

health care systems
public planning
tourism
marketing
media
Samarbejde med og
positive udtalelser fra
NovoNordisk
DanskeBank
Mellemfolkeligt samvirke
Skåne region…..

Fieldwork and project
management
Understanding
organizations and
communication
Business - måske
*Ikke linjer, men specialiseringsfag og ikke helt klart hvor grænsen går mellem fællesfag og
specialiseringsfag – flere går igen.
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Ikke medtaget i skemaet:
a) Kommunikationsuddannelsen fra RUC – man kan tilsyneladende kombinere sig frem
til en overbygningsuddannelse på RUC udelukkende med fag på engelsk, men det kan
være lidt svært at gennemskue. Det ser ud til, at fag/kursusudbuddet bliver lettere
arbitrært, hvis det eneste kriterium er, at det skal være kurser på engelsk.
b) Cand. merc. kom. fra CBS er ikke med i skemaet, da uddannelsen er halvt på dansk
– halvt på engelsk.
For fuldstændighedens skyld nævnes her de væsentligste forskelle mellem den nye
Cand. ling. merc. og Cand. merc. kom.:
Ny Cand. ling. merc.

Cand. merc. kom

Krav til engelsk (adgangskrav BAniveau)
Undervisning i engelsk (dvs. engelsk
som genstandsområde)
Engelsk (kvalitet mm) indgår i
bedømmelsen ved kandidateksamen

Krav til engelsk (adgangskravet er
Engelsk A dvs. studentereksamen)
Ingen undervisning i engelsk (kun 2 kurser
på engelsk)
Ved 2 eksamener er eksamenssproget
engelsk, men kvaliteten af sproget
bedømmes tilsyneladende ikke

Fokusområder:
Corporate English
(Professionelt engelsk både mundtligt
og skriftligt)
Communicating in International
Organizations
Global Knowledge Brokerage

Stor (fuld) integration /tværfaglighed
fokusområderne imellem

Fokusområder:
Lokalisering - globalisering
Organisation
Strategi
Kommunikationsledelse

Integration /tværfaglighed - ikke synlig i
studieordningen

19

B2-2011
Pkt. 7
Bilag 7.1

N O T A T

Videreudvikling af Campus

11. april 2011
lr

Executive Summary
Lisbeth Røgind

På baggrund af nedenstående indstilles følgende til bestyrelsen

Plan- og Projektchef
Arkitekt maa, HD

•

•

•
•

•
•
•
•

At udviklingen af campus primært bør koncentrere sig om Solbjerg Campus,
parallelt med en tilpasning af Porcelænshaven Campus, hvilket er i overensstemmelse med den Campusplan, som blev fremlagt for bestyrelsen i foråret 2009.
Uanset udviklingen i CBS’ indtægter og kvadratmeterbehov, kan det være en god
ide at udbygge Solbjerg Campus.
At der primært opføres bygninger til CBS’ kerneaktiviteter forskning og uddannelse, idet disse både kan understøtte CBS’ strategi og vil være de økonomisk
mest rentable.
At finansieringsmodellen for nyt byggeri er en blanding af donationer og egenfinansiering.
At der fortsat satses på opkøb af arealer og byggeret ved Fasanvej Station fra
Frederiksberg Kommune og Metroselskabet. Dette skal dog ske på den for CBS
mest gunstige måde, jf. notatet.
At der i samarbejde med Frederiksberg Kommune udskrives en projektkonkurrence om udviklingen af Solbjerg Campus og pladsen ved Fasanvej Station.
At der parallelt med forberedelse af projektkonkurrencen sker en nærmere behovsafklaring.
At resultatet af projektkonkurrencen er grundlag for en intensiveret fundraising.
At bestyrelsen løbende orienteres om fremdriften vedr. ovenstående på kommende bestyrelsesmøder.

1. Muligheder for udvikling af campus1
CBS’ campusområder er placeret centralt i hovedstadsområdet inden for kort gåafstand til
tre metrostationer, hvilket er et mål i sig selv og sikrer en let adgang til Kastrup Lufthavn.
Det er vigtige rekrutterings- og tiltrækningsparametre for ansatte og studerende - i særdeleshed de internationale - at universitetet ligger integreret i en storby med dennes tilbud
om boliger, byliv og oplevelser.
1
I nærværende notat og i arbejdet med Campusudvikling fokuseres der på de konkrete fysiske omgivelser, altså bygninger inkl. inventar og teknik samt landskab og byrum. Campusudvikling vil ikke, med mindre
dette omtales specifikt, omfatte organisering og optimering af de services, der er forbundet med at opretholde
de fysiske omgivelser, herunder Campus Services og IT-services. Dette dog undtaget, når der ved ændring i de
fysiske omgivelser kan ske en optimering af rammebetingelserne eller effekten af de nævnte services.

Campus Services
Dir. tlf.: 3815 2004
Mobil: 2511 2004
lr.cs@cbs.dk

Frederiksberg Kommune bakker op om en fortsat udvikling af CBS på Frederiksberg. En
målsætning i ’Fingerplan 2007 - Landsplandirektiv for hovedstadens planlægning’, der understøtter en samfundsmæssig bæredygtighedsbetragtning, tilsiger, at store arbejdspladser
og undervisningsinstitutioner bør ligge i en gåafstand af 600 m til en station. Frederiksberg
Kommune har derfor udpeget Solbjerg Campus som en del af ’Bymidten Nord’, der er ét af
flere byudviklingsområder.
Eneste umiddelbare lokale alternative placering til Solbjerg Campus er Frederiksberg
Hospitals arealer. Arealerne har dog ikke nær samme gode placering ift. Metrolinjen, og
omlokalisering vil først være realisabel på lang sigt, når de nuværende hospitalsaktiviteter
løbende flyttes til Bispebjerg Hospital over en 10 års periode. Der er endvidere politisk
usikkerhed om, hvorvidt kommunens fremtidsplaner med arealerne vil omfatte uddannelse.
En alternativ lokalitet udenfor nærområdet vurderes ikke at være i CBS’ interesse. Dette er
konkluderet i en screening af alternative placeringer af campus, hvor følgende parametre
er brugt til en summarisk sammenligning af alternativer ift. de nuværende campi: beliggenhed, anlægsinvestering, byggeretsmulighed, intern synergi, ekstern synergi, fleksibilitet,
drift og vedligehold, image, markedssituation2. Af parametrene kan fremhæves at beliggenheden bør være stationsnær og med et stærkt byliv, samt at byggeretsmulighed skal være
minimum være 150.000 etagekvadratmeter, idet dette er et realistisk strategisk ramme for
en udbygning af CBS’s bygningsportefølje med de nuværende placeringer, se også illustration 3 og 43.
Der er kortlagt alternative placeringer i Nordhavnen, Lautrupparken, Trekroner, Grønttorvet, Fisketorvet, Ørestad Nord, Ørestad Syd, Scanport foruden Frederiksberg Hospital,
som illustration 1 viser. Ingen af disse vil kunne opfylde de kvalitative krav i samme omfang
som de nuværende. Det vurderes, at den eksisterende bygningsportefølje ved sin placering opfylder mange af de nævnte krav og forudsætninger. Når det samtidig vurderes, at
der er en større økonomisk, forretnings- og projektmæssig risiko ved en eventuel samlet
udflytning til en alternativ lokalitet, end ved at udvikle de eksisterende campi, peges på en
videre udvikling af den eksisterende bygningsmasse på Frederiksberg4.
I dag råder CBS i særdeleshed over bygninger i tre hovedcampi på Frederiksberg; Dalgas
Have Campus, Porcelænshaven Campus og Solbjerg Campus. Dertil henføres også en
række satellitbygninger, der i sin tid er tilkøbt og -lejet for at skabe rum for hurtig organisk
vækst. Ved satellitbygninger forstås bygninger, der ligger i afstand fra de tre hovedcampi,
og som i sig selv indeholder så få etagemeter, at det bliver en kvalitativ begrænsning, idet
brugerne ikke kan tilsikres et tilstrækkeligt højt serviceniveau og ej heller har et særlig godt
fundament for tværfaglig videndeling.
2
Ekstern rådgiver emcon a/s har udført undersøgelsen. Kilde: emcon a/s (3. marts 2011), ’Screening af
alternative placeringsmuligheder for CBS samt vurdering af anlægsinvestering ved nybyggeri’.
3
Målsætningerne for de øvrige parametre er: Anlægsinvesteringens niveau skal være konkurrencedygtigt og være opnåeligt med fundraising, se også afsnit 7; Intern synergi skal skabe organisatorisk potentiale; Ekstern synergi skabes ved at åbne universitet for eksterne samarbejdsparter; Fleksibilitet skal sikres i de bygningsfysiske rammer; Drift og vedligehold skal tilgodese bæredygtighedsmål; Image skal understøtte den internationale
profil; Markedssituationen for køb og salg skal være gunstig.
4
Et skøn viser at det kræver en samlet investering på ca. DKK 4.200 mio. at nyopføre 150.000 m2, forudsat at der projekteres efter CBS kvalitative krav, herunder de fremtidige øgede miljøkrav. Ved en flytning af alle
CBS’s aktiviteter og bortsalg af ejede ejendomme vil der opnås en salgsindtægt, hvori skal modregnes en række
omkostninger (f.eks. stilstand, tomgang og dobbelt drift) resulterende i nettoindtægter i størrelsesordenen DKK
900 mio. En forenklet beregning indikerer således, at den samlede anlægsinvestering vil være ca. DKK 3.300
mio. ved en bortlokalisering fra de nuværende campi.
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Illustration 1, Alternative placeringer af campus

Kilde: Emcon a/s (18. feb. 2011), ‘Screening af alternative placeringsmuligheder for CBS samt vurdering af
anlægsinvestering ved nybyggeri’.

Dalgas Have Campus rummer én bygning og har ingen realistiske udvidelsesmuligheder
og heller ingen særlige muligheder for grundlæggende at ændre bygningen kvalitativt i forhold til energikrav. Den indre funktionalitet kan til dels tilpasses. Lejemålet for Dalgas Have
udløber i 2018. Et godt stykke tid forinden skal behovet genovervejes i forhold til de aktuelle planer for bygningsporteføljen i øvrigt.
I Porcelænshaven Campus har CBS en række selvstændige lejemål i Porcelænshaven
16-18 og 24-26, som i den daglige brug opfattes som en sammenhængende bygningsmasse. Disse bygninger som lejes af Georg Jensen og af FUHU, er af ældre dato, men
istandsatte for ca. 5 år siden. CBS og FUHU har aftalt, at CBS har mulighed for at benytte
købsoptioner ved lejeaftalernes udløb, og bestyrelsen har i 2009 bemyndiget formandskab
og direktion til at forhandle køb, idet beregninger viser, at ejerskab er mere fordelagtigt
end leje på mellemlang og lang sigt5. CBS råder som ejer over Porcelænshaven 22 (Rå5
Der henvises til bestyrelsesmateriale dec. 2009, B5-2009, pkt. 3, bilag 3.7 og referat. Beregninger over
perioden 2014-2065 viser, at et køb i forhold til fortsat leje allerede fra år 6 vil give en positiv nutidsværdi for alle
valgte kombinationer af lånerente og kapitaliseringsrente. Købsoptionen i lejeaftalerne med FUHU kan udnyttes,
og bygningerne erhverves på de aftalte terminer i 2014, 2015 og 2016. Som præmis for køb skal de tre ejendomskomplekser vurderes at være egnede og attraktive for CBS’ fremtidige aktiviteter på købstidspunktet.
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varebygningen), der er totalombygget for ca. 1½ år siden, og villaerne/satellitbygningerne
Porcelænshaven 7 og Steen Blichersvej 22. Som udvidelsesmulighed kan CBS muligvis
på sigt forhandle sig til en yderligere overtagelse af lejemål fra Georg Jensen og opnå en
udvidelse på ca. 10.000 m2. Det kan dog ikke forventes, at der kan etableres undervisningslokaler i denne forbindelse.
Solbjerg Campus indeholder Kilevej 14 A, opført for ca. 5 år siden, Howitzvej 60, der er
istandsat for ca. 5 år siden og Solbjerg Plads 3, der er ca. 10 år. Ligeledes forefindes
P. Andersensvej 19 (Boliger) og 17 (Vandtårnet) som kan ombygges. Sidstnævnte er
dog yderst bekosteligt6. På campus råder CBS over ubebygget areal, som i dag henligger som et grønt område. Der er tillige mulighed for arealekspansion ved køb, se herom
nedenfor. I nærheden af Solbjerg Plads 3 ligger satellitbygningerne Howitzvej 11-13 renoveret for ca. 8 år siden, og et mindre lejemål Solbjerg Vej 3. Længere væk ligger de
to lejede ejendomme Grundtvigsvej 25 og Grundtvigsvej 37, hvor der er foretaget en let
istandsættelse for 2-3 år siden.
Under satellitbygninger sorterer altså Grundtvigsvej 25, Grundtvigsvej 37, Solbjergvej 3,
Howitzvej 11-13, Porcelænshaven 7 og Steen Blichersvej 22. Derudover tillige CBS’s to
lejemål Rosenørns Alle 9, som videreudlejes til Samfundslitteratur, og CAMS7 i Herning,
som er under udfasning. For at øge brugernes oplevelse af kvalitet foreslås det, at disse
bygninger planlægges at udfaset i forbindelse med at lejemål udløber eller ved bortsalg,
når dette er ønskeligt i forhold de fremtidige aktuelle planer. Der ses dog bort fra Rosenørns Alle 9 i det følgende, da det er et genudlejet lejemål, som CBS har indtægter
fra svarende til udgifterne ved lejemålet, hvorved arealet, der foreslås udfaset bliver ca.
5.900 m2.

