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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING
a. Godkendelse af dagsorden
Der ingen gæster.
Punkt 8 – Bestyrelsens egen tid – afholdes for lukkede døre, uden deltagelse af direktionen.
Der er derudover ingen lukkede punkter på dagsordenen.
Det indstilles:
- at bestyrelsen godkender dagsordenen
Bilag:
1.1 Forslag til dagsorden
1.2 Bilagsoversigt
b. Godkendelse af referat
I forhold til udkast er blot tilføjet en kommentar fra Mette Vestergaard om, at bestyrelsen på seminaret skal have indsigt
i hvorledes forskningsbaseret undervisning bedrives og udvikles på CBS (da Mette Vestergaard ikke kan deltage på
seminaret har formandsskabet siden besluttet at skyde denne drøftelse til et senere møde).
Det indstilles:
- at bestyrelsen underskriver referatet på mødet
Bilag:
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 8. juni 2017

Emner på kommende bestyrelsesseminar d. 2-3. november 2017:
Se bilag 6.1.
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REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 8. JUNI 2017
Tilstede: Formand Karsten Dybvad, næstformand Lisbet Thyge Frandsen,
Ida Boe, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, David Lando, Mette Morsing,
Kristian Mols Rasmussen, Michael Rasmussen, Jakob Ravn og Mette
Vestergaard.
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, uddannelsesdekan Jan Molin,
forskningsdekan Peter Møllgaard og universitetsdirektør Kirsten Winther
Jørgensen.
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen og Martin Kramer-Jørgensen.
Gæster: adm. direktør Søren Houman, CBS Executive.
1. Godkendelse af dagsorden og referater – beslutning
a. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
b. Godkendelse af referater
Bestyrelsen godkendte referatet og underskrev det på mødet.
På baggrund af en konkret kommentar til referatet fik bestyrelsen lejlighed
til at drøfte format og proces for bestyrelsens referater. Bestyrelsen
konkluderede, at referaterne bør være korte og præcise i en form, der
afspejler mødets forløb og konklusioner og derfor ikke kan have alle
nuancer med. Udkast til referater sendes til kommentering indenfor 7
arbejdsdage.
2. CBS’ økonomi – beslutning
a. Budgetopfølgning Q1
Universitetsdirektøren præsenterede budgetopfølgningen med særlig fokus
på prognosen for årets resultat. CBS forventer nu et overskud på 17 mio.
kr. i 2017. I forhold til det reviderede budget i marts er der tale om en
forbedring på 27 mio. kr. Forbedringen af årsresultatet skyldes primært
forventninger om højere taxameterindtægter, som følger af, at der ved
afleveringsfristen for kandidatspecialer den 15. maj 2017, viste sig at være
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ca. 29% flere studerende, som afleverede kandidatspeciale på deres første
forsøg i forhold til sidste år. Samtidig er driftsomkostningerne nedskrevet
ligesom VIP-lønbudgettet er nedskrevet.
Bestyrelsens drøftelser fokuserede på det lavere forventede forbrug på VIPløn. Direktionen forklarede, at uforbrugt VIP-løn overføres til VIPlønsbudget 2018 og 2019. Direktionen forklarede endvidere, at det lavere
forbrug på VIP-løn skyldes en for forsigtig praksis i allokeringen af VIPstillinger til institutterne. Direktionen har taget to tiltag til at forbedre
styringen af VIP-lønnen med det formål at få omsat den budgetterede løn
til konkrete rekrutteringer.
For det første er der indført en ny allokeringsmodel, der blandt andet
indfører en flerårig allokering af stillinger og tager hensyn til en del
rekrutteringer er interne rekrutteringer (fx fra lektor til professor). For det
andet vil der i de kommende år ske en moderat over-allokering af stillinger
– dog ikke i et omfang, der overstiger de muligheder den normale
medarbejderomsætning giver for opbremsning.
I forhold til flerårsbudgettet foreslog direktionen, at der fremover
budgetteres med 100 pct. opfyldelse af fremdriftsmål i modsætning til 75
pct. i dag.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen, herunder de ændrede
budgetteringsprincipper.
b. Finansiel strategi
Universitetsdirektøren omtalte kort den finansielle strategi, der primært er
et værktøj, der sætter rammen daglig ledelses forvaltning af CBS’ midler.
Bestyrelsen spurgte til hvorledes ”ansvarlige investeringer” håndteres og
screenes og til hvorledes CBS’ praksis/risikoprofil var i dag.
Direktionen svarede at håndteringen af ansvarlige investeringer konkret
skrives ind i kontrakter med kapitalforvaltere. Med hensyn til CBS’
risikoprofil er CBS’ praksis kun at investere lav-risiko papirer som fx
obligationer. CBS har en ingen aktier (bortset fra en lille andel i Symbion
A/S).
Bestyrelsen bakkede op om praksis i forhold til investeringer og godkendte
den finansielle strategi.
3. Politiske reformer – drøftelse/beslutning
a. Bevillingsreform - orientering
Rektor forklarede regeringens forslag til reform af uddannelsesbevillingerne, idet han understregede, at der var tale om et forslag der nu
skal gennem politisk proces og at der var mange usikkerheder, herunder en
eventuel kobling til de strategiske rammekontrakter.
Umiddelbart vurderet vil forslaget ikke rykke meget ved CBS’
uddannelsesbevillinger samlet set - måske et plus på et encifret
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millionbeløb. Generelt vil der ikke ske en stor omfordeling mellem
universiteterne. Men incitamenterne i bevillingssystemet ændres markant,
idet der indføres en fast 4-årig grundbevilling på 20 pct. af den samlede
bevilling. Uddannelsestaxametrene reduceres tilsvarende, hvilket gør det
mindre fordelagtigt at øge optaget. Samtidig indføres et incitament til at
uddanne til sikker beskæftigelse, mens incitamentet vedrørende
studiegennemførelsestider reduceres.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
b. Strategiske rammekontrakter
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i løbet af 2016 gennemført et
eftersyn af de styringsmæssige rammer for de videregående
uddannelsesinstitutioner, herunder universiteterne. Den 11. april indgik
Regeringen, DF og S en politisk aftale om Bedre rammer for ledelse på
universiteterne, der er blevet omsat til lovforslag. Den nye universitetslov
implementerer den politiske aftales tre temaer: 1. Bestyrelsens opgaver og
ansvar, 2. Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udpegning, og 3.
Strategiske rammekontrakter.
Som følge af den nye lov skal CBS udarbejde en strategisk rammekontrakt
for 2018-2021 til erstatning for de nuværende udviklingskontrakter. Daglig
ledelse orienterede bestyrelsen om konceptet for de nye strategiske
rammekontrakter og fremlagde en plan for udarbejdelse af CBS’ kontrakt.
De nye kontrakter skal være institutionsspecifikke og indeholde centrale
strategiske mål for institutionens opgaver med afsæt i den enkelte
institutions udfordringer.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces- og tidsplan, hvorefter
bestyrelsen drøfter indhold af den nye kontrakt i september, samt på
efterfølgende bestyrelsesmøder.
c. Vedtægtsrevision og ny model for udpegning af eksterne
bestyrelsesmedlemmer
Som følge af den nye lov skal CBS også udarbejde nye vedtægter, der
blandt andet skal implementere den nye universitetslovs model for
udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Derudover indeholder loven
ny formuleringer vedr. bestyrelsens opgaver, ansvar og kompetencer.
Daglig ledelse orienterede bestyrelsen om indholdet af den nye
universitetslov og fremlagde en plan for revision af CBS’ vedtægter og
udpegning af næste nye eksterne medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces- og tidsplan.
4. Temadrøftelse CBS Executive – drøftelse
Søren Houman, adm. direktør i CBS Executive, deltog i punktet.
Uddannelsesdekanen indledte punktet med at redegøre for organiseringen
CBS’ efteruddannelser, arbejdsdelingen mellem CBS Management
Programmes og CBS Executive vedr. henholdsvis gradsgivende og ikke-
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gradsgivende uddannelser, samt den historiske kontekst, der har ført til den
nuværende konstruktion.
Søren Houman præsenterede herefter CBS Executives kursusudbud,
herunder opdelingen i åbne programmer og skræddersyede programmer.
Søren Houman pointerede den værdi CBS Executive tilfører CBS gennem
fx brandbuilding/brand spill-over, erhvervslivets møde med dygtige CBS
forskere og CBS forskeres møde med erhvervslivet – til gensidig
inspiration og udvikling.
Bestyrelsen drøftede herefter relationen mellem den uafhængige fond, der
deler CBS’ navn, og CBS. Bestyrelsen fokuserede især på:
- Potentielt positive og negative effekter ved at fonden og CBS deler
navn
- Synergi- og udviklingsmuligheder for fonden og CBS, herunder
CBS’ forskere
- Internationalisering af CBS Executive
Bestyrelsesformanden konkluderede, at det ville være formålstjenstligt med
en kontakt mellem CBS bestyrelse og CBS Executive fx hvert andet år.
5. Forskningsredegørelse – drøftelse
Forskningsdekanen præsenterede årets forskningsredegørelse, og
fremhævede følgende punkter fra redegørelen:
- Det sidste år har været præget af ”landbrugsrapporten” og den
fokus det har givet på forskningsintegritet og –praksis, samt typer
af finansieringskilder for eksternt finansieret forskning. Det har
medført gode interne debatter, men også større intern skepsis i
forhold til erhvervssamarbejder.
- Udfoldning af REEAD-formatet, der bl.a. skal gøre det klarere for
CBS’ forskere, hvad der kræves af dem i deres nuværende
stillinger, og hvad der kræves for at avancere i det akademiske
stillingshierarki.
- Call til forslag til nye BiS-platforme har afstedkommet 14 forslag
(i form af ”letters of intent”) – det er meget opløftende og tolkes
umiddelbart som udtryk for en stor virkelyst i – og ikke mindst på
tværs af – de faglige miljøer
- Academic impact: målt på de gængse bibliometriske kriterier går
det godt med forskningen på CBS
- Societal impact: den forskningsbaserede uddannelse er fortsat
vores største bidrag til samfundet, men vores forskere bliver
løbende bedre til at formidle de forskningsresultater, der hurtigt
kan omsættes til konkret værdiskabelse i samfundet
Bestyrelsen drøftede herefter rapporten. Bestyrelsen udtrykte ros til
rapporten, herunder at den fremhævede gode konkrete eksempler på
forskning og formidling. Bestyrelsen havde en række uddybende spørgsmål
og kommentarer, herunder:
- Har vi belønningssystemer for bogbidrag/monografier, der bliver
læst af en bred offentlighed ift. drøftelsen om akademisk impact?
- Kønsdiversitet på akademiske lederposter.
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-