6
Det er undersøgt, at en renovering og ombygning af Vandtårnet (P. Andersensvej nr. 17) vil være
en yderst bekostelig byggesag per brugsnettoareal. Det vurderes at en ombygning vil koste ca. DKK 40 mio.
for 660 m2, med 3 undervisningslokaler til 50-60 personer. Kilde: Hasløv & Kjærsggard (11. nov. 2010), ’CBS Vandtårnet m.v., P. Andersens Vej 17 og 19’. Hvis der samtidig opføres en bygning på Vandværksgrunden kan
denne forsyne Vandtårnet med støttefunktioner og flere undervisningsarealer og evt. kontorer til forskning og
administration, hvilket vil gøre business casen bedre.
7
CAMS er en forkortelse for Center for Applied Market Science, et forskningscenter under Institut for
Afsætningsøkonomi.
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Illustration 2, Oversigt over ejendomme CBS 2011
Matr.
nr.

Adresse

CBS - navn

Ejer

Opsigelser
tidligst, af
lejemål

Brutto-

Brutto-

Brutto-

Brutto-

etageareal etageareal etageareal etageareal
pr. adresse

centralt

decentralt

totalt

Solbjerg Campus - centrale matrikler
239b
239f
46ad
46ca
46ca
46e

Solbjerg Plads 3
Kilevej 14 A - 14 B
P. Andersens Vej 3 - 13
P. Andersens Vej 17
P. Andersens Vej 19
Howitzvej 60

Kilen
Vandværksgrunden
Vandtårn
Professorbolig

CBS
CBS
CBS
CBS
CBS
CBS

27.897
10.749
0
158
569
3.433 42.806

Solbjerg Campus - decentrale matrikler
59g
47aq
47i
84A

Hagemann Ejendomme 6 mdr. ops.
CBS Boligfond
2017
Nordea
2013
CBS

Solbjergvej 3, 1. sal
Grundtvigsvej 25B
Grundtvigsvej 37
Howitzvej 11 - 13

406
446
1.519
2.399

4.770 47.576

Dalgas Have Campus - centrale matrikler
6rf

Dalgas Have 15

0 Jeudan

2018

20.018 20.018

20.018

Porcelænshaven Campus - centrale matrikler
26er
26er
26er
26er
26es
26es
26es
26es
26es

Porcelænshaven 16A -B
Bygn. 62 øst
Porcelænshaven 16A
Georg Jensen
Porcelænshaven 18A-B, 16C L-bygning/Bygn 30
Porcelænshaven 20
Ovnhallen
Porcelænshaven 22
Råvarebygningen
Porcelænshaven 24A -B
Bygn. 65 øst
Porcelænshaven 26
Midtfløjen
Porcelænsgrunden 28
Kollegium
CBS Gården
Fajancehaven p-kælder
150 p-pladser
Fasanhaven p-kælder
176 p-pladser

FUHU
Georg Jensen A/S
FUHU
FUHU
CBS
FUHU
FUHU
CBS Boligfond
FUHU grund
FUHU
FUHU

30.aug.2014
1. juni 2014
26.sept.2015
26.sept.2015
30.aug.2014
1. jan 2016

3.579
1.805
5.485
1.998
3.035
3.851
3.210
3.420

26.sept.2015
1.aug. 2016

26.383

Porcelænshaven Campus - decentrale matrikler
26dp Porcelænshaven 7
26es Steen Blichers Vej 22

Rosen villaen

CBS
CBS

385
535

921 27.304

Øvrige ejendomme - decentrale matrikler
Rosenørns Alle 9
CAMS Herning

BIRC Estate A/S

I alt

6 mdr. ops.

220
190
95.308 89.207

410
410
6.101 95.308

Kilde: CBS, CS, (30. marts. 2011), ’Arealopgørelse’
Bemærkning 1): Andelen af ejede og lejede ejendommes arealer er henholdsvis 52% og 48%.
Bemærkning 2): Satelitbygninger er anført under decentrale matrikler. Der ses i det følgende bort fra Rosenørns
Alle 9, således at sumtallet for udfasning er 5881m2.
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Solbjerg Campus
Det væsentligste udviklingsområde er altså Solbjerg Campus, eftersom området har et
kvantitativt udbygningspotentiale og dermed også mulighed for at indbygge nye kvaliteter
ved nybyggeri, både til videreudvikling og konsolidering af CBS’ fysiske faciliteter. Dette
forhold er gældende uanset om CBS i fremtiden vil reducere, bibeholde status quo eller
forøge omfanget af etagearealer.
Under den hidtidige lokalplan har der for området været en maksimal bebyggelsesprocent
på 130. For CBS’ ubebyggede arealer giver det en ubrugt byggemulighed opgjort i etagekvadratmetre på ca. 21.000 m2, som kan øges ved tilkøb af arealer og byggeret med
ekstra ca. 7.000 m2, i alt ca. 28.000 m2. Den netop vedtagne kommuneplan for Frederiksberg Kommune giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenterne fra 130 til 250. Der
er dermed mulighed for at øge bebyggelsen med helt op til ca. 79.000 m2 på CBS-ejede
arealer og med yderligere ca. 14.000 m2 ved tilkøb, i alt ca. 93.000 m2. At udnytte bebyggelsesprocenter på 250 giver dog meget tætte bymiljøer med højhusbyggeri.
På tegningsskitser over Solbjerg Campus er det anskueliggjort, at der er en øvre grænse
i omegnen af en bebyggelsesprocent på 150, når områdets arkitektoniske og landskabelige kvaliteter skal bevares8. Ved denne maksimale bebyggelsesprocent kan CBS udvide
Solbjerg Campus med ca. 30.000 m2 på ejede arealer og ca. 8.000 m2 på tilkøbte arealer, i alt ca. 39.000 m2. Med de eksisterende bygninger på i alt ca. 43.000 m2 på Solbjerg
Campus og ca. 57.000 m2 på de to andre campi vil CBS opnå en samlet bygningsportefølje9 i størrelsesordenen 140.000 m2. Da disse tal er baseret på et skøn, tillægges en
usikkerhedsmargin på ca. 10.000 m2 i analysen om alternative placeringer, således at
minimumstallet for byggeretsmuligheder her bliver 150.000 m2, jf. side 2.
Ved Fasanvej Station ønsker Frederiksberg Kommune og Metroselskabet at frasælge
arealer og byggeret, for at tilvejebringe grundlag for at opgradere den centralt beliggende stationsforplads til et attraktivt byrum. CBS’ bestyrelse har i marts 2009 tilsluttet
sig, at CBS indgår i forhandlinger om køb for at satse på at maksimere de fremtidige
udbygningsmuligheder ved at tilkøbe arealer og byggeret fra Frederiksberg Kommune
og Metroselskabet10. Det vil også for CBS vil være en gevinst at retablere en bymæssig
stationsforplads, som oplevelsesmæssigt kan løfte såvel bydel som den vestlige Solbjerg
Campus. CBS vil dermed opnå en profileringsfordel af at kunne knytte flere bygningsfacader an til endnu en metrostation. Ved arealerhvervelser opnås også maksimal indflydelse
på færdigudviklingen af Solbjerg Campus, så planen om køb vurderes stadig at være formålstjenlig, se også afsnit 13. ’Proces for udvikling af Solbjerg Campus ved udskrivning
af en projektkonkurrence’.

8
Hvilken bebyggelsesprocent, der er ønskelig kræver dog en nærmere vurdering, som kan gennemføres i en projektkonkurrence, se også afsnit 13, ’Proces for udvikling af Solbjerg Campus ved udskrivning af en
projektkonkurrence’.
9
Arealopgørelser for CBS’s bygninger er blevet opdateret siden Campusplan 2009-2018. I nærværende notat opgøres arealer som bruttoetagearealer kaldet arealer i bygningsreglementet og BBR (udgøres af
arealet af samtlige etager, areal i kældere med loft > 1.25 m over terræn samt areal i tagetager).
10
Der henvises til bestyrelsesmateriale marts 2009, B2-2009, pkt. 5 bilag 5.3
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Illustration 3, Matrikelkort over Solbjerg Campus med eksisterende bygninger og
mulige byggefelter ved en bebyggelsesprocent på 130.
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Kilde: Hasløv & Kjærsgaard (23. feb. 2011), ’CBS-Udbygningsmuligheder på Solbjerg Campus’

Illustration 4, Opgørelse over eksisterende og mulige bruttoetagearealer på Solbjerg
Campus
Opgørelse af byggemuligheder

Signatur

Dato: 31.03.2011/ H&K

Placering

Grund-

Eksiste-

Mulige

Mulige

Mulige

areal

rende

m² brutto

m² brutto

m² brutto

m² brutto

B%130

B% 150

B% 250

Eksisterende bygninger
i området Solbjerg Campus
Byggemuligheder,
der ikke kræver køb af byggeret

matr.nr. 46e (areal ved Howitzvej)

3.515

3.433

1.137

1.840

5.355

Byggemuligheder, der kræver køb af

matr.nr. 46ca (areal ved Vandtårnet)

byggeret ved B% over 130

matr.nr. 46ad (Vandværksgrunden)

1.482
4.449

727
0

1.200
5.784

1.496
6.674

2.978
11.123

39.653

38.646

12.903

20.834

60.487

0

7.292

8.414

14.023

28.314

39.256

93.964

71.120

82.062

136.770

Byggemuligheder, der kræver køb af
byggeret ved alle B%

matr.nr. 239b + 239f (Campusgrønning)

49.099

Eksisterende grundareal
Byggemuligheder, der kræver køb af

Matr.nr. 239e + 239g + 239i + 239k + 239l

grund og byggeret ved alle B%

(Metroforplads m.v.)

5.609

Muligt bruttoetageareal

54.708

Bruttoetageareal i alt
Bemærk:

42.806

1) Skemaet viser hvilke byggeretter, der er på de enkelte matrikler, men viser ikke hvor nybyggeri rent faktisk kan placeres.
2) Matr.nr. 46bv (Vandværksboringen) er p.t. ikke frigivet til salg. Erhvervelse muliggør et øget bruttoetageareal som anført herunder.
Grund-

Eksiste-

Mulige

Mulige

Mulige

areal

rende

m² brutto

m² brutto

m² brutto

m² brutto

B%130

B% 150

B% 250

Byggemuligheder, der kræver køb af
grund og byggeret ved alle B%
Total

Matr.nr. 46bv (Vandværksboringen)

1.215

0

1.580

1.823

3.038

55.923

42.806

72.700

83.885

139.808

Kilde: Hasløv & Kjærsgaard (23. feb. 2011), ’CBS-Udbygningsmuligheder på Solbjerg Campus’
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2. Aktivitetsmål for udvikling af Campus
Målet for udvikling af campus udspringer af CBS’ samlede strategi. På nuværende tidspunkt vurderes følgende at være vigtige aktivitetsmål for en Excellent Campus Infrastructure11.
Business in Society - Forskningsmiljøets aktiviteter skal understøttes ved at tilvejebringe
fysiske omgivelser, der tilgodeser forskernes behov og interaktion med erhvervsliv og internationale gæster.
De studerende og undervisningen i centrum - Studiemiljøets aktiviteter skal understøttes
ved at tilvejebringe fysiske omgivelser, som tiltrækker såvel nationale som internationale
studerende.
Serviceorganisation i centrum - De tekniske og administrative medarbejderes aktiviteter
skal understøttes ved at tilvejebringe fysiske omgivelser, der optimerer og effektiviserer
udførelsen af opgaver og services.
CBS in society – Campus og nærliggende udearealer skal integreres i byen Frederiksberg
til gensidig gavn for universitet og by, måske som et tredjegenerations campus. Dette underbygger og videreudvikler de fysiske faciliteters bidrag til CBS’s internationale brand.
Bæredygtighed i fokus - CBS skal formulere en bæredygtighedsmålsætning for campus.
Den tidligere rektor formulerede et mål for reduktionen af energiforbruget konkretiseret
ved et mål for reduktion på 40% på CBS’s CO2-udslip over en 10-årig horisont.
Driftsomkostninger på rette niveau - Omkostninger afledt af Campus skal minimeres relativt pr. bygningsenhed, og gerne absolut om muligt.

3. Lever bygningsporteføljen op til målsætningerne
Den nuværende campus er et resultat af de sidste 10 års proces, hvor bygninger er blevet
nyopført, renoveret eller totalombygget efter gældende praksis og strategi.
Bygningsporteføljens effekt på forsknings- og studiemiljøet herunder serviceforhold samt
det internationale brand har CBS gennem en årrække målt ved at opstille følgende key
performance indicator for campus: Der skal opnås positiv omtale af faciliteter ved de
internationale akredditeringer. CBS har opnået dette i høj grad, der kan f.eks. henvises
til seneste EQUIS rapport12: ’CBS Campus has developed over the last decade into the
present facilities in order to serve as an optimal framework and support for CBS teaching
and research activities. Today the facilities stand out as modern, well functioning and aesthetic buildings, some of which have won international prizes for outstanding architecture’.
Integrationen i byen er også i høj grad opnået. Frederiksberg kommune har gennem en
årrække profileret sig som uddannelsesby og fortsætter denne satsning13.
11
Der vil blive udført en nærmere behovsafklaring, se afsnit 15.
12
Kilde: EQUIS, (9. dec. 2010), ’EQUIS Report og the Peer Rewiew Team’, side 17.
13
Fra den gældende kommuneplan kan citeres: ‘Den igangværende byudvikling I Bymidten fortsættes med henblik på at skabe et intensivt udnyttet og spændende bymæssigt centrum omkring Frederiksberg
og Fasanvej stationer’, ‘Frederiksberg skal fortsat være en toneangivende uddannelsesby med et bredt felt af
uddannelses- og forskningsinstitutioner’. ‘De store uddannelsesinstitutioner skal integreres I byen og skal have
mulighed for at ekspandere og oprette innovationsmiljøer eller forskerparker’. Kilde: Frederiksberg Kommune
(nov. 2010), ‘Kommuneplan – Frederiksberg Hovedstadens Grønne centrum’, s. 6, 18 og 28.
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Bæredygtighed har ikke været en større driver i opførelsen af CBS’ nuværende bygningsmasse, idet CBS’ bygninger dog er opført i overensstemmelse med de krav, som gjaldt på
bygningstidspunktet. Evt. renoveringsprojekter med f.eks. markant større energieffektivitet
for øje er dog bekostelige14.
Driftsomkostningerne er samtidig under pres af de usikre fremtidige bevillingsforhold. En
delløsning kan ligge i hen ad vejen at udvide med nyt tilpasset mere bæredygtigt byggeri,
som også vil kunne afløse noget af det eksisterende byggeri. En mulig udvikling er beskrevet i form af tre alternative scenarier i afsnit 9.

4. Nuværende kapacitetsbegrænsninger – et udgangspunkt for strategisk fysisk
planlægning
Prognoser for udvikling i STÅ og forskning er et nødvendigt udgangspunkt at vurdere
udviklingen i den fysiske infrastruktur. CBS undersøger også løbende forholdet ved at vurdere balancen mellem arealbehov og -udbud, hvilket sker i form af målinger af kapacitetsudnyttelsen af bygningsporteføljen.
Undervisningsarealer (omfattende alle undervisningslokaler og birum hertil) og studenterareal (omfattende studiearbejdspladser, gruppe- og projektrum, studenterophold, studenterorganisationer) bliver udnyttet optimalt i ugens primære tidsrum og benyttes tillige i
weekender og aftentimer15. Samtidig viser udviklingen i årene 2009-2010, at CBS fortsat
udnytter lokalerne mere intensivt og ligger på kapacitetsgrænsen.
Senest har en undersøgelse for perioden august-december 2010 vist følgende reservationsgrader i dagtimer på hverdage16:
• Store undervisningslokaler med over 80 pladser: ca. 80 pct.
• Mindre lokaler med 0-79 pladser: ca. 70 pct.
• Grupperum med 0-39 pladser: op mod 100 pct., hvilket endog gælder i weekenddagtimerne.
Illustration 5, Reservationsgrad på CBS’ undervisningslokaler (20 pladser og mere)
i efteråret i årene 2009-2010.
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Kilde: Kilde: CBS, BI (feb. 2011), ’DU statistik
for 2009 på‐ november)
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Bemærkning: Analysen omfatter alene undervisningslokaler i hverdagen i dagtimerne. Grupperum er ikke inkluderet.
14
Den eksisterende bygningsportefølje er opført ud fra historiske bygningsreglementers krav. Der må
derfor påregnes at bygningsporteføljen i en periode med strammede energikrav ikke opfylder rammerne for nye
bygninger. Evt. energirenoveringsprojekter skal vurderes ud fra totaløkonomiske betragtninger, hvorved både
anlægs- og driftsfase medindregnes.
15
For store undervisningslokaler er dette tidligere vist bl.a. i kilden CBS (juni 2010), ’Ledelsesinformation’
16
Kilde: CBS, BI (feb. 2011).
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I forhold til andre danske universiteter har CBS generelt et lille arealforbrug per bruger for
så vidt angår alle kategorier: undervisningsarealer, forskningsarealer og arealer i alt.
Den høje kapacitetsudnyttelse og lave arealforbrug per bruger tyder således på, at der
ikke umiddelbart er mulighed for et væsentligt øget meroptag af studerende med den eksisterende bygningsportefølje. Metoder til at udvide bygningsporteføljens størrelse og til
at forbedre de kvalitative forhold skal derfor undersøges:
På kort sigt kan CBS opnå fleksibel allokering til store undervisningslokaler på op til ca.
800 personer ved at indgå lejeaftaler om nærtliggende lokaler hos andre bygningsejere
under spidsbelastningsperioder. Dette kunne f.eks. være at indgå korttidslejeaftaler under
semesterstart om store auditorier med f.eks. Radisson og KPMG på Fasanvej. Der er rettet kontakt til ejerne, og der forventes et positivt resultat.
Biblioteket i Dalgas Have bygges i år om til studenterfaciliteter med 72 nye studiepladser,
1 nyt grupperum17 og 10 ekstra lounge-pladser. Eksamenspladser til digitale stedprøver
forventes gennemført i 2011 med 150 pladser på Solbjerg Plads og Porcelænshaven
samt yderligere 300 pladser i eksternt lejede haller. Derudover er der indledt et samarbejde med CBS Students om at transformere nogle eksisterende edb-brugerlokaler til
attraktive gruppearbejdspladser. Endelig vil endnu flere af auditorierne blive forsynet med
strøm- og netværksstik, så studerende kan arbejde her uden for undervisningstidspunkterne.
Som det ses er det aktuelle pladsbehov fra uddannelsesaktiviteterne under pres. Dette
forværres af at der forventes en svag stigning i studentertallet de kommende år. Mere
langsigtede prognoser for STÅ og udviklingen i VIP vil blive udarbejdet under næste fases behovsafklaring.

5. Øvrigt grundlag for drøftelse af den strategisk fysiske planlægning
Den strategisk fysiske planlægning vil, ud over de nævnte prognoser for STÅ og forskning, fokusere på andre forhold: I det følgende beskrives overvejelser om kvalitative
forbedringer i bygningsporteføljen, omkostninger ved at bygge nyt, scenarier for bygningsporteføljer, det bygningsmæssige aktivitetsblandingsforhold i forhold til de marginale
driftsomkostninger samt fastholdelse af driftsomkostningsniveau ved at opnå balance
mellem indtægter fra afledte aktivitetsstigninger og sponsorbidrag til finansiering af anlægsomkostninger, som nedbringer driftsomkostningerne. Til sidst beskrives aktuelle tiltag
for at udvikle Solbjerg Campus.

17
Studentergrupperum er en væsentlig del af de studerendes fysiske studiemiljø. Da LT flyttede til Kilen
fik de studerende 15 grupperum mindre i Kilen, og i den samme tidsrum blev 12 grupperum i Råvarebygningen
inddraget til CBS Simi Excecutive. Siden er der blevet etableret 18 nye grupperum i Dalgas Have og 25 mobile
grupperum i PH med borde, stole og whiteboards..
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Illustration 6, Undervisningsareal i m2 i forhold til antal dagstudrende (STÅ) 2010
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Illustration 7, Forskningsareal i m2 i forhold til antal forskningsmedarbejdere (VIP)
2010 på CBS og øvrigeM2
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Illustration 8, Samlet areal i alt i m2 i forhold til antal medarbejdere (VIP og TAP) i
2/ Medarbejderårsværk
året 2010 på CSB og øvrige
universiteter
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6. Hvordan opnås kvalitative forbedringer
Med udgangspunkt i at optimere bygningerne i forhold til målsætningerne for forskere,
undervisere, studerende m.fl. foreslås det, at CBS tilretter bygningsporteføljen for at opnå
en koncentration af aktiviteter i nye større kompakte bygninger med multifunktionalitet,
varians og med et bredt aktivitetsspænd, samt tillige sikre at bygninger ligger i kort afstand. Dette giver samlet set også den bedste økonomiske driftssituation, jf. afsnit 7.
Større kompakte bygninger
• Kan rumme arealer, som har en stor grad af multifunktionalitet18.
• Kan rumme en større varians i lokaletyper.
• Sikrer mere effektiv lokaleallokering, da det er lettere at få fyldt undervisningsskemaerne ud, når studerende og undervisere ikke skal afsætte tid til transport
mellem undervisnings- og mødesektioner.
• Underbygger videndeling i bygninger, der giver tæthed, nærhed og synlighed.
• Giver mere effektiv service for flere personer med mere nærhed i fælles Campus
Deske.
• Gør det nemmere at opnå en optimal brugsnetto/bruttofaktor, hvilket betyder at
de aktivitetsbærende arealer øges i forhold til det samlede bebyggede areal.
• Vil kræve en mindre anlægsinvestering og dermed en mindre afledt driftsomkostning, når der opnås en forbedret brugsnetto/bruttofaktor.
• Optimerer energi- og forsyningsforbruget hvilket reducerer driftsomkostningerne..
• Gør det muligt at samle aktiviteter med lang åbningstid i særlige bygninger, hvilket reducerer driftsomkostningerne.
Multifunktionalitet
• Kan betegne, at der er fleksibel anvendelse af lokaler, som kan ændre form. Hermed understøttes multiple undervisningsformer.
• Kan betegne, at lokaler generelt er anvendelige til mange formål.
Varians
• Betegner, at der er et bredt udbud af lokaletyper, der ligesom multifunktionalitet
understøtter multiple undervisningsformer.
Bredt aktivitetsspænd
• Omfatter at samme bygning indeholder mange aktiviteter såsom undervisning,
forskning, studenteraktiviteter, service og administration.
• Medfører at dette miks af aktiviteter understøtter videndeling og de oplevelsesmæssige behov fra brugerne.
Konsolidering af aktiviteter i bygninger med kort afstand - dvs. koncentration af campusfaciliteterne på hovedcampi og afhændelse af satellitbygninger.
• Understøtter forskernes og de studerendes oplevelsesmæssige behov for at
være en del af en stor international institution, og optimerer tillige vilkårene for
vidensdeling.
• Effektiviserer brugernes logistik, hvilket er en forudsætning for at optimere lokaleallokeringen.
18
Et eksempel er Ovnhallen i Porcelænshaven, der er udstyret med en stor grad af akustisk regulering,
der muliggør en bred anvendelse af arealet, så den ikke udelukkende fungerer som vandrehal. Modsat kunne
en anden løsning ved klimaskærmen havde forbedret mulighederne for at anvende studenterstrøget og pladsen
på Solbjerg Plads, som i dag er plaget af indeklimaproblemer om vinteren. Et andet godt eksempel er at grupperum udstyres med samme el- og IT-forsyning som kontorarealer, således at der er fri mulighed for allokering og
hermed optimalt grundlag for spacemanagement.