Hvor er vi sårbare – er det fx i talentudviklingen eller er der sårbare
fagområder?
Kan vi blive skarpere på hvordan forskningen styrker
undervisningen?

Forskningsdekanen kunne til ovenstående spørgsmål og kommentarer
uddybe:
- Bogbidrag indgår som et element i de årlige
løntillægsforhandlinger for VIP.
- Der er i de nye BiS-platform forslag en betydelig større
kønsdiversitet end tilfældet har været tidligere, men CBS har – som
andre universiteter – end skæv kønsprofil. Det er noget af det, der
arbejdes med i Council for Diversty and Inclusion.
- CBS’ største sårbarheder er fortsat, at den relativt lave
forskningsfinansiering til CBS begrænser vores muligheder; i
forhold til rekruttering og fastholdelse, i forhold til antallet af
PhD’ere og i forhold til opdyrkning af nye fagområder samt
strategisk styrkelse af eksisterende.
- Hvordan forskningen føder ind i, og udvikler undervisningen, er et
område vi gerne vil tage op ved senere lejlighed.
Bestyrelsen drøftede også et potentielt dilemma ved øget
erhvervssamarbejde – hvordan vil CBS forholde sig, hvis en forsker
kommer i konflikt med en virksomhed eller organisation vedr. de
forskningsresultater som kommer ud af det projekt
virksomheden/organisationen finansierer. Til dette svarede daglig ledelse,
at i det eneste eksempel som den kunne huske på en sådan konflikt havde
CBS stillet juridisk bistand til rådighed for CBS-forskeren. Udgangspunktet
er en stillingtagen fra sag til sag under hensyn til princippet om
forskningsfrihed under ansvar - man skal kunne stå på mål for sine
resultater og kvaliteten af den forskning man leverer.
Bestyrelsen takkede for redegørelsen og drøftelsen, og bad om temaet
forskningsbaseret undervisning tages op ved kommende seminar med
henblik på at bestyrelsen kan få en bedre indsigt i hvorledes
forskningsbaseret undervisning bedrives og udvikles på CBS.
6. Meddelelser fra formand og direktion, samt eventuelt
Mundtlige orienteringer:
Formanden orienterede om resultatet af udbuddet vedr. revisionsydelser og
kunne fortælle, at formandsskabet havde godkendt indstilling om at indgå
kontrakt med Deloitte.
Rektor orienterede om sammensætning af søgekomite og
ansættelsesudvalg, samt proces for rekruttering af dekaner.
Rektor orienterede også om igangsatte tiltag som følge af trivselsmålingen i
2016. Aktuelt afventer direktionen en tilbagemelding fra en gruppe nedsat
af Akademisk Råd, der skal give bud på fortolkninger af resultaterne fra
VIP’erne.
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Rektor fortalte endvidere om en succesfuld afvikling af VL-døgnet 2017 på
CBS, samt at regeringen vil åbne for indførelsen af en erhvervskandidatordning – i førte omgang i en begrænset forsøgsordning. CBS forventer at
udbyde 1-3 erhvervskandidatuddannelser.
Skriftlige orienteringer:
Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning.
7. Bestyrelsens egen tid
Daglig ledelse forlod mødet.
Bestyrelsen genudpegede Alfred Josefsen som eksternt medlem af
bestyrelsen. Alfred Josefsens nye funktionsperiode løber fra 15. juni 2017
til 14. juni 2021.

Kommende møder:
Tirsdag d. 12. september 2017 kl 13-17
Torsdag d. 2. november kl 12 til fredag d. 3. november kl 12
Torsdag d. 14. december 2017 kl 13-17
Fredag d. 2. marts 2018 kl 13-17
Fredag d. 1. juni 2018 kl 13-17
Tirsdag d. 11. september 2018 kl 13-17
Torsdag d. 8. november kl 12 til fredag d. 9. november kl 12 (seminar)
Mandag d. 17. december 2018 kl 13-17
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Godkendt af:

Karsten Dybvad, formand

Lisbet Thyge Frandsen, næstformand

Ida Kirstine Andersen Boe
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2. CBS’ ØKONOMI – BESLUTNING
Budgetopfølgning Q2
Prognosen for CBS’ økonomi viser et overskud for 2017 på 6 mio. kr. Herved forbedres prognosen
for årsresultatet med 11 mio. kr. i forhold til Q1 budgetopfølgningen, som bestyrelsen godkendte på
mødet i juni.
I forhold til Q1 er hovedbevægelserne:
- Indtægter prognosticeres 12 mio. kr. lavere
- Driftsudgifter prognosticeres 3 mio. kr. højere
- Lønudgifter prognosticeres 4 mio. kr. lavere
Den væsentligste ændring i forhold til Q1 er ændret prognose for STÅ-indtægterne, som er
nedskrevet med -8 mio. kr. Forventningerne til færre STÅ-indtægter sker på basis af, at perioden for
opgørelse af studieaktivitet (STÅ) er ved at være afsluttet (pr. 31. august), og at vi på grundlag af
den faktiske STÅ-optjening til dags dato (medio august) forventer lidt færre STÅ end ved Q1.
Underforbruget på lønomkostninger foreslås reserveret/overført til fremtidig rekruttering af VIP i
2019 og 2020, jf. afsnittet om flerårsbudget 2018-2020 (oversigten over budgetårene 2018-2020 har
ikke indregnet evt. nye basisforskningsmidler i regeringens finanslovsforslag, jf. mødets pkt. 5/bilag
5.1).
Det indstilles:
- at bestyrelsen godkender budgetopfølgning
Bilag:
2.1 Financial Statement, Q2 2017
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Version: 1
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Financial Statement, Q2 2017
This financial statement contains a follow-up to the prognosis for 2017 after the second quarter of
2017, Q2. The follow-up is based on the units' reported figures for 2017 for Q2 and actual figures for
July.