12

En yderligere behovsafklaring vil indeholde en analyse af bygningsporteføljen i forhold til
disse målsætninger foruden bæredygtighedsaspektet som nævnt tidligere.

7. Finansiering af nye bygninger - scenarie 1 - CSB som ejer af bygningerne
Udvikling af bygningsporteføljen kan iværksættes af CBS som ejer eller af andre bygherrer.
Med CBS som bygherre skal der tages højde for, at CBS’ økonomiske situation i de kommende år er usikker. Der forventes mindre stigninger i antallet af studerende og forskere på
trods af lavere bevillinger19. I udgangspunktet er det ikke sikkert, at der er plads til øgede
udgifter til afbetalinger og drift af en bygningsporteføljes vækst. Det må forventes, at CBS
kun kan opføre egne bygninger, dersom der opnås substantielle eksterne sponsorbidrag til
investeringerne. Dermed afviger billedet fra det som blev lagt til grund i ’Campusplan 20092018’. I den kommende behovsafklaring vil disse vigtige forudsætninger: prognose for STÅ
og forskning samt den forventede sponsorvillighed - derfor blive nærmere afklaret.
Den økonomiske effekt af nybyggeri er afhængig af valg af bygningstype, da en bestemt
type bygning vil skabe rum for en aktivitetsblanding, der afleder bestemte indtægter og
dermed et specifikt behov for ekstern medfinansiering. Hvis driftsøkonomien holdes konstant, er der bedst økonomi i at tilvejebringe bygninger, som kan allokeres til undervisning,
der generer STÅ-indtægter20,21. Herefter er det at fremskaffe bygninger til forskning, som
bidrager til bygningsformål ved intern fordeling af de eksterne forskningsmidler22. Sociale
studenteraktiviteter genererer stort set ingen eller få indtægter, og bygninger som kun allokeres til dette formål vil belaste den samlede driftsøkonomi forholdsvis mest. Alene ud fra
en betragtning om driftsøkonomi bør CBS derfor i den nuværende økonomiske situation
undlade at opføre bygninger, som udelukkende skal betjene studerende, eks. et studenterhus.
Udvikling af campus bør altså muliggøre et blandingsforhold af aktiviteter som bidrager
med indtægter og samtidig vil kunne afløse nuværende byggeri. Aktiviteternes blandingsforhold i de afløste bygninger må derfor tages in mente. I satellitbygningerne forefindes i dag
forskning, men ingen undervisning eller studenteraktiviteter. En behovsanalyse vil anskueliggøre de fremtidige behov, parallelt med at der undersøges muligheder for at optimere
spacemanagement, når flytning af aktiviteter bliver aktuelt.

8. Finansiering af nye bygninger - scenarie 2 - Leje som alternativ
Alternative muligheder, til at CBS lader opføre bygninger for eget ejerskab, er at lade en
offentlig eller privat bygherre udføre og udleje til CBS.
19
Kilde: CBS, (10. marts 2011), ’Revideret budgetoversigt 2011-13’ ,B1-2011 pkt. 4 bilag 4.3. Den forventede stigning i antal studerende og forskere, vil som nævnt i afsnit 15 blive vurderet nærmere i projektets næste
fase.
20
Fra STÅ-indtægter beregnes bygningsbidrag som en 4-del af den aktuelle STÅ-takst: DKK 46.200.
Driftsøkonomien i at bygge nyt, herunder hvor meget areal, der forudsættes afsat per bruger, er beregnet med følgende nøgletal:. Aktuelt, dvs. marts 2011, er aktiviteterne fordelt forholdsmæssigt på 89 pct. STÅ, 5 pct. VIP og 6
pct. TAP i forhold til personantal. CBS stiller i alt ca. 10 bruttoetagemeter til rådighed per person (STÅ, VIP og TAP
i alt). De to fakta er sammensat til følgende nøgletal, at 1 m2 ny bygning giver plads til 0,089 STÅ, 0,005 VIP og
0,006 TAP. Der er ikke indregnet bidrag fra merindtægter på HD/Master, da indtægtsmulighederne herfor vurderes
usikre. Dermed er beregningen konservativ.
21
CBS har en ensartet bygningsportefølje uden særligt driftstunge bygninger såsom svømmehaller eller
vindtunneler. Derfor baseres marginalbetragtningen på en indtægts- fremfor en udgiftssammenligning.
22
Fra ekstern funding beregnes et bygningsbidrag som en 5-del af merindtægten. For beregningsforudsætninger se note 20.

13

SEA-modellen kan etableres med staten som bygherre, og administreres bl.a. af Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). SEA-ordningen er en mulighed også for enkeltstående bygninger. UBST har dog konstateret, at nyopførte SEA-lejemål udlejes til prisniveauer over markedspris, pga. ufordelagtige finansieringsvilkår for UBST23. Lejemodellen
har generelt en lav agilitet i forhold til ejerskab i forhold til fysisk tilpasning, og til en vis
grad også økonomisk fleksibilitet for så vidt angår budgettering af drift og vedligehold.
Privatudlejning har samme ulemper mht. lav agilitet og den økonomiske langsigtsbetragtning. Tillige kan det bemærkes, at det er svært at bringe økonomi ind i skræddersyet byggeri, som på et privat lejemarked er vanskeligt at genudleje.
Det anses derfor ikke at være attraktivt at leje frem for at eje ejendomme, forudsat at
CBS’s likviditetsforhold begunstiger ejerskab. Dette kan evt. blive genstand for en nærmere undersøgelse ifm. behovsanalysen.

9. Investering ved nybyggeri på Solbjerg Campus
Nybyggeri på Solbjerg Campus afføder et investeringsbehov. Dette beregnes i det følgende som de skønnede omkostninger ved en realistisk etapevis udbygning af de tre
geografiske områder: Vandværksarealet (herunder en ombygning af ejendommene på P.
Andersensvej 17-19; Vandtårnet og boligbebyggelsen), arealerne ved Fasanvej Station
og endelig Campusgrønningen. Se illustration 3 og 4. Den faktiske udmøntning kunne
f.eks. ske i form af ét af følgende scenarier24:
1) Konsolidering: Satellitbygninger25 erstattes af nybygning på Vandværksgrunden
(ca. 8.000m2 nybyggeri og 5.900 m2 afståelse)
2) Mindre vækst: Satellitbygninger erstattes af nybygning på Vandværksarealet og
Fasanvej Station (ca. 16.000m2 nybyggeri og 5.900 m2 afståelse).
3) Fuld vækst: Satellitbygninger erstattes af nybygning på Vandværksarealet, Fasanvej Station og Campusgrønning (ca. 39.000m2 nybyggeri og 5.900 m2 afståelse)
Alle scenarier er modelleret med en bebyggelsespct. på 150. For de forskellige matrikler
knytter sig varierende vilkår for byggeret, som er anført ud for matrikelnumrene i illustration 4.
Som forudsætning for beregning af omkostninger ved nybyggeri er forudsat følgende
skøn for en gennemsnitlig etagekvadratmeter ’tørt’ universitetsbyggeri, jf. illustration 10,
hvor hele beregningen er gengivet. Håndværkerudgifter til byggeri, som vil overholde krav
i byggelovgivningen 2015, er skønnet til 18.500 DKK/m2. Benchmarkbaseret erfaring er
afsæt for en procentvis fordeling af inventar, udstyr, honorar og omkostninger herunder finansiering samt uforudseelige udgifter, hvilket forhøjer gennemsnitsprisen til godt 25.300
23
De ufordelagtige finansieringsvilkår for UBST er forårsaget af, at UBST kun kan optage lån med
renteniveauer fastsat af Finansministeriet, og disse niveauer er over markedsniveau. Kilde: Møde mellem UBST
og CBS den 22. feb. 2011.
24
Der er ikke medtaget et scenarie med reduktion af bygningsporteføljen, som vil kræve en minimering
af eller en omorganisering af CBS´ primære aktiviteter, eller forudsætte en aktivitetsfortætning, herunder en
mere krævende space managementpolitik. En mindre reduktion kan opnås ved at afstå satellitbygninger. En
større reduktion kan opnås ved at undlade at købe Porcelænshaven ved lejeperiodernes udløb. Endelig kan det
overvejes at undlade at forlænge Dalgas Have-lejemålet.
25
Se afsnit 1 og illustration 2 for en benævnelse af satellitbygninger.
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DKK/m226. Byggeret og køb af areal er skønnet til 3.500 DKK/etagemeter for de områder,
hvor det er relevant27. I priserne er ikke indeholdt bygherrens projektmæssige driftsudgifter
til byggeadministration, løst inventar mv.
Ved realisering af satellitbygningerne kan opnås en mindre gevinst, der er vurderet ud fra
den seneste offentlige vurdering i 2010. Herfra er fratrukket indfrielse af restgæld på lån
i ejendommen Howitzvej 11-13. Planlægningsbudgettet for årets drift skal tillige inddrage
mindre udgifter til stilstand/tomgang, dobbelt drift, flytninger og øvrige omkostninger, som
er anslået til ca. DKK 1,8 mio.
Investeringsbehov afledt af de tre scenarier er således DKK 203 mio., DKK 446 mio. og
DKK 1.083 mio.
Illustration 9, Eksempler på scenarier for udvikling af CBS’ bygningsportefølje
140.000,00

Campusgrønning
Fasanvej Stationsområde
Vandværksgrundområde
CAMS Herning
Steen Blichers Vej 22
Porcelænshaven 7
Howitzvej 11 ‐ 13
Grundtvigsvej 37
Grundtvigsvej 25B
Solbjergvej 3, 1. sal
Fasanhaven p‐kælder
Fajancehaven p‐kælder
CBS Gården
Porcelænsgrunden 28
Porcelænshaven 26
Porcelænshaven 24A ‐B
Porcelænshaven 22
Porcelænshaven 20
Porcelænshaven 18A‐B, 16C
Porcelænshaven 16A
Porcelænshaven 16A ‐B
Dalgas Have 15
Howitzvej 60
P. Andersens Vej 19
P. Andersens Vej 17
P. Andersens Vej 3 ‐ 13
Kilevej 14 A ‐ 14 B
Solbjerg Plads 3

120.000,00

100.000,00

80.000,00

60.000,00

40.000,00

20.000,00

0,00
Eksisterende
forhold

Konsolidering

Mindre Vækst

Fuld Vækst

Kilde: CBS, (marts. 2011), ’Arealopgørelse’
26
Forudsætningen for prisskønnet er beskrevet i redegørelse fra emcon a/s. Kilde: emcon a/s (3. marts
2011), ’Screening af alternative placeringsmuligheder for CBS samt vurdering af anlægsinvestering ved nybyggeri’. I dette skøn indgår byggeri for DTU, KU og andre bygherrer. Til sammenligning har UBST indsamlet erfaringspriser på byggeri afleveret i årene 2000-2010. Kilde: UBST (marts 2011). Gennemsnittet for UBST’s ’tørre’
nybyggeri er 18.871 DKK/m2, og heraf kan CBS’s Kilen kvalitetsmæssigt sammenlignes med f.eks. et byggeri for
SDU i Sønderborg til en pris på 20.400 DKK/m2. Efter en indeksregulering til det nuværende niveau på 123,1 og
et tillæg på 10 pct. for ekstra tiltag for at opfylde energikrav, der vil være gældende i 2015, bliver niveauet 22.800
DKK/m2. UBST’s erfaringspriser indeholder ikke ekstra udgifter til arkæologiske udgravninger, nedrivning, forureningsafhjælpning, ekstra fundering, finansieringsudgifter og forsikring. Det anses for realistisk at forskellen på
2.600 DKK/m2 i forhold til den anvendte 25.300 DKK/m2 vil kunne dække de nævnte udgifter.
27
Der henvises til bestyrelsesmateriale marts 2009, B2-2009, pkt. 5 bilag 5.3.
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Illustration 10, Skøn over omkostninger ifm. scenarier for udvikling af CBS’ bygningsportefølje
Byggeomkostninger
Geografisk område A: Byggemuligheder i områderne ved Vandværksgrunden
Matrikelnr. 46ca (areal ved Vandtårn) og 46ad (Vandværksgrund)
ID Udgiftsarter
Matrikelnr. % af HV
Etageareal (m2)
1 Håndværker (HV)
46ca
1496
2 Håndværker (HV)
46ad
6.674
3 Inventar og udstyr
2
4 Honorar og omkostninger
20
5 Uforudseelige udgifter
15
6 Byggeret > 130 %
46ca
296
7 Byggeret > 130 %
46ad
890
I alt
8.170
Geografisk område B: Byggemuligheder i områderne ved Fasanvej Station
Matrikelnr. 239e, 239g, 239i, 239k, 239l (Ved Metroforplads)
ID Udgiftsarter
Matrikelnr. % af HV
1 Håndværker (HV)
239e, 239g, 239i, 239k, 239l
2 Inventar og udstyr
2
3 Honorar og omkostninger
20
4 Uforudseelige udgifter
15
5 Byggeret alle %/ grund
I alt

Udgifter i DKK pr. m2

18.500
18.500

3.500
3.500
25.853

Etageareal (m2)

Udgifter i DKK pr. m2

8.414

18.500

8.414
8.414

3.500
28.845

Geografisk område C: Byggemuligheder i områderne ved Campusgrønningen
Matrikelnr. 239b og 239f (Campusgrønning), 46e (Howitzvej)
ID Udgiftsarter
Matrikelnr. % af HV
Etageareal (m2)
1 Håndværker (HV)
239b, 239f
20.495
2 Håndværker (HV)
46e
1.840
3 Inventar og udstyr
2
4 Honorar og omkostninger
20
5 Uforudseelige udgifter
15
6 Byggeret alle %
20.495
I alt
22.335

Udgifter i DKK pr. m2

18.500
18.500

3.500
28.557

Samlede udgifter i DKK

27.676.000
123.469.000
3.022.900
30.229.000
22.671.750
1.036.000
3.115.000
211.219.650

Samlede udgifter i DKK

155.659.000
3.113.180
31.131.800
23.348.850
29.449.000
242.701.830

Samlede udgifter i DKK

379.157.500
34.040.000
8.263.950
82.639.500
61.979.625
71.732.500
637.813.075

Realisering af ejendomme
Salg/opsigelse af lejemål: CAMS, Grundtvigsvej 25 og 37, Solbjergvej 3, Howitzvej 11‐13, Porcelænshaven 7, Steen Blichersvej 22
ID Udgiftsarter
Etageareal (m2)
Samlede udgifter i DKK
1 Opsigelse af Solbjergvej 3, 1. sal
‐406
0
2 Opsigelse af Grundtvigsvej 25 B
‐446
0
3 Opsigelse af Grundtvigsvej 37
‐1519
0
4 Salg af Howitsvej 11‐13
‐2.399
‐27.500.000
5 Salg af Porcelænshaven 7
‐385
‐8.900.000
6 Salg af Steen Blichersvej 22
‐535
‐4.500.000
7 Opsigelse af CAMS i Herning
‐190
0
Udgifter ved salg
‐40.900.000
Indfrielse af restlån, Howtizvej 11‐13
32.540.000
I alt
‐5.881
‐8.360.000

Investeringsbehov ved 3 scenarier for udbygning på Solbjerg campus
Scenarie: Konsolidering
ID Udgiftsarter
1 Byggeomkostninger
2 Realisering
I alt
Scenarie: Mindre vækst
ID Udgiftsarter
1 Byggeomkostninger
2 Realisering
I alt
Scenarie: Fuld vækst
ID Udgiftsarter
1 Byggeomkostninger
2 Realisering
I alt

Område
A

Etageareal (m2)

Udgifter i DKK pr. m2

Samlede udgifter i DKK

8.170
‐5.881
2.289

25.853

211.219.650
‐8.360.000
202.859.650

Område
A og B

Etageareal (m2)

Udgifter i DKK pr. m2

Samlede udgifter i DKK

16.584
‐5.881
10.703

27.371

453.921.480
‐8.360.000
445.561.480

Område
A, B og C

Etageareal (m2)

Udgifter i DKK pr. m2

Samlede udgifter i DKK

38.919
‐5.881
33.038

28.051

1.091.734.555
‐8.360.000
1.083.374.555

Kilde: Emcon a/s (18. feb. 2011), ‘Screening af alternative placeringsmuligheder for CBS samt vurdering af anlægsinvestering ved nybyggeri’.
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10. Afledte driftsomkostninger som følge af ændringer i bygningsporteføljen
Effekten på driftsøkonomien fra de tre scenarier for udvikling af CBS’ bygningsportefølje
omfatter ændringer i renter, afskrivninger huslejer, ejendomsskatter, forsikring, driftsudgifter og udgifter til vedligeholdelse, løn og campus udgifter i øvrigt.
Indtægtsforholdene påvirkes af bygningernes aktivitetsblanding. I beregninger af driftsøkonomien er det forudsat, at aktiviteterne i de nye bygninger har en blanding svarende til
CBS’ nuværende situation. Aktuelt, dvs. marts 2011, er aktiviteterne fordelt forholdsmæssigt på 89% STÅ, 5% VIP og 6% TAP i forhold til personantal. CBS stiller i alt ca. 10 bruttoetagemeter til rådighed per person (STÅ, VIP og TAP i alt). De to fakta er sammensat til
følgende nøgletal, at 1 m2 ny bygning giver plads til 0,089 STÅ, 0,005 VIP og 0,006 TAP.
Ved en udvidelse af arealet kan den afledte aktivitetsstigning i STÅ, VIP og TAP beregnes,
og de hermed afledte indtægter skønnes som en forholdsmæssig stigning i de aktuelle
indtægtsniveauer28. Der er ikke indregnet bidrag fra merindtægter på HD/Master, da indtægtsmulighederne herfor vurderes usikre. Dermed er beregningen konservativ.
11. Medfinansiering som forudsætning for break even i driftsbudgettet
Med udgangspunkt i at CBS’s nettodriftsøkonomi skal være upåvirket af en forøgelse i
bygningsporteføljen, er der lavet følgende skøn over den krævede andel af ekstern funding
for at opnå break even i de tre scenarier29.
I konsolideringsscenariet, får CBS 2.289 m2 ekstra areal, som giver plads til øget vækst
på 2,4 pct. STÅ, VIP og TAP. Investeringsbehovet vil være ca. DKK 203 mio. Den ekstra
nettodriftsomkostning per år er DKK 21,4 mio., og der vil være break even på driftsbudgettet allerede i år 1 ved en ekstern medfinansiering på 56 pct. af investeringen. Ved denne
finansieringsprocent vil der ydermere opnås et driftstilskud til CBS i årene efter, idet renteudgifterne vil være faldende.
I det mindre vækstscenarie på 10.703 m2 opnår CBS plads til øget vækst på 11,1 pct.
STÅ, VIP og TAP. Investeringsbehovet er på ca. DKK 446 mio. Den ekstra nettodriftsomkostning per år er DKK 45,9 mio., og en ekstern medfinansiering på 67 pct. vil medføre
break even på driftsbudgettet allerede i år 1 og et driftstilskud i årene efter.
I det fulde vækstscenarie på 33.038 m2 gives der plads til øget vækst på 34,3 pct. STÅ,
VIP og TAP. Investeringsbehovet er på ca. DKK 1.083 mio. Den ekstra driftsomkostning
per år er DKK 110,6 mio., og når CBS opnår en ekstern medfinansiering på 73 pct. vil det
medføre break even på driftsbudgettet allerede i år 1 og et driftstilskud til CBS i årene efter.
28
Jf. note 20 og 22.
29
Der er anvendt rådgivningsfirmaet emcon’s standardpris for nybyggeri, inkl. erhvervelse af byggeret,
inventar og udstyr samt 15 pct. til uforudsete udgifter, jf. Illustration 10. Det er endvidere forudsat, at alle byggeomkostninger kan realkreditfinansieres, da der er betydelige friværdier i CBS’ øvrige ejendomme. Der er regnet
med et fastforrentet 5 pct. obligationslån med 30 års løbetid, og det første års renteudgifter samt afskrivninger af
anskaffelsessummen over 50 år er anført som den årlige finansiering af byggeriet. For de øvrige udgifter (ejendomsskatter, byggeforsikring, drift og vedligehold mv.) er der taget udgangspunkt i dels CBS’ direkte udgifter for
de enkelte ejendomme, dels er der beregnet et gennemsnit pr. kvadratmeter af de ufordelte udgifter f.eks. løn.
På baggrund af de beregnede omkostninger til nybyggeriet i de tre varianter, er det forsøgt at vise en break-even
beregning for år 1. Det antages, at CBS kan opnå en vækst i hhv. STÅ-produktion og ekstern forskningsfinansiering svarende til nettovæksten i bruttom2 - ved hvert af de tre scenarier: konsolidering, mindre vækst og fuld
vækst.
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Når der kan indhentes ekstern medfinansiering, svarende til de omtalte niveauer, er det
altså en god ide at udvikle bygningsporteføljen i forhold til driftsøkonomien. Hvorledes en
fremtidig bygningsportefølje bør sammensættes i forhold til specifik aktivitetssammensætning vil blive nærmere kortlagt i forbindelse med udarbejdelse af prognoser for vækst i
STÅ og forskning, samt i forhold til hvad der kan forventes at indkomme af tilbud om ekstern funding af byggeprojekter. Dette vil der bliver arbejdet videre med i projektets næste
fase.
12. Investeringsbehov og driftsomkostninger afledt af køb af arealer ved Fasanvej
Station
Arealerhvervelser og køb af byggeret ved Fasanvej Station ved Solbjerg Campus vurderes fortsat at være formålstjenlige jf. afsnit 1. Endnu er CBS’s forhandlinger med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet om køb af arealer og byggeret ved Fasanvej Station dog ikke faldet på plads. For en yderligere gennemgang af forhandlingerne henvises
til næste afsnit, jf. tanker om betingede købsaftaler.
Det tidligere prisestimat fra marts 2009 er i alt DKK 26,5 mio.30. Grund og byggeret vil
ved køb blive optaget som aktiver i regnskabet til en værdi lig med købsprisen plus omkostningerne til tinglysning af CBS´s ejerskab. Det betyder, at selve købsudgiften hverken påvirker CBS´s driftsregnskab eller egenkapital, idet der udelukkende er tale om
bevægelser på balancen i form af flytning af beløb mellem forskellige aktivposter eller lige
store forøgelser af aktiv- og passivposter (kassebeholdning, ejendomme og grunde, immaterielle aktiver, realkreditlån, andre lån).
Et køb af arealer og byggeret ved Fasanvej Station giver en mindre effekt på driftsresultatet i form af udgiften til forrentning af det bundne beløb (enten renteudgifter på lån eller
bortfaldne renteindtægter af likviditet), svarende til 1-5 pct. af beløbet pr. år (pt. er CBS’s
rente på statens bankkonto 0,75 pct.). Ved estimatet på DKK 26,5 mio., svarer dette til ca.
DKK 0,3-1,3 mio./år.