1. General trends
The forecast for Q2 shows a surplus of DKK 6 million, while with Q1 the projected surplus was DKK
17 million.
The projected surplus is DKK 11 million less compared with Q1, owing to the fact that income is
DKK 12 million less, salary costs are down by DKK 4 million and operating costs are up by DKK 3
million, cf. Table 1. Projected equity is approximately DKK 279 million and is thus considerably
higher than the minimum amount of DKK 180 million previously determined for CBS' equity.
The main change in relation to Q1 is the adjusted prognosis for student full-time equivalent (FTE)
income, which has been adjusted downwards by DKK 8 million. The lower prognosis for student FTE
income is based on the fact that the period for determining level of study activity (student FTEs) is
coming to an end (as of 31 August 2017), and that on the basis of actual development of student FTEs
to date (mid-August), we expect slightly fewer student FTEs compared with Q1. The prognosis is
explained further in section 2, which also examines other changes to income and expenditure in more
detail, cf. Table 5.
Section 3 presents projected figures for the 2018-2020 multi-year budget, which has only been marginally adjusted for 2019 and 2020 with regard to the expenditure budget for academic staff.
Table 1. Follow-up on finances 2017, Q2
2017 July forecast
DKK million, current prices

Jan‐July.
2017

Jan‐July.
2016

Budget
2017

Q1 2017

Diff. Q1 vs.
Budget 2017

Q2 2017

Result
2016

Income, total

790

759

1.314

1.330

1.318

‐12

1.350

Salary cost, total
Operating cost, total
Capital cost, total
Investment pool
Total cost

495
227
26
4
753

494
210
28
2
734

856
414
45
9
1.324

851
407
46
8
1.313

847
410
46
8
1.312

‐4
3
0
0
‐1

861
391
47
6
1.305

38
‐

25
‐

‐10
263

17
290

6
279

‐11
‐11

45
273

Result
Eguity
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2. Follow-up on finances – analysis of income and expenditure
2.1. Income
Income is expected to fall overall by DKK 12 million:


Income from performance-based (taximeter) funding from full-time study activity (student
FTEs) is projected to be DKK 8 million less compared with Q1. The final figure for student
FTE income can be ascertained in early September 2017, when the student FTE income period
for this budget year ends on 31 August 2017. The actual number of student FTEs to date (midAugust) is 12.073. At the same time last year, the number of student FTEs was approximately
500 more. In our prognosis (Q1) we assumed a decrease by about 300 FTEs compared with
2016. If this trend is also mirrored in the final student FTE number, this will correspond to
about DKK 8 million less in performance-based income compared with Q1, equivalent to a
decrease in student FTEs of about 187. Table 2 shows the new prognosis for student FTEs for
2017.

Table 2. Actual and projected study activity (student FTEs), 2015-2017

Student full‐time equivalent
Student FTE

2015
11.992

2016
13.052

B 2017
12.395

Q1 2017
12.708

Q2 2017 Diff. Q2‐Q1
12.521
‐187

NB: 2015 and 2016 show actual number of student FTEs.

Figure 1 below shows the development of student FTEs over the months during the academic
years 2015, 2016 and 2017. It can be seen here that for a large part of this period of time the
number of student FTEs in this academic year has been close to last year's high number of
student FTEs. This, together with the fact that more students than before submitted their thesis
at the first try in May 2017, meant that we adjusted the prognosis for student FTEs in Q1 upwards to 12.708 FTEs, cf. Table 2 above and the follow-up on finances of 1 June 2017 sent to
the Board. However there has been a subsequent lower number of student FTEs in the months
May to August, which means overall that we are now adjusting the prognosis for annual student FTE numbers downwards. The final figure for student FTEs will be shown in Q3.
In connection with the draft budget for 2018, which will be submitted to the Board at the next
meeting in November, an analysis of student study patterns in the academic year 2016/2017
will be carried out. Recent student behaviour patterns will be an important parameter for the
new student FTE prognosis for 2018 and beyond.
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Figure 1. Development of student FTEs over the months in the academic years 2015, 2016 and
2017

13.000

2016
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12.000

2015

Student FTEs

11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000

NB: 2017 – after Q2 – continues to be based on forecasts.



Externally funded research is expected to decrease by about DKK 4 million, primarily due
to a drop in overhead income. As things stand at July 2017, CBS has experienced an increase
in private-sector income and a reduction in public-sector income compared with the same period last year. Since private-sector funding providers give fewer overheads for academic activities, this means overall a decline in income, even though the level for specialised activities
has been maintained. Table 3 sums up the development of income from the various funding
providers in 2016 and 2017, up to and including July. Similarly, Table 4 shows that the specialised activities are at least on the same level as last year despite lower total income, cf. increase in salary costs.
The prognosis for income from externally funded research will continue to be relatively uncertain, since total income for 2017 cannot be determined until late in the year.
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Table 3. Income as at July 2016 and 2017, broken down into funding sources,
DKK million

Sources of grants
Danish Public Sources
Danish Private Sources
EU
Other International Sources
Total

2016
28,1
26,4
9,0
3,2
66,7

2017
23,3
31,2
8,7
2,3
65,5

Diff.
‐4,9
4,8
‐0,3
‐0,9
‐1,2

Table 4. Expenditure for externally funded research as at July 2016 and 2017,
DKK million

Types of costs
Total Salary cost
‐ Faculty, incl. PhDs
‐ Adjunct faculty
‐ Administratives Staff
‐ Workload reduction (VIP og TAP)
Total operating cost
Overhead
Total cost

2016
41,7
27,7
0,4
4,4
9,2
13,4
11,7
66,7

2017
45,0
30,5
0,3
3,9
10,3
11,7
8,7
65,5

Diff.
3,4
2,8
‐0,1
‐0,5
1,1
‐1,7
‐2,9
‐1,2

As far as other income is concerned, the annual prognosis has not been adjusted as yet. At the same
time, it is important to note that:
The degree completion bonus/study progress bonus, which constitutes approximately 10 percent of
total performance-based funding (the remaining 90 percent consists of student FTE income) is not
announced by the Ministry of Higher Education and Science until November in connection with the
supplemental appropriation for 2017. This funding consists of a pool of funds that are allocated by the
ministry to the universities according to overall activity in the sector (number of graduates). The unit
price (rate for degree completion) and thus total degree completion bonus funding for CBS will only
be known once the total number of graduates in the university sector has been ascertained. With regard
to degree completion time and the study progress bonus (which is what triggers the main part of the
degree completion bonus), the ministry has indicated that CBS fulfils the reduction requirement 100
percent, which means that we will receive the study progress bonus 100 percent. Thus the only uncertain factor is the final number of graduates and, moreover, the rate. The deadline for establishing the
number of graduates is 30 September.
There will be no final figures for part-time degree programmes (performance-based funding) until
October, the end of the funding year. No major changes are expected in relation to Q1.
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Finally, it should be noted that, similarly, the final figures for student fees are not expected to be ascertained until early October, since several payment deadlines for programmes in autumn fall in September. No major changes are expected in relation to Q1, corresponding to a plus/minus of DKK 2
million.

2.2. Costs
Total costs are expected to drop by DKK 1 million, with the following developments:
Salary costs are expected to decline by DKK 4 million:
-

It was assumed with Q1 that there would be increased support to research through the recruitment of academic assistants at the departments. This does continue to be a target; however
implementation will extend over a longer period of time. Furthermore, spending on academic
staff has been adjusted downwards due to the expected decrease in externally funded research
– not compared with last year – but compared with our prognosis for Q1.

Operating costs are forecast to rise by DKK 3 million compared with Q1:
-

Owing to financial flexibility, cf. follow-up on finances submitted to the Board in June 2017,
plans for bringing forward new investment in IT equipment and software have been incorporated into Q2, corresponding to an increase of about DKK 6 million.

In addition, the following minor adjustments have been made based on consumption to date and the
units' reported figures for Q2:
-

Spending on external construction and IT specialists has been adjusted downwards by DKK
2 million owing to consumption so far and forecasts for the remainder of the year.
Expenditure on consultancy services is projected to increase by about DKK 2 million.
Expenditure on books and journals is expected to rise by DKK 1 million.
Office expenditure is expected to be DKK 2 million less.
Expenditure on other operating costs is expected to be DKK 2 million less.

If actual student FTE numbers end up at the same level as projected and there is still financial flexibility, Senior Management will consider bringing forward further investment at CBS.

There are no changes in projected capital costs or use of the investment pool.
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Table 5. Income and expenditure, Q2 2017
2017 July forecast
DKK million, current prices

Jan‐July.
2017

Jan‐July.
2016

Budget
2017

Q1 2017

Q2 2017

Result
2016

Diff. Q2 vs. Q1

Income
Taximeter funding
Basic research grant and other government funding
External financing for research
Student tuition fees
Other income
Total income

389
201
65
113
21
790

374
193
67
107
19
759

645
339
129
163
39
1.314

661
339
129
163
39
1.330

653
339
125
163
39
1.318

‐8
0
‐4
0
0
‐12

674
354
121
162
40
1.350

224
65
205
0
495

231
64
199
0
494

400
115
341
0
856

392
115
344
0
851

388
115
344
0
847

‐4
0
0
0
‐4

399
121
341
1
861

73
33
32
7
8
6
26
20
9
15
227

76
33
28
8
5
6
20
17
5
12
210

100
66
53
20
14
12
37
35
25
52
414

100
66
55
17
15
10
39
40
25
40
407

100
66
55
15
17
10
45
38
26
38
410

0
0
0
‐2
2
0
6
‐2
1
‐2
3

106
66
51
17
14
11
35
34
22
34
391

17
0
9
26

18
0
10
28

28
0
17

29
0
17

0
0
0

30
0
17

45

46

29
0
17
46

0

47

4

2

9

8

8

0

6

753

734

1.324

1.313

1.312

‐1

1.305

38

25

-

-

‐10
263

17
290

6
279

‐11
‐11

45
273

Salary costs
Faculty, incl. PhDs
Adjunct faculty
Administrative staff
Salary costs ‐ Other
Total salary costs

Operating costs
Rent and real property taxes
Operating of buildings and maintenance, total
Conference and service trips
External construction and IT specialists
Consulting (incl. legal, auditing and substitute)
Teachers paid by invoice and research support
IT equipment and software
Office expenses
Books, journals, prints, ect.
Others
Total operating costs

Cost of capital
Depreciation etc. of fixed assets
Interest income
Financial costs
Total costs of capital

Investment pool
Total cost, Investment pool (TAP salary)
Total cost, incl. Investment pool
Result
Equity
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3. Multi-year budget for 2018-2020
In the prognosis for Q2 the budget for faculty is lowered with DKK 4 million. It is proposed that this
lower consumption be used for later recruitment of academic staff in 2019 and 2020 with DKK 2 million per year.
One important factor for the 2018 budget proposed Financial Act for 2018 (FFL 2018), which was
published 31 August 2017, cf. memo about FFL 2018. Table 6 below does not take into account FFL
2018. The draft budget for 2018 and the multi-year budget will be presented to the Board at the board
meeting in November.
Table 6. Multi-year budget for 2018-2020, DKK million
Multi‐year budget 2018‐2020 DKK million, current
prices

Result
2016

Budget
2017

Q1 2017

Q2 2017

B2018

B2019

B2020

Income
Taximeter funding
Basic research grant and other government funding
External financing for research
Student tuition fees
Other income
Total income

674
354
121
162
40
1.350

645
339
129
163
39
1.314

661
339
129
163
39
1.330

653
339
125
163
39
1.318

620
336
129
172
40
1.297

618
336
129
174
40
1.298

609
335
129
177
40
1.289

399
121
341
1
861

400
115
341
0
856

392
115
344
0
851

388
115
344
0
847

410
109
343
0
862

421
107
343
0
871

426
105
343
0
874

106
66
51
17
14
11
35
34
22
34
391

100
66
53
20
14
12
37
35
25
52
414

100
66
55
17
15
10
39
40
25
40
407

100
66
55
15
17
10
45
38
26
38
410

100
65
55
17
14
10
37
37
24
38
397

100
65
55
17
14
10
37
37
24
38
397

100
65
55
17
14
10
37
37
24
38
397

30
0
17
47

28
0
17
45

29
0
17
46

29
0
17
46

28
0
18
46

27
0
18
45

27
0
18
45

6

9

8

8

1

0

0

1.305

1.324

1.313

1.312

1.307

1.313

1.316

45
273

‐10
263

17
290

6
279

‐10
269

‐16
253

‐27
225

Salary costs
Faculty, incl. PhDs
Adjunct faculty
Administrative staff
Salary costs ‐ Other
Total salary costs

Operating costs
Rent and real property taxes
Operating of buildings and maintenance, total
Conference and service trips
External construction and IT specialists
Consulting (incl. legal, auditing and substitute)
Teachers paid by invoice and research support
IT equipment and software
Office expenses
Books, journals, prints, ect.
Others
Total operating costs

Cost of capital
Depreciation etc. of fixed assets
Interest income
Financial costs
Total costs of capital

Investment pool
Total cost, Investment pool
Total cost, incl. Investment pool
Result
Equity

3. STRATEGISK RAMMEKONTRAKT – DRØFTELSE
Den nye universitetslov blev vedtaget i juni 2017 og indebærer blandt andet at de nuværende
udviklingskontrakter erstattes af ”strategiske rammekontrakter”. Det er et åbent spørgsmål om der på sigt
bliver en sammenkobling mellem rammekontrakterne og uddannelsesbevillingen.
Bestyrelsen godkendte på sit møde i juni en foreløbig tidsplan for arbejdet med den nye rammekontrakt.
Siden bestyrelsesmødet er der sket følgende:
- Datoer for CBS’ forhandlingsmøder med ministeriet er fastsat (formand og rektor deltager i
møderne). 1. forhandlingsmøde er d. 5. oktober 2017 og andet forhandlingsmøde er d. 2. marts 2018.
Se tidsplan i baggrundsmaterialet.
- CBS har modtaget materiale om de nye kontrakter, der bl.a. udpeger en række fokusområder for
kontrakterne, samt struktur og skabeloner for kontrakterne, jf. baggrundsmateriale.
- Bestyrelsesformændene mødtes til ”opstartsmøde” med ministeren d. 18. august
- CBS har ”mappet” Business in Society strategien i forhold til de af ministeriet udmeldte
kerneopgaver og fokusområder, hvilket har resulteret i en bruttoliste over CBS’ strategiske mål og
udfordringer i forhold til kerneopgaverne og fokusområderne, jf. bilag 3.1.
Formålet med denne drøftelse i bestyrelse er, at bestyrelsen drøfter og prioriterer hvilke strategiske mål og
udfordringer, der skal indgå i det forhandlingsoplæg, der skal danne grundlag for første forhandlingsmøde.
Formanden indleder drøftelsen med at referere fra bestyrelsesformændenes møde med ministeren, samt deres
indbyrdes møde i formandskredsen.
Det indstilles:
- at bestyrelsen drøfter, kvalificerer og prioriterer udkastet til første forhandlingsmøde
Bilag:
3.1 Strategisk rammekontrakt mellem UFM og CBS
3.2 Procesplan og baggrundsmateriale