30

Jf. note 27.
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13. Proces for udvikling af Solbjerg Campus ved udskrivning af en projektkonkurrence
Som afsæt for den videre udvikling af Solbjerg Campus har CBS indledt forhandlinger
med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet om køb af arealer og byggeret ved Fasanvej Station, jf. bestyrelsens beslutning i 200931. CBS har modtaget købsaftaleudkast
fra Frederiksberg kommune og har forevist dette for Kammeradvokaten og UBST.
Begge parter har anbefalet, at CBS for nuværende undlader at indgå en købsaftale, og i
stedet indgår en samarbejdsaftale, bl.a. fordi Frederiksberg Kommune ønsker at betinge,
at CBS skal igangsætte byggeri på området senest 3 år efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplan for byggeri på ejendommen. Dette synes at være uhensigtsmæssigt
for CBS, da CBS’ finansieringsgrundlag ved opførelsen af nye byggeprojekter formentlig
baserer sig på ekstern finansiering; en fundraisingproces som kan tage flere år og dermed hindre at byggeriet kan realiseres inden for en frist af 3 år. Dette forhold medfører en
betydelig risiko for, at CBS ikke vil kunne opfylde kravet og dermed reelt kommer i misligholdelse af købsaftalen.
Det foreslås på denne baggrund, at CBS, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet
indgår en samarbejdsaftale med det primære formål at få gennemført en projektkonkurrence for de omfattede arealer, således at der herigennem fremkommer input og inspiIllustration11, Matrikelkort over arealer i købsaftaler

Kilde: Frederiksberg Kommune, (2011), Matrikelkort.
31
Det forelagte forslag til købsaftale omfatter arealerne matr.nr. 239l, 239g der foreslås solgt af Frederiksberg Kommune og købt af CBS. Det er hensigten at en parallel aftale skal indgås mellem CBS, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet om arealerne mart.nr.239i, 239k og 239e, hvor der dog differentieres mellem
køb af byggeret og mulighed for køb af sokkeludstykning på matriklerne.
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ration til etablering af en fornyet stationsforplads samt en masterplan for CBS’s del af
området.
Omkostningerne forbundet med afholdelsen af projektkonkurrencen samt anlæg af
stationsforpladsen (sidstnævnte har Frederiksberg kommunes primære interesse), henholdsvis ca. DKK 1,3 mio., og knap DKK 7 mio., kunne deles mellem parterne i overensstemmelse med en fordelingsnøgle, og aftalen skulle endvidere regulere det tidsmæssige
forløb af projektkonkurrencen. CBS kan herudover have en interesse i, som et vilkår i
samarbejdsaftalen at få tillagt en forkøbsret til de omfattede arealer i tilfælde af, at Frederiksberg Kommune i den mellemliggende periode skulle indlede forhandlinger med andre
potentielle købere. Samarbejdsaftalen kunne således bilægges betingede købsaftaler til
senere indgåelse.
I forhandling med kommune søger CBS at sikre, at medfinansieringsandelene af projektkonkurrence og anlægsarbejder bliver acceptable. Der skal være et tolerabelt forureningsniveau på grundene, hvilket er under vurdering, og der skal kunne opnås en fordelagtig aftale vedr. krav om parkering i forhold til købspris og byggeproces. CBS skal sikre
at aftale om en markedsbestemt pris på køb af byggeret og arealer.
Projektkonkurrencen udskrives mhp. konkurrencedeltagere, som kan skitsere et konkret
projekt til en ny stationsforplads og forskellige forslag til en fremtidig færdigudbygning af
Solbjerg Campus, uanset om CBS arbejder mod en konsolidering, en lille eller stor vækst
i de samlede bygningsarealer. Den endelige masterplan for området skal viderebearbejdes til et præsentationsmateriale, som kan danne baggrund for at igangsætte fundraising
af ekstern finansiering af anlægsudgifterne af CBS’ nye bygninger. CBS vil tillige engagere en anden rådgiver til at formulere en ny lokalplan for området med udgangspunkt i
masterplanen. Lokalplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen og vil udgøre plangrundlaget for fremtidige bygge- og anlægsprojekter.
Når endelige aftaler om ekstern finansiering foreligger afsluttes planlægningsfasen, og

Illustration
Fotos
af areal
hvor
der f.eks.
planlægges
etablering af en ny stat
CBS vil kunne4,
indlede
byggesager
om konkrete
byggerier
ved at udskrive projektkonkurrencer.
LR foto
Illustration 12, Foto af Fasanvejen Station feb. 2010

Kilde: Hasløv & Kjærsgaard
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14. Den næste fase af udarbejdelse af samarbejdsaftale
CBS får løbende bistand fra UBST med henblik på at sikre at CBS opfylder love og bekendtgørelser, herunder forhold vedr. grænsekrav til at få bemyndigelse til at gennemføre juridiske
transaktioner ved aktstykker. Der vil i den nærmeste fremtid blive drøftet udbudstekniske forhold, og UBST vil bidrage med erfaringer i programskrivning.
Kammeradvokaten bistår fortsat CBS i forhandlinger om en samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommune og Metroselskabet.
En ingeniørrådgiver er i færd med at foretage en teknisk undersøgelse af jordbundsforhold og
forurening på arealerne, som evt. skal tilkøbes. Hermed forsøger CBS at få dokumentation for,
at arealer og nye bygninger har en tilfredsstillende salgsværdi inden for de almindelige markedssegmenter kontor og bolig.
En uafhængig mægler er kontaktet for at få en dagsaktuel vurdering af markedsprisen på arealer og byggeret, bl.a. på baggrund af forureningsundersøgelsen.
Bestyrelsen vil få samarbejdsaftaleudkastet forelagt, så snart de ovennævnte usikkerheder
er afklaret og der forligger konkrete gennemforhandlede aftaleudkast. CBS og Frederiksberg
Kommune arbejder hen imod at have dette klar i løbet af sommeren. Såfremt bestyrelsen
godkender samarbejdsaftalerne og betingelserne for at udskrive en projektkonkurrence, vil der
blive engageret rådgivere til at udarbejde konkurrenceprogram, og sideløbende vil der bliver
nedsat en styregruppe som bl.a. skal godkende konkurrencebetingelserne og deltage i bedømmelsen af konkurrencen32.

15. Den næste fase af behovsafklaring
Parallelt med udarbejdelse af program for projektkonkurrencen vil CBS lave en behovsafklaring som en del af en strategisk fysisk planlægning. Dette vil bl.a. indeholde beskrivelser og
prognoser for indtægter og udgifter, herunder prognoser for STÅ og VIP og disses afledte krav
til bygningsporteføljens størrelse og udformning.
Langsigtede prognoser for STÅ og forskning vil blive udarbejdet og forventes at foreligge til
juni. Samtidig vil en projektbeskrivelse med forslag til organisering og tidsplan være formuleret.
Der vil blive indledt kontakt til mulige sponsorer for at vurdere hvilket eksternt finansieringsniveau CBS kan forvente. Ligeledes vil det blive undersøgt, om projektkonkurrencen med fordel
kan tilpasses særlige vilkår.
32
Styregruppe for projektkonkurrencen: I CBS’ styregruppe for større byggesager har der tidligere været
deltagelse fra: Bestyrelsesformand/bestyrelsesrepræsentant for medarbejdere, evt. bestyrelsesrepræsentant for studerende, Rektor, Dekan, Universitetsdirektør/Campusdirektør (projektejer), Økonomichef (sikrer projektet i forhold til
CBS samlede økonomi), Universitets- og Bygningsstyrelsen (tilsynsmyndighed). Til styregruppemøder vil der også
deltage rådgivere/tilforordnede, altså CBS embedsmænd og faglige rådgivere.
Sammensætningen af dommerkomitéen for projektkonkurrencen skal CBS drøfte med Frederiksberg Kommune.
CBS plejer at benytte Akademisk Arkitektforening (AA), til hjælp for afviklingen af konkurrencer. Jf. reglerne i AA bør
der være et ulige antal i og højst ni personer i dommerkomiteen, hvoraf en tredjedel bør være fagdommere udpeget af
AA. Opdragsgiverne, CBS og Frederiksberg Kommune, vil tillige deltage. Under bedømmelsen må kun dommerkomiteens medlemmer og konkurrencens sekretær være til stede. Særlige rådgivere for dommerkomiteen kan dog deltage
uden stemmeret. Særlige rådgivere kan være CBS embedsmænd, faglige rådgivere mv. Såfremt der er behov for at
indkalde rådgivere ud over de i programmet nævnte, skal disse forinden godkendes af den samlede dommerkomité.
Uformelt fornemmer CBS stor interesse fra Frederiksberg Kommune, hvilket kan pege på at borgmesteren ønsker at
deltage i konkurrencearbejdet.
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Team

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

Bestyrelsen kommende opgaver

7. april 2011

Kort sigt:
• Supplere bestyrelsen med manglende eksternt medlem
• Igangsætte proces for rekruttering af ny rektor
• Fokus på at finde en løsning for de SIMI studerende som er kommet i
klemme
• Genskabe organisationens tillid til bestyrelse, ledelse og strategi
• Regnskab og budget

AJP

Mellemlang sigt:
• Ansætte ny rektor
• Operationalisere strategien på en måde så den passer til CBS, samt
løbende justeringer i takt med at der høstes erfaringer og ny viden
• Tilpasning af CBS’ omkostningsstruktur til forventet lavere
bevillingsniveau
• Udvikle produktiv kontakt med CBS’ aftagerpaneler og alumner
• Vedtægtsændringer som følge af ny universitetslov
• Udviklingskontrakt 2012-2015 (nyt koncept som følge af ny
universitetslov)

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

LEDELSESINFORMATION APR 2011
Videnskabsministeriet implementerede for et par
år siden en ny model til fordeling af nye basisforskningsmidler mellem universiteterne. Modellen tager udgangspunkt i 4 forskellige indikatorer.
En af disse indikatorer er den bibliometriske
forskningsindikator (BFI), som giver det enkelte
universitet BFI point og dermed forskningsmidler
ud fra mængden af udvalgte publikationstyper.

TEMA

FORSKNINGSPUBLIKATIONER



OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKT
OPFØLGNING PÅ BFI INDIKATOR

Formålet med denne udgave af CBS Ledelsesinformation er at give bestyrelsen en status på
forskningspubliceringen, med udgangspunkt i de
indikatorer som er vigtige for CBS: udviklingskontrakt og BFI indikator.