Møde i CBS bestyrelsen / 12. september 2017

B3-2017
Pkt. 3
Bilag 3.1
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Strategisk rammekontrakt mellem UFM og CBS
CBS skal indgå en strategisk rammekontrakt med ministeriet efter et nyt koncept. Ministeriet har udsendt den endelig forhandlingspakke for den strategiske rammekontrakt.
Konceptet for rammekontrakten er nyt og giver umiddelbart mulighed for at institutionerne har større
indflydelse på at definere mål og målepunkter sammenlignet med de tidligere udviklingskontrakter.
Der bliver 2 forhandlingsmøder mellem ministeriet og CBS.
Fokus på det første forhandlingsmøde er en gensidig forventningsafstemning og en fælles forståelse af
CBS’ strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til CBS’ kerneopgaver. CBS skal
forud for mødet sende et oplæg, der forholder sig hertil og desuden forholder sig til regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet samt en række fokusområder, jf. udsendt materiale fra
ministeriet.
Det andet forhandlingsmøde har fokus på at fastsætte konkrete mål for CBS’ kerneopgaver med afsæt
i de strategiske målsætninger og udfordringer (fokus for første møde). Forud for dette møde skal CBS
udarbejde et udkast til rammekontrakt med 5-8 konkrete strategiske effektmål og tilhørende indikatorer for CBS’ kerneopgaver.
Det kan ikke udelukkes, at der i et eller andet omfang vil kunne blive knyttet økonomi på opfyldelse af
kontrakten, hvilke betyder, at indhold og målepunkter i kontrakten holdes på et ambitiøst, men realistisk niveau.
Vedlagt er en bruttoliste (i udkast) over de temaer, CBS har indeholdt i sin strategi og som matcher de
kerneopgaver og fokusområder, som ministeriet har formuleret i baggrundsmaterialet. Bruttolisten er
opstillet efter den struktur, som ministeriet forventer at modtage materiale i forud for første forhandlingsmøde.
I oplægget er der taget udgangspunkt i CBS’ strategi ”Busines in Society”, herunder de tre transformational initiatives, og øvrige strategiske mål og udfordringer. Indholdet af de tre transformational initiatives: 1) Entrepreneurship & Innovation, 2) CBS programme portfolio og 3) Collaboration with the
business community and society skal afspejles i oplægget. Det er alle temaer, der er tværgående i forhold til de kerneopgaver, ministeriet har defineret. Det foreslås, at brede initiativet Entrepreneurship &
Innovation ud, så fokus er på etableringen af nye BiS platforme og ikke alene på E&I initiativet.
Desuden foreslås det, at indarbejde kvalitet/effekt og relevans/impact som overordnede og tværgående
temaer i kontrakten. I strategien har CBS forpligtet sig stærkt på at gøre en forskel for samfundet og
det er oplagt, at den nye strategiske rammekontrakt fokuserer på dette område. EFMD udbyder en
form for akkreditering eller auditering af impact: BSIS (Business School Impact Survey). Denne består ikke af et sæt faste kriterier, men vurderer universitetets evne til at forholde sig til impact på en
række relevante områder for både forskning og uddannelse. Hvis dette arbejde vurderes realistisk og
relevant kunne man forestille sig, at en udvikling af impact vurdering og en opnåelse af EFMD
(EQUIS) godkendelse heraf, kunne være et tema og mål på tværs af ministeriets fokusområder.
Bestyrelsen bedes drøfte vedlagte udkast til bruttooversigt over CBS’ strategiske mål og udfordringer
med henblik på at kvalificere oplægget og give konkrete input til indholdet. Bemærkningerne vil efterfølgende blive indarbejdet i materialet.
Vedlagt:
1. Bruttoliste over strategiske mål og udfordringer fordelt på ministeriets struktur for kerneopgaver
og fokusområder
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UDKAST