INDLEDNING

OPFØLGNING PÅ UDVIKLINGSKONTRAKT

CBS oplever i disse år en stadig stigende fokusering
på forskningspubliceringen og ikke mindst på den
kvantitative måling heraf.

I CBS’ udviklingskontrakt måles forskningspubliceringen på 4 indikatorer (se figur 1). Som det fremgår
af figuren, blev der i 2010 registreret færre publikationer end i 2009 forså vidt angår bidrag til videnskabelig bøger og videnskabelige bøger. For tidsskriftartikler (både peer-reviewed og ikke peer-reviewed) ligger
niveauet enten som i 2009 eller lidt højere. På disse to
indikatorer ligger produktionen i 2010 også over det
angivne 2010-målet.

Forskningspublikationer er i dag en fast bestanddel af
CBS’ udviklingskontrakt, og der bliver årligt fulgt op
på, i hvilket omfang CBS producerer det antal publikationer, som der er sat mål for i kontrakten.

Figur 1: Udviklingen i forskningspublikationer jf. CBS’ udviklingskontrakt

Bidrag til videnskabelige bøger/antologier
Videnskabelige bøger, monografier
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Tendensen går således i retning af, at forskerne
fokuserer publiceringen på artikler i peer-reviewed
tidsskrifter, hvilket må vurderes at være positivt
ud fra en kvalitetsbetragtning. Sammenholdes der
med sprog, viser det sig ligeledes, at der i stigende
grad bliver publiceret på andre sprog end dansk –
typisk engelsk. I 2010 ligger 73 pct. af publiceringen således på fremmedsprog. I 2009 lå niveauet
på 67 pct.

Også antal ph.d. afhandlinger og doktordisputatser
er vokset gennem hele perioden. Antallet af monografier er faldet fra 2009 til 2010, men vokset
sammenholdt med 2008 niveauet. Endelig ligger
antal bidrag til videnskabelige bøger og antologier
lavere i 2010 end i både 2009 og 2008.

Figur 3: Udviklingen i antal BFI-publikationer på CBS
hvor år 2008 = indeks 100.

I 2010 var CBS topscorer indenfor det samfundsvidenskabelige område med 1.109 point svarende
til 28,8 pct. af BFI pointene. Sammenholdt med
forbrugte forskningsårsværk placerede det CBS
som det mest produktive universitet inden for
SAMF (se figur 2).
Figur 2: BFI point sammenholdt med forskningsårsværk, opgjort for SAMF i 2010 (2009 publikationer)
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Kilde: BFI opgørelse fra UBST samt data fra Danske universiteters statistiske beredskab.

Men hvordan ser det ud i 2011, og kan CBS forvente at ligge på tilsvarende niveau som i 2010?
Typen af publikationer der indgår i BFI indikatoren varierer lidt i forhold til indikatorerne i udviklingskontrakten. Væsentligt er det at bemærke, at tidsskriftartikler opdeles på niveau 1 og 2
tidsskrifter, hvor 2 er bedst.
Det er ikke muligt for os helt at genskabe den
måling som VTU udarbejder. Som alternativ opgøres udviklingen i antallet af publikationer,
hvilket indikerer, hvorvidt CBS kan forvente at
producere færre eller flere BFI point end tidligere
år.
I figur 3 vises udviklingen i antallet af publikationer fordelt på de typer, der indgår i indikatoren.
Som det fremgår, er der over treårsperioden sket
en tydelig fokusering på og vækst i antal artikler
i niveau-2 tidsskrifter, ligesom der er en vækst i
antal artikler i niveau-1 tidsskrifter siden 2008,
omend niveauet i 2010 er lidt under 2009.

Kilde: PURE via Targit

På denne baggrund er det rimeligt at forvente, at
der vil ske en reduktion i antal BFI point, som CBS
optjener i 2010. Om det også vil betyde mindre bevillinger afhænger dels af, hvor store midler ministeriet fordeler i 2011 med denne model og dels af
udviklingen på de øvrige universiteter, da der er
tale om fordeling af en pulje, hvor værdien af det
enkelte point afhænger af det samlede antal point
produceret indenfor hovedområdet (SAMF) på
tværs af universiteterne.

CBS Ledelsesinformation udarbejdes af Business Intelligence and Development i tæt samarbejde med andre enheder på CBS. For yderligere information kontakt: Camilla
Schreiner Andersen på e-mail. csa.bid@cbs.dk eller telefon
(38 15) 25 95.
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A N S Ø G N I N G S T A L

Ansøgere til CBS uddannelser
Bacheloruddannelser
Ansøgere til CBS bacheloruddannelser kan søge i kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 er for
ansøgere, der alene søger ind på grundlag af deres studentereksamen. I kvote 1 optages
efter gennemsnit. Kvote 1 har frist 5. juli.
Kvote 2 er for ansøgere, der kan supplere med andre kvalifikationer eller som har en
anden adgangsgivende eksamen (fx udenlandsk). I kvote 2 optages typisk efter en
helhedsvurdering. Kvote 2 har frist 15. marts
Endelig er der en særlig kvote 3, som er forbeholdt ansøgere fra tredjelande
(selvbetalere uden for EU) som skal søge om opholdstilladelse (et meget lille antal).
Ministeriet fastsætter fordelingen mellem kvoterne, og tillader normalt ikke ret mange
pladser i kvote 2 (typisk 10%). Særlig på de engelsksprogede uddannelser har CBS
efterspurgt en højere andel i kvote 2, for at få et mere internationalt miljø. Dette er
ministeriet ikke ret positive overfor.
Vedlagt er en oversigt over ansøgertallene i kvote 2, 2011. Kvote 2 udgør en forholdsvis
lille del af optaget, men erfaringen viser at interessen i kvote 2 er en god indikator for
den generelle interesse for uddannelserne. Ansøgertallet er igen år steget betragteligt.
Ansøgere til kandidatuddannelser
Bachelorer fra CBS har direkte adgang til mindst en kandidatuddannelse ved CBS, og
man er sikret plads, hvis man fortsætter umiddelbart efter afslutningen af
bacheloruddannelsen. Foruden vores egne studerende søger mange andre danske og
udenlandske studerende optagelse på CBS. De senere år er søgningen især til cand.merc.
steget voldsomt og vi har derfor indført muligheden for at begrænse optaget til
cand.merc. Pladserne fordeles så vidt muligt efter karaktergennemsnit og pladserne
fordeles således at adgangsbegrænsningen rammer alle typer studerende lige hårdt –
bortset fra de ovennævnte studerende der har ret til en plads.
I 2011 er antallet af ansøgere steget igen. Det er glædeligt med den store interesse, der
viser at CBS’ uddannelser fortsat er populære. Ikke mindst ministeriet er optaget af at
CBS i praksis udlever tankegangen bag Bolognaerklæringen, om at studerende skal
kunne skifte uddannelse mellem bachelor og kandidat. CBS optager således mange
bachelorstuderende fra andre universiteter (600 i 2010). Den store søgning lægger dog
også et administrativt pres på admission office, som skal behandle et meget stort antal
ansøgninger. Ikke mindst internationale ansøgninger kræver en omfattende
sagsbehandling.
Man skal ved vurderingen af ansøgertallene til kandidatuddannelser være opmærksom
på at en del af ansøgerne ved behandlingen viser sig ikke at opfylde adgangskravene.

8. april 2011
WM
Wilbert van der Meer

Kvote II ansøgninger opdelt på
ansøgningsår samt prioritet

Studieadministrationen

18. marts 2011

Udbudte pladser 2009

Uddannelse

2007
I alt
1. prio.

2008
I alt
1. prio.

2009
I alt
1. prio.

2010
I alt
1. prio.

2011
I alt
1. prio.

HA
BSc Int. Business
HA i Service Management
HA(dat.)
HA(jur.)
HA(mat.)
HA(fil.)
HA(kom.)
HA(psyk.)
HA(pol.)
HA(soc.)
BA int.-SPRØK
ASP (kinesisk)
ASP (japansk)

762
370
317
102
281
61
183
343
237
270
301
69
26

447
251
165
47
90
14
72
163
100
105
159
39
9

614
449
301
70
196
40
106
255
264
304
254
65
42

398
331
140
30
76
23
39
144
138
122
129
34
17

719
584
456
78
252
50
111
288
283
420
307
325
52
29

390
353
184
29
92
20
24
128
110
135
63
141
24
8

905
565
489
154
363
63
146
343
355
419
341
320
69
62

496
330
200
54
85
21
37
116
112
152
74
119
36
30

966
622
549
209
391
110
171
403
386
515
410
343
93
61

472
374
214
56
87
27
34
117
140
182
74
146
47
27

6,74%
10,09%
12,27%
35,71%
7,71%
74,60%
17,12%
17,49%
8,73%
22,91%
20,23%
7,19%
34,78%
-1,61%

3.322

1.661

2.960

1.621

3.954

1.701

4.594

1.862

5.229

1.997

BA in Inf. Management
169
Italiensk + retning
9
Russisk + retning
11
Sprog/Komm.
258
Sprog/Interkulturel markedskommunikation
Sprog/Marketing
181
Sprog/Eur.studier
132
Sprog/Amr.studier
81

52
9
3
102

184
234

62
123

49
43
28

159
77
60

73
25
20

202
152
287
120
96

60
45
140
40
32

200
197
407
272
200

53
33
196
67
52

241
260
532
280
234

49
54
236
70
36

I alt, sprog

909

307

767

321

913

331

1.276

401

1.547

4.231

1.968

3.727

1.942

4.867

2.032

5.870

2.263

6.776

I alt, økonomi

Total

Difference
I alt
1. prio.

Udbudte pladser 2010

Pladser

Standby

Pladser

Standby

-4,84%
13,33%
7,00%
3,70%
2,35%
28,57%
-8,11%
0,86%
25,00%
19,74%
0,00%
22,69%
30,56%
-10,00%

550
120
90
80
160
80
70
140
120
100
60
120
25
25

100
10
30
20
40
30
30
20
20
20
10
40
15
15

600
120
100
100
160
80
80
140
120
110
60
120
30
30

100
10
30
20
40
30
30
20
20
20
10
40
15
15

13,82%

7,25%

1.740

400

1.850

400

20,50%

-7,55%

60

20

60

20

31,98%
30,71%

63,64%
20,41%

2,94%
17,00%

4,48%
-30,77%

70
180
0
90
60

20
20
0
20
10

70
210
0
120
70

20
20
0
20
10

445

21,24%

10,97%

490

100

530

90

2.442

15,43%

7,91%

2.230

500

2.380

490

Ansøgninger i alt
Økonomiske Uddannelser
Sproglige Uddannelser

2007

2008

2009

2010

2011

3.322

2.960

3.954

4.594

5.229

767

913

1.276

1.547

909

1. prioritetsansøgninger
Økonomiske Uddannelser
Sproglige Uddannelser

2007

2008

2009

2010

2011

1.661

1.621

1.701

1.862

1.997

307

321

331

401

445

Kvote 2 ansøgninger i alt
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Kvote II - ansøgninger Erhvervssproglige bacheloruddannelser
Opdelt på uddannelser og retninger

2007
Uddannelse

Sprog/retning

Sprog & Europæiske studier

2008

2009

2010

2011

1. prio.

I alt

1. prio.

I alt

1. prio.

I alt

1. prio.

I alt

1. prio.

I alt

Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk
ikke ang.

28
3
4
8

97
9
11
15

23
0
1
1

60
2
10
5

23
3
9
5

73
8
24
15

26
8
17
9
8

139
14
46
27
46

27
7
9
9
18

134
20
34
26
66

Sprog & Kommunikation (fra 2009 kun
engelsk og kommunikation)

Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk

77
2
12
11

210
8
26
14

103
3
12
5

200
7
17
10

45
-

152
-

33
-

197
-

54
-

260
-

Sprog og Amerikanske Studier

Engelsk
Spansk
ikke ang.

21
7

69
12

17
3

51
9

19
13

76
20

34
12
6

121
34
45

23
3
10

121
26
86

Sprog & Interkulturel markedskommunikation

Engelsk
Fransk
Spansk
Tysk
ikke ang.