Bruttooversigt - CBS’ strategiske mål og udfordringer i forhold til kerneopgaverne
Kerneopgave A) At drive forskning
Strategiske mål og prioriteringer
Forskningen ved CBS favner både klassiske discipliner inden for management såsom finansiering,
økonomi, regnskab, afsætningsøkonomi, strategisk ledelse og organisationsstudier såvel som discipliner, der sætter business i en bredere, social, politisk, kulturel, filosofisk historisk kontekst.
CBS’ strategi har ”Business in Society” som omdrejningspunkt og sender dermed et klart signal om, at
CBS finder sin eksistensberettigelse i at skabe værdi for samfundet gennem forskning og forskningsbaseret uddannelse.
CBS’ strategi indeholder en ambition om at øge tværfagligt samarbejde på CBS – og med andre discipliner, ikke mindst STEM – for at gøre det muligt at løse samfundsmæssige udfordringer, der krydser
akademiske grænser. Arbejdet med at forny konceptet for BiS-platforme skal understøtte dette.
For CBS finder forskningens værdiskabelse sted gennem excellent forskning i samspil med den offentlige sektor og private virksomheder og med samfundet i bredeste forstand såvel som i samspillet med
internationale forskningsmiljøer. CBS sigter på, at forskningen i stadig højere grad skal tænkes sammen med, engagere sig i og udfordre de problemer og muligheder, virksomheder og organisationer
står overfor.
Væsentlige og konkrete udfordringer i forhold til de strategiske mål
Rekruttering af VIP
CBS arbejder for at fastholde og gerne øge universitetets høje faglige niveau. I den sammenhæng er
afklaring af forventninger til eksisterende og nye medarbejdere af største vigtighed, og CBS arbejder
derfor med implementering af READ-formatet ved alle institutter såvel som ved konkrete beslutninger
om tilbud om ansættelse. CBS arbejder også med styrket scouting, ligesom en ny model for stillingsallokering er indført med henblik på styrket rekruttering.
Både i forhold til rekrutteringen af VIP og i forhold til de samlede VIP-ressourcer, er det afgørende for
CBS at sikre den rette balance mellem forskning, undervisning og samarbejdet med det omgivende
samfund.
Kønsdiversitet
CBS arbejder strategisk med at øge kønsdiversiteten. Det sker i erkendelse af, at der skal tænkes innovativt og handles bevidst hvis CBS skal blive bedre til at udnytte talentmassen bredt uanset køn.
Øge Ph.D. bestanden
CBS har i flere år været udfordret af, at der fra statslig side er prioriteret forholdsvis få midler til ph.d.uddannelser inden for samfundsvidenskab. Med de seneste års beskæringer, har CBS endvidere ople-
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vet et faldende optag på ph.d.-uddannelserne. CBS vil i de kommende år arbejde for at vende denne
udvikling, da en god bestand af ph.d.’ere er afgørende for videnoverførsel til private og offentlige
virksomheder og helt afgørende for forskningsmiljøernes vitalitet og fornyelse.
Ekstern finansiering
Eksternt fundede forskningsprojekter er en vigtig kilde til sikring af CBS’ forsknings relevans og kvalitet. Derfor arbejder CBS løbende for at tiltrække eksternt finansierede forskningsprojekter, der ligger
inden for CBS’ forskningsprofil og som kan medvirke til at styrke de enkelte forskeres profiler. CBS
deltager bl.a. aktivt i Copenhagen EU-Office og søger at fremme netværk til forskere ved STEM for at
styrke ansøgninger, f.eks. til Innovationsfonden og Horizon 2020. Desuden arbejder CBS for at fremme samarbejdet med private fonde.
Kerneopgave B) Forskningsbaseret uddannelse
Strategiske mål og prioriteringer
CBS bidrager til samfundet gennem forskningsbasereret uddannelse. CBS er forpligtet til at uddanne
og videreuddanne yngre og mere erfarne, gennem livslang læring, til erhvervslivet og samfundet i
øvrigt ved at give dem et solidt vidensgrundlag, kompetencer og indsigt i den nyeste internationale
forskning med henblik på at skabe værdi og bæredygtig udvikling og vækst.
CBS’ uddannelser er baserede på vores strategi, som har ”Business in Society” som omdrejningspunkt. Det betyder, at CBS uddanner kandidater, der kan løse udfordringer i bred samfundsmæssigt
forstand. CBS’ kandidater skal være efterspurgte på det arbejdsmarked, de kommer ud til, og de skal
være klædt på til at tackle nye udfordringer og kunne ændre den måde tingene gøres på i dag.
Det er CBS’ mål at udvikle den enkelte studerende, så han/hun kan opnå sit fulde potentiale, uddanne
de studerende til social ansvarlighed samt skabe fremtidens medarbejdere, entrepreneurer og erhvervsledere, leve op til det højeste internationale uddannelsesniveau og udvikle praksisorienteret uddannelse og fag.
Livslang læring - kompetencer og dannelse
For at leve op til CBS’ mål skal alle kandidater være i besiddelse af grundlæggende erhvervsøkonomiske kompetencer, men også generiske kompetencer som kritisk, analytisk og refleksiv tænkning.
De skal have sans for problemløsning og en samfundsmæssige forståelse for erhvervslivets muligheder og udfordringer, som afspejler de mangfoldige og komplekse problemstillinger, som erhvervslivet
og resten af samfundet står over for.
CBS vil uddanne studerende med et entreprenant og innovativt mindset, som bliver attraktive på et
arbejdsmarked, der i stigende grad vil efterspørge disse kompetencer.
Foruden at uddanne unge kandidater vil CBS også sikre, at erfarne medarbejdere kan erhverve disse
kompetencer gennem livslang læring i form af efter- og videreuddannelse. Behovet for læring og uddannelse er ikke begrænset til studerende i begyndelsen af 20’erne, tværtimod vil mennesker fra mange forskellige grupper i samfundet have gavn af viden fra CBS og andre universiteter hele livet.
CBS’ uddannelsesportefølje
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For at leve op til CBS’ egen ambition og imødekomme kravene fra de studerende og arbejdsmarkedet,
skal CBS’ uddannelser og de studerendes kompetencer være veldefineret og transparente både internt
på CBS og eksternt for CBS’ omgivelser. CBS vil derfor som et strategisk initiativ gennemgå uddannelsesporteføljen kontinuerligt og udarbejde definitioner, beskrive og sikre de primære kompetencer,
som de studerende skal opnå i deres uddannelsesforløbet.
Væsentlige og konkrete udfordringer i forhold til de strategiske mål
Beskæftigelse og fremtidens arbejdsmarked
CBS’ dimittender er efterspurgte og kommer i dag i høj grad i beskæftigelse, hvilket bekræfter at CBS
dimittender har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Beskæftigelsessituationen for
dimittender afspejler dog dagens arbejdsmarked. For CBS er det afgørende at kommende dimittender
også har de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked efterspørger. Det kræver en løbende tilpasning af kompetencebehovene i forhold til arbejdsmarkedet.
Livslang læring
CBS vurderer at livslang læring igen vil afløse fokuseringen på at få studerende færdige og ud så hurtigt som muligt. CBS vil medvirke til at udvikle modeller, der muliggøre en løbende livslang vekslen
mellem universitet og arbejdsliv.
CBS oplever, at der, på både HD- og Masterområdet, i stigende grad er efterspørgsel på mere fleksible
forløb, hvor de studerende i høj grad selv kan tilrettelægge deres uddannelser.
Markedet for HD-uddannelsen i Danmark har generelt været faldende i de senere år. Det fald har også
haft betydning for CBS. Den negative markedsudvikling skyldes et ændret arbejdsmarked, hvad angår
rekrutteringen af medarbejdere med HD-kompetence.
Eksempelvis har den finansielle sektor anvendt HD-uddannelserne som deres foretrukne videreuddannelser, men der er dels sket et fald i antallet af medarbejdere i sektoren og dels rekrutterer sektoren i
stigende grad medarbejdere med et højere uddannelsesniveau, eksempelvis kandidatniveau.
CBS overvejer i dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet og de øvrige udbydere af HDuddannelser, hvordan uddannelserne kan moderniseres med henblik på at gøre dem attraktive for
fremtidens arbejdsmarked.
ICT og udvikling af læringsformer
CBS ønsker at styrke kvaliteten ved markant styrket anvendelse af online og blended undervisning. De
digitalt understøttede undervisningsformer skal især gerne medføre en øget studieintensitet, også når
de studerende ikke er i undervisningslokalet. Den IT-støttede undervisning er et vigtigt led i udviklingen af undervisningsformer, hvor vi ønsker at flytte fokus fra at formidle til at engagere.
Kerneopgave C) Samarbejde med det omgivende samfund
Strategiske mål og prioriteringer
CBS vil gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor bidrage til en positiv
udvikling af samfundet. Det er CBS’ ambition at fastholde og øge vigtigheden af uddannelse og forskning af høj kvalitet og relevans, som et bidrag til samfundet og som en platform for samarbejde og
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partnerskaber. Derfor er et systematisk og løbende engagement med relevante partnere i erhvervslivet
og den offentlige sektor nødvendig.
Væsentlige og konkrete udfordringer i forhold til de strategiske mål
Relationer og samarbejde
CBS ønsker at styrke sine relationer og samarbejde med erhvervslivet og det omgivende samfund. Det
sker, blandt andet, gennem formelle partnerskaber og uformelle relationer, som inkluderer uddannelse,
forskning samt formidling og spredning af viden nationalt og internationalt og bidrager til udviklingen
af kompetencer i erhvervslivet og den offentlige sektor.
Indholdet i en partnerskabsmodel skal for eksempel ikke kun fokusere på branding af potentielle arbejdsgivere og rekruttering. En partnerskabsmodel må således også gøre det muligt, at CBS’ partnere
får kendskab og medvirker til udviklingen af CBS’ uddannelser og forskning.
En styrkelse af relationer og samarbejde vil også kræve nye platforme, hvor CBS kan udveksle forskning med erhvervslivet og derigennem udvikle og styrke relationerne med strategisk vigtige interessenter.
Involvering af erhvervslivet i udviklingen af uddannelser
CBS ønsker at udvikle og styrke erhvervslivets involvering i udviklingen af vores uddannelser, for
derigennem af skabe værdi både for CBS og for erhvervslivet, blandt andet ved at sikre kandidater
med relevante kompetencer. Det kan eksempelvis ske gennem en videreudvikling af advisory boards
eller en udvikling af CBS’ muligheder for og evne til eksempelvis at inddrage mere aktuelle cases i
undervisningen.
Tværgående samarbejde om forskning
Samarbejde med erhvervslivet og det øvrige samfund bliver, blandt andet, styrket af udviklingen af
værdifuld og relevant forskning for og sammen med samfundet.
CBS ønsker at styrke samarbejder og co-creation omkring forskning, som appellerer til store forskningspartnerskaber – på tværs af universiteter, brancher og organisationer.
Kerneopgave D) Forskningsbaseret myndighedsbetjening
CBS har ikke forskningsbaseret myndighedsbetjening og CBS skal derfor ikke udarbejde mål herfor.
Kerneopgave E) Gør nyeste viden inden for relevante fagområder tilgængelig for videregående
uddannelse uden forskning
Strategiske mål og prioriteringer
CBS tilbyder Ph.D.-uddannelse for undervisere fra erhvervsakademier og professionshøjskoler. Der er
udarbejdet standardkontrakter i samarbejde med relevante interessenter for at sikre dette.
Væsentlige og konkrete udfordringer i forhold til de strategiske mål
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Dimittender fra erhvervsakademier og professionshøjskoler har kun begrænset mulighed for videreuddannelse på CBS’ ordinære uddannelser på grund af begrænsninger af dobbeltuddannelse og supplering. CBS vil derimod have opmærksomhed på denne gruppe i videreudviklingen af efter- og videreuddannelse.
Effektiv ressourceudnyttelse
Strategiske mål og prioriteringer
CBS fokuserer overordnet set på effektiv ressourceudnyttelse i to retninger. Dels med fokus på de
studerende og deres uddannelsesforløb på CBS. Dels med fokus på effektiv brug af såvel medarbejderressourcer som CBS’ fysiske ressourcer i form af blandt andet bygninger.
Studerende
Det er centralt, at se på de studerendes samlede forløb på CBS. Lige fra tiltrækning af de rette studerende og kommende studerendes valg af studie til de studerendes forløb gennem deres studie – både i
forhold til læring og studieliv, men også i forhold til studietid og frafald af studerende.
Medarbejdere
Alle medarbejdere på CBS – både videnskabelige samt teknisk og administrative medarbejdere – er
helt centrale for at kunne levere CBS’ kerneopgaver. CBS har fokus på at balancere den tid, som VIP
og DVIP bruger på undervisning, forskning og i relation til erhvervsliv samt private og offentlige institutioner. Desuden har CBS fokus på at universitets TAP medarbejdere understøtter CBS effektivt og
sikrer, at CBS er et veldrevet universitet. Det er målet at anvende ressourcer således, at den samlede
kvalitet i vores kerneydelser er højest mulig.
Fysiske ressourcer
CBS fokuserer til stadighed på bedst mulig udnyttelse af både de fysiske rammer og fysiske ressourcer
som blandt andet el og vand.
Væsentlige og konkrete udfordringer i forhold til de strategiske mål
Studierammer
CBS har fokus på vedvarende høj kvalitet af uddannelserne, der udbydes. De enkelte uddannelsers
kvalitet og udvikling af kvaliteten af uddannelserne prioriteres. Der er fokus på udvikling af undervisnings- og læringsmiljøerne, herunder blandt andet at sikre den rette feedback til de studerende.
Ud over fokus på kvalitet i uddannelserne har CBS stort fokus på rammerne for de studerende. Den
praktiske tilrettelæggelse af studiet har stor betydning for de studerendes kvalitetsoplevelse og for
deres mulighed for at fokusere på læring.
Vi ønsker, at det er muligt at følge og afslutte sit studie uden forsinkelse med de muligheder der er
som studerende for at tilrettelægge sit studieforløb. Men CBS vil fortsat prioritere kvalitet og læring
højeste prioritet og vil derfor give de bedst mulige rammer for det, vi betragter som væsentlige elementer i uddannelserne, eksempelvis udlandsophold og entrepreneurskab.
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God administrativ understøttelse
Der har grundet CBS’ økonomiske rammer længe været stort fokus på at tilpasse organisationen de
stadigt strammere økonomiske vilkår, CBS har været præsenteret for.
CBS ønsker at drive universitetet effektivt og sikkert og øger i den forbindelse fokus på de store tværgående processer, der understøtter CBS’ kerneopgaver. Dette fokus handler blandt andet om at øge
graden af procesdigitalisering. Desuden er der til stadighed fokus på at optimere og udvikle den administrative understøttelse af opgaverne blandt andet på baggrund af forenkling af processer og procedurer og evalueringsindsatser på det administrative område.

B3-2017
Pkt. 3
Bilag 3.2
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Proces for strategisk rammekontrakt fra 2018
Ministeriet har udsendt materiale om deres nye koncept for strategiske rammekontrakter fra 2018.
Desuden er der fastlagt forhandlingsmøder mellem UFM og CBS i hhv. oktober 2017 og marts 2018.
Tidsplanen er ret presset, hvorfor der ikke er plads til en bred involverende proces. Det foreslås derfor,
at vi tager udgangspunkt i CBS Business in Society strategi - især Transformational Initiatives - og
supplerer den med de strategiske indsatser/udfordringer, som i øvrigt er på dagsordenen på CBS.
Øvelsen vil på denne måde omhandle en prioritering af, hvad der skal med i kontrakten snarere end en
diskussion af, hvad der er strategisk vigtigt for CBS.
Arbejdet vil blive forankret i Økonomi & Analyse/Forretningsudvikling, men i tæt koordinering med
Ledelsessekretariatet, EDU og Research.
Der foreslås følgende proces for udarbejdelse af forhandlingsoplæg i forbindelse med rammekontrakten.
Tid

Aktivitet

16. august 2017

DIR møde
•
•

18. august 2017
17. – 31. august 2017

Godkendelse af oplæg til proces
Input til indhold af oplæg om strategisk rammekontrakt (til 1. forhandlingsmøde med UFM)
Møde i UFM om de strategiske rammekontrakter (bestyrelsesformanden deltager)
Nedsættelse af smal arbejdsgruppe om den strategiske rammekontrakt
med inddragelse af arbejdsgrupperne for strategiens Transformational
Initiatives, dekansekretariaterne for forskning og uddannelse, samt
ledelsessekretariatet. Forretningsudvikling og Analyse (FA) er formand for arbejdsgruppen.
Formål med arbejdsgruppen er at bidrage til formulering af strategiske
udfordringer, udfordringer og styrkepositioner til 1. forhandlingsmøde
samt at definere mål og indikatorer til 2. forhandlingsmøde med UFM i
marts 2018

24. august 2017

Udsendelse af materiale til bestyrelsesformandsskab

28. august 2017

• Oplæg til indhold af rammekontrakt til drøftelse på formøde
Formøde med bestyrelsesformandsskab

[30] august 2017

Udsendelse af materiale til, Akademisk Råd, institutledere, studielederkreds og adm. chefkreds
•

4. september 2017

Oplæg til indhold af rammekontrakt (efter evt. bemærkninger fra
formand)
Møde Akademisk Råd

5. september 2017

• Præsentation af rammen og proces for kontraktforhandlingen
Møde administrativ chefkreds (bred kreds)

12. september 2017

• Præsentation af rammen og proces for kontraktforhandlingen
Institutledermøde
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12. september 2017

• Præsentation af ramme og proces for kontraktforhandlingen
Bestyrelsesmøde

18. september 2017

Direktionen drøfter endeligt udkast til forhandlingsoplæg

21. september 2017

Forhandlingsoplæg sendes til UFM

5. oktober 2017

Første forhandlingsmøde mellem CBS og UFM
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Formål: Gensidig forventningsafstemning og fælles forståelse af strategiske udfordringer
Uge 41 – 44

Arbejdsgruppe definerer målepunkter til kontrakten.

8. november 2017

Direktionsmøde
• Udkast til konkrete målepunkter i kontrakten
Direktionsmøde
•
Endeligt udkast til målepunkter i kontrakten
Høring i Akademisk Råd, Institutlederne, studielederkreds, administrativ chefkreds.
Direktionsmøde
•
Endeligt materiale til bestyrelsen
Bestyrelsesmøde

15. november 2017
16. – 30. november 2017
6. december 2017
14. december 2017
Januar – medio februar
2018
16. februar 2018
2. marts 2018

Bestyrelsens bemærkninger indarbejdes.
Endeligt forhandlingsmateriale til UFM udarbejdes.
Forhandlingsoplæg sendes til UFM
Andet forhandlingsmøde mellem CBS og UFM
Formål: Fastsættelse af konkrete mål

Direktøren
Til bestyrelsesformænd og rektorer for universiteter, professionshøjskoler,
erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner

Kære bestyrelsesformænd og rektorer
De nye strategiske rammekontrakter er en vigtig del af grundlaget for en styrket
strategisk dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne.
Institutionen fastsætter i dialog med ministeriet strategiske mål for kerneopgaverne med afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner. I
prioriteringen af mål indgår også, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner bedst kan medvirke til at indfri de politiske ambitioner på uddannelses- og
forskningsområdet.
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil på opstartsmødet den 18. august 2017 udfolde regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet.
Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der forhandler på vegne af
ministeren. Som led i igangsætningen af forhandlingsforløbet er udpeget et antal
sektorvise fokusområder, jf. bilag 1. Det er intentionen, at fokusområderne indgår i
institutionens indledende overvejelser om relevante mål og herefter i dialogen om
de strategiske rammekontrakter.
Der er ligeledes vedlagt en vejledning for rammerne for kontraktforhandlingerne
og udarbejdelse af de strategiske rammekontrakter. Vejledningen indeholder to
standardskabeloner til brug for jeres oplæg til forhandlingsmøderne og kontraktudkast, jf. bilag 2.
Jeg vil gerne bede hver uddannelsesinstitution om at melde en kontaktperson ind
for kontraktforhandlingerne til styrelsen senest fredag den 11. august 2017 på:
rammekontrakt@ufm.dk
Jeg ser frem til vores dialog og samarbejde om de strategiske mål for den kommende kontraktperiode.
Med venlig hilsen

Nikolaj Veje
Direktør

30. juni 2017
Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K
Tel.
7231 7800
Fax
7231 7801
Mail
siu@ufm.dk
Web
www.ufm.dk
CVR‐nr.
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Bilag 1: Fokusområder for universiteterne i de strategiske rammekontrakter
Regeringens overordnede ambition er, at de videregående uddannelser skal have
høj kvalitet og fremme vækst og beskæftigelse.
Udgangspunktet er, at det faglige niveau skal være højt, og at uddannelserne skal
tilrettelægges, så de giver et højt læringsudbytte. Flere steder skal studieintensiteten øges. Det er afgørende, at uddannelserne giver de studerende relevante kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.
Det er også afgørende, at dansk forskning er af høj international kvalitet, og at
forskningen gør mest muligt gavn i samfundet. Det er en vigtig forudsætning for, at
Danmark kan have og fortsat udvikle videntunge arbejdspladser og et innovativt
erhvervsliv.
Med udgangspunkt i regeringens overordnede ambitioner for de videregående uddannelser er der identificeret en række fokusområder for universiteterne, som ministeriet finder væsentlige at adressere i forhandlingerne om universiteternes strategiske rammekontrakter.

30. juni 2017
Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
Professions- og Erhvervsrettede
Institutioner
Bredgade 43
1260 København K
Tel.
7231 7800
Fax
7231 7801
Mail
siu@ufm.dk
Web
www.ufm.dk
CVR-nr.