-

-

-

-

118
4
11
7

231
12
29
15

115
5
26
11
39

240
14
52
26
75

126
10
27
18
55

272
29
52
32
147

255

740

259

583

271

711

349

1076

396

1305

I alt

Kilde: KOT-systemet, martsl 2011
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1. prioritetsansøgere opdelt på statsborgerskab (fordelt på udvalgte grupper af lande) på de engelsksprogede
bacheloruddannelser

BSc Int.
Politics

BSc. Int.
Business

Danmark
Norden
EU/EØS
Uden for EU/EØS

50
43
18
11

88
155
57
31

71
27
14
28

7
5
4
1

I alt

122

331

140

17

BSc Int.
Politics

BSc. Int.
Business

Danmark
Norden
EU/EØS
Uden for EU/EØS

39
46
40
10

98
150
84
21

67
32
54
31

2
1
4
1

I alt

135

353

184

8

2008

2009

BSc
Business,
Language
and Culture

BA
Information
Management

22
8
3
1

61
33
24
11

24
8
9
21

34

129

62

BSc
Business,
Language
and Culture

BA
Information
Management

BSc
Sociology

9
10
3
2

55
40
32
14

20
14
14
12

27
15
15
6

24

141

60

63

BSc Service
ASP japanese ASP chinese
Management

BSc Service
ASP japanese ASP chinese
Management

1. prioritetsansøgere opdelt på statsborgerskab (fordelt på udvalgte grupper af lande) på de engelsksprogede
bacheloruddannelser

BSc Int.
Politics

BSc. Int.
Business

Danmark
Norden
EU/EØS
Uden for EU/EØS

55
41
43
13

109
119
79
23

84
34
51
31

18
2
6
4

I alt

152

330

200

30

BSc Int.
Politics

BSc. Int.
Business

Danmark
Norden
EU/EØS
Uden for EU/EØS

72
49
41
20

123
135
81
35

90
34
54
36

15
3
6
3

I alt

182

374

214

27

2010

2011

BSc
Business,
Language
and Culture

BA
Information
Management

BSc
Sociology

18
5
9
4

59
24
31
5

15
11
19
8

21
24
19
10

36

119

53

74

BSc
Business,
Language
and Culture

BA
Information
Management

BSc
Sociology

25
9
9
4

62
31
42
11

25
9
5
10

28
26
15
5

47

146

49

74

BSc Service
ASP japanese ASP chinese
Management

BSc Service
ASP japanese ASP chinese
Management

1. prioritetsansøgninger til kandidatuddannelserne

Pct.ændring 2010
til 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

8,21%

5.522

5.103

4.303

2.871

2.696

2.145

9,81%

5.207

4.742

3.993

2.871

2.696

2.145

10,18%

3.138

2.848

2.375

1.757

1.603

1.269

22,57%
30,08%
-3,39%
14,20%
5,54%
11,32%
-0,50%
30,71%
1,97%
11,76%
33,70%
24,36%
-8,64%

315
160
485
386
381
236
201
166
207
114
242
97
148

257
123
502
338
361
212
202
127
203
102
181
78
162

203
146
382
316
278
161
172
89
143
84
162
84
155

193
59
291
198
161
115
137
87
97
44
162
69
144

160
21
252
164
181
79
140
80
79
72
157
73
145

106
42
166
132
135
74
90
93
NA
58
131
92
150

28,95%

147

114

78

52

51

56

56,67%
-1,85%

94
53

60
54

40
38

NA
52

NA
51

NA
56

11,09%

631

568

441

288

385

235

6,29%
-1,30%
-1,94%
16,35%
34,86%

186
76
101
121
147

175
77
103
104
109

152
87
44
56
102

142
NA
NA
65
81

171
NA
NA
90
124

87
NA
NA
NA
148

0,47%

216

215

204

146

167

124

1,63%
-1,09%

125
91

123
92

130
74

84
62

84
83

59
65

-14,74%

243

285

247

229

225

202

-17,45%
60,00%

227
16

275
10

241
6

226
3

221
4

199
3

20,88%

220

182

149

NA

NA

NA

-20,00%
-24,59%
10,10%
134,48%
38,00%
25,00%

24
92
109
68
69
250

30
122
99
29
50
200

29
98
86
34
39
213

21
92
87
40
36
123

20
91
97
29
28
NA

22
93
119
25
NA
NA

Humanistiske kandidatuddannelser

-12,74%

315

361

310

Cand.ling.merc. I alt

-12,74%

315

361

310

11,67%
-25,19%
-18,46%
-37,50%
-29,41%

134
101
53
15
12

120
135
65
24
17

98
115
56
22
19

År

Kandidatuddannelser i alt
Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser
Uddannelse

Retning

Cand.merc.
Engelsksprogede

Dansksprogede

Applied Economics and Finance
Accounting, Strategy and Control
Finance & Strategic Management
International Business
International Marketing & Management
Management of Innovation & Business Development
Marketing Communications Management
Strategic Market Creation
Strategy, Organisation and Leadership
Supply Chain Management
Finansiering og Regnskab
Human Ressource Management
Økonomisk Markedsføring

Cand.merc.it.
Engelsksproget
Dansksproget

International Management
IT Management and Business Economics

Cand.soc.
Engelsksproget

Dansksprogede

Creative Business Processes
Service Management
Organisational Innovation and Entrepreneurship
Human Ressource Management
Politisk Kommunikation og Ledelse

Cand.merc.int.
Engelsksprogede

Business and Development Studiet
Leadership and Management Studies

Cand.merc.aud.
Dansksprogede

Cand.merc.aud.
Registreret Revisor

Cand.oecon. ELITE (engelsksproget)
Cand.merc.(fil.) (dansksproget)
Cand.merc.(jur.) (dansksproget)
Cand.merc.(kom.) (dansksproget)
Cand.merc.(mat.) (dansksproget)
Cand.merc.(psyk.) (dansksproget)
Cand.merc.(pol.) (engelsksproget)

Dansksprogede

International Marketing
Kommunikation
Europæiske Studier
Amerikanske Studier
Translatør og Tolk
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Opfølgning på bestyrelsens møder
Møde
B5 2010

Emne
Økonomi

Bestilling
Bestyrelsen bad om, at notatet og oversigttabellen over
statstilskuddet blev en fast del af økonomirapporteringen.
Udvid gerne med afsnit om basisbevillingsbegrebet

Status/bemærkning
Afsluttet

B5 2010

Økonomi

Opfølgning på diskussion(er) om periodisering. Min.
kvartalsopdelte budgetter i hele organisationen som mål

Foreløbigt notat præsenteret på b1
2011

B5 2010

Økonomi

B5 2010

Økonomi

Hvorledes influerer strategien på økonomiens indtægtsside?
Beskriv evt. 2-3 scenarier
"Andre driftsomkostninger" er så stor en post, at den bør
pinnes ud

Indtægter fra strategien
præsenteret på B1 2011
CBS' nuværende budgetmodel, der
baseres på indtægtsrammer
muliggør ikke ex ante opgørelse af
budgetposten

B5 2010
B5 2010

Økonomi
Økonomi

Campusudviklng
Udsat til B2 2011
Godt med økonomiindikatorer i økonomirapporteringen, men Arbejdet med dette præsenteres
opdateret og kommenteret
løbende for bestyrelsen

B5 2010

Adm

Hvad er langsigtede ambition for CBS adm?

B5 2010

Strategi

B5 2010

Fastlærerdækning

Husk at bestyrelsen har udbedt sig argumenter for valg af
internationale partnere
Revideret udgave af papir, der muliggør sammenligninger på
tværs af uddannelser og institutter

B1 2011
B1 2011
B1 2011

Generelt
Generelt
Fastlærerdækning

B1 2011

HD området

B1 2011

Uddannelse

Uddannelsesredegørelse udskudt til B2. kan samtænkes med Afventer
ovenstående. STUDs kommentarer medsendes.

B1 2011

Strategi

B1 2011
B1 2011

Økonomi
Økonomi

B1 2011

Økonomi

B1 2011

Økonomi

BiS Platforme. Arbejd med at bygge ejerskab. Bestyrelsen kal
have status til april.
Feriepenge under rektor? Flyt til mere logisk sted.
Største enkeltpost = øvrige driftsomkostninger, principielt
forkert. Kan det brydes ned?
Konsulentanvendelse 2010 og 2011. Skriger på
presseoverskrift. Forklaring påkrævet.
Hvordan kan institutterne ramme så forkert i prognoser?

B1 2011

Økonomi

B1 2011

Økonomi

Opfølgningslister
EQUIS PRT rapport til B
Målsætninger for fastlærerdkningen på CBS uddannelser VIP/DVIP ratio. Under hensyntagen til differentierede
undervisningsformer på studierne, og fagenes karakter. (Husk
evt. på IL's mulighed for at skrue op og ned for
forskningsprocenten)
Uddannelsesdekanen har karakteriseret HD-området som
særligt problematisk (ift. fastlærerdækning). Denne
karakteristisk bør belyses og uddybbes for bestyrelsen.

Kan man læse sig ind på BiS-diskussionen via budgettet?
Pædagogisk fremstilling ønskes.
LTI - forklar principper og uddelingskriterier for puljen - og
hvorfor det ikke er en ny ledelsespulje?

foreløbigt oplæg præsenteret på
B1 2011
Afventer
Afsluttet

Fra B2 2011
Afventer
Afventer

Afventer

B2 2011
B2 2011
B2 2011
B2 2011
Undersøges med Deloitte.
Forklaring i løbet af foråret
B2 2011
B2 2011

B1 2011

Økonomi

2011: Konsulentanvendelse op, og andre lønomkostninger
tilsvarende ned. Hellere en ufordelt buffer

B1 2011

Økonomi

Hvofor falder huslejeomkostninger ikke pga udlejning til CSE? B2 2011

B1 2011

Økonomi

B2 2011

B1 2011

Økonomi

Hvorfor ikke indtægter fra BiS i selve budgettet?
(styringsincitament)
Realistisk vurdering af BiS'ernes/strategiens forrug i 2011

B1 2011
B1 2011

Adm
Adm

B2 2011
B2 2011

B1 2011
EO april
EO april

Adm
Ny rektor
Ny rektor

Problematik ift. overenskomst (slide 4)
Nøgletal: udskil studerende der udfører videnskabeligt
arbejde
Nøgletal: trivselstal med, fx MTU?
Fremskaf stillingsprofil fra sidst
Notat om regler, krav og formalia ifbm proces og ansættelse

EO april

Bestyrelsens arbejde Kortfattet organisationsoverblik (fx enheder, referencer og
allokeret budget)
Hvordan er det på CBS i dag? Lever vi op til §13a?
Aftagerpaneler
Aftagerpaneler
Hurtigst muligt – aftageranalyse – hvem aftager vores
studerende, hvor går vores studerende hen? (groft billede,
har vi noget allerede?) Til brug for rekruttering af nyt
medlem, samt sammensætning af aftagerpaneler

EO april
EO april

Formands
kab
Formands
kab
Formands
kab
Formands
kab

B2 2011

B2 2011

Afventer
B2 2011
B2 2011
B2 2011
Afventer
Afventer
CBS er pt. i gang med en
dimmitendanalyse sammen med
Danmarks Statistik og 3 andre uni.,
der analyserer 5 dimmitendårgange. Bestyrelsen får reslutatet
når det foreligger

Betyrelsens arbejde Online arkiv m. mødemateriale mm.

Implementeres i løbet af foråret

CBS-SIMI,
Brev til aftagerpaneler og andre interessenter
bestyrelsen
Bestyrelsens arbejde Uformelle møder med de faglige mijøer

Afsluttet
Afventer

Bestyrelsens arbejde Strategiseminar 2. september 2011 skal flyttes, da formanden Afventer
ikke kan deltage