Det forventes, at institutionerne forholder sig til fokusområderne og vurderer relevansen af dem i deres institutionsspecifikke kontekst. Fastsættelsen af konkrete
mål for kerneopgaverne i rammekontrakterne vil ske i dialogen og forhandlingen
mellem ministeriet og den enkelte institution.
Fokusområderne er kategoriseret under følgende overskrifter.
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte
2. Relevans og kompetencebehov
3. Forskning af høj international kvalitet med en klar profil
4. Videnudveksling og –samarbejde
5. Effektiv ressourceudnyttelse
1. Uddannelseskvalitet og læringsudbytte
Fokusområder
•
Uddannelser af højt fagligt niveau – også internationalt
•
Uddannelsernes forskningsbasering
•
Høj studieaktivitet og læringsudbytte
•
Et tilstrækkeligt omfang af undervisnings- og vejledningstimer på alle uddannelserne, herunder særligt fokus på uddannelser med lave timetal
•
Undervisningskvalitet, herunder feedback i undervisningen
•
Udfordring af de dygtigste studerende både i forhold til dybde-, brede- og
tværfaglighed samt forsknings- og/eller erhvervsorientering
•
Anvendelse af digitale læringsteknologier
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2. Relevans og kompetencebehov
Fokusområder
•
Uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel på kompetencer
både nu og fremadrettet
•
Håndtering af ledighedsudfordringen for dimittender på visse uddannelser
•
Uddannelse af flere dimittender til det private arbejdsmarked
•
Uddannelser med fokus på stærke generelle akademiske kompetencer (bl.a.
kritisk tænkning, samarbejde, digitalisering og dannelse) samt fokus på balance mellem kernefaglighed og andre efterspurgte kompetencer
•
Fremme af iværksættermentalitet i uddannelserne
•
Relevante efter- og videreuddannelsesaktiviteter med høj kvalitet, der understøtter arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

3. Forskning af høj international kvalitet med en klar profil
Fokusområder
•
Forskning af høj international kvalitet, der udgør et fundament for at løse samfundsmæssige udfordringer og grundlag for et arbejdsmarked med videntunge
arbejdspladser
•
Institutionernes forskningsfaglige profiler med fokus på prioritering, udvikling
af styrkepositioner og nybrud
•
Koordinering, samarbejde og arbejdsdeling mellem universiteterne
•
Velafbalanceret udvikling af uddannelses- og forskningsmiljøer i lyset af forskellige kilder til forskningsfinansiering
•
Hjemtag af internationale forskningsmidler mv.
•
Ph.d.er af høj kvalitet rettet mod erhvervslivet
•
Transparent og tilgængelig forskning og høj integritet i forskningen
4. Videnudveksling og -samarbejde
Fokusområder
•
Samfundsmæssig gavn af investeringer i forskning, bl.a. fokus på samarbejde
mellem universiteter, virksomheder, innovationsaktører og andre videninstitutioner
•
Omsætning og formidling af forskningsbaseret viden til innovation i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor
•
Forskningsbaseret myndighedsbetjening af høj kvalitet inden for de givne
rammer
•
Parathed til at imødegå den accelererende teknologiske udvikling med nye
muligheder og udfordringer
•
Samarbejde mellem universiteterne og centrale innovationsaktører i forhold til
SMV’ers behov for tilføring af generelle akademiske kompetencer og mere teknologisk viden
5. Effektiv ressourceudnyttelse
Fokusområder
•
Studerendes gennemførelse på normeret studietid
•
Ansøgernes valg af den rigtige uddannelse i første forsøg, så frafald begrænses
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•
•
•
•

Samarbejde og arbejdsdeling på tværs af institutioner og miljøer i forhold til
små uddannelses- og forskningsmiljøer
Anvendelse af medarbejdernes ressourcer
Samarbejde og koordinering i sektoren om forskningsinfrastruktur
Ressourceudnyttelse i forhold til bygninger, energi mv. samt systemer og støttefunktioner med henblik på mest muligt til kerneopgaverne

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
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Bilag 2: Vejledning om strategiske rammekontrakter for 20182021
Sigtet med de strategiske rammekontrakter er at etablere et centralt og relevant
styringsredskab for institutionernes ledelser og et grundlag for en styrket strategisk
dialog mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelsen.
De overordnede rammer for de strategiske rammekontrakter er fastlagt i den politiske aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om bedre
rammer for ledelse samt vedtaget i Lov om ændring af universitetsloven (Bedre
rammer for ledelse), som træder i kraft 1. juli 2017.
For nærmere om den politiske aftale og Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) henvises til følgende link: http://ufm.dk/uddannelse-oginstitutioner/indsatsomrader/bedre-rammer-for-ledelse
Principper for strategiske rammekontrakter
Der er følgende principper for strategiske rammekontrakter:
 De strategiske rammekontrakter er institutionsspecifikke og indeholder
centrale strategiske mål for institutionens kerneopgaver med afsæt i den
enkelte institutions udfordringer. De strategiske mål udarbejdes i dialog
mellem institutionerne og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den
nuværende sondring mellem pligtige og selvvalgte mål ophæves.
 De strategiske rammekontrakter er rammen om en styrket strategisk dialog
mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelserne, hvor der
løbende følges op på fremdrift og resultater.
 De strategiske rammekontrakter har en længere varighed, der for den
kommende kontraktperiode er 4-årig.
 De strategiske rammekontrakter understøtter tværgående samarbejde og
koordinering mellem institutionerne om fælles udfordringer.

30. juni 2017
Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte
Bredgade 43
1260 København K
Tel.
7231 7800
Fax
7231 7801
Mail
siu@ufm.dk
Web
www.ufm.dk
CVR‐nr.

Bestyrelsens rolle
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den strategiske rammekontrakt og
institutionens overordnede strategi er afstemt, så rammekontrakten udgør et centralt styringsredskab. Bestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for, at
kontraktens mål nås. Bestyrelsesformanden forventes sammen med rektor at være
den strategiske partner i både forhandling og i den løbende opfølgning på mål og
resultater.
Forhandlingsmøder
Der forventes som udgangspunkt to forhandlingsmøder mellem Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og institutionen, der danner grundlag for, at der kan
indgås en endelig kontrakt mellem ministeren og bestyrelsen.
1. forhandlingsmøde
1. forhandlingsmøde skal understøtte en gensidig forventningsafstemning og en
Side

1/5

3404 2012

fælles forståelse af den enkelte institutions strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne, og hvad der overordnet skal sættes mål for.
Der forventes også en indledende drøftelse af mål på 1. forhandlingsmøde, som
udgør forarbejdet til udarbejdelse af kontraktmål.
2. forhandlingsmøde
2. forhandlingsmøde mellem styrelsen og institutionerne har fokus på fastsættelsen
af de konkrete kontraktmål for kerneopgaverne med afsæt i institutionens strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaverne. 2. forhandlingsmøde skal danne grundlag for færdiggørelse af kontrakten.
Drøftelser af aktiviteter og indsatser for realisering af de strategiske effektmål forventes at være en del af dialogen i kontraktforhandlingen på 2. forhandlingsmøde.
Forhandlingsforløbet indeholder eventuelt yderligere mundtlig og/eller skriftlig
dialog mellem institution og styrelsen med henblik på endelig tilpasning af en færdigforhandlet kontrakt, der kan underskrives af ministeren og bestyrelsesformanden.

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

Det forventes, at både bestyrelsesformand og rektor deltager i kontraktforhandlingsmøderne.
Det institutionsspecifikke afsæt for forhandlingsmøderne
Institutionerne forventes forud for 1. og 2. forhandlingsmøde at fremsende:
-

Oplæg til institutionens strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i
forhold til kerneopgaver (1. forhandlingsmøde).
Kontraktudkast med prioriterede strategiske effektmål for kerneopgaver
(2. forhandlingsmøde).
Handleplan for institutionens grundlag for at nå målene. Handleplanen
skal kvalificere forhandlingsdialogen om realisering af de strategiske effektmål (2. forhandlingsmøde).

Institutionerne bedes benytte vedlagte standardskabeloner til brug for det institutionsspecifikke oplæg til de to forhandlingsmøder.
Institutionens oplæg forventes at basere sig på strategiske overvejelser og prioriteringer understøttet af et solidt analytisk grundlag.
Den strategiske rammekontrakts indhold
Kontrakten skal samlet set afspejle den forventningsafstemning om institutionens
strategiske udvikling og mål for kerneopgaver, som forhandlingsmøderne har dannet baggrund for.
De strategiske rammekontrakter forventes at indeholde følgende hovedelementer:


Institutionens strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner: Indledende baggrund og motivation for de prioriterede strategiske effektmål i rammekontrakten, som tager afsæt i forhandlingsmødernes dialog om institutionens udfordringer og styrkepositioner samt medvirken til at realisere
regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet.
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Strategiske effektmål: 5-8 strategiske, ambitiøse og realistiske effektmål for
kerneopgaverne med fokus på opnåede effekter ved kontraktens udløb. Det
specifikke antal strategiske effektmål drøftes i forhandlingsforløbet. De
strategiske effektmål skal sætte en så præcis retning som muligt, og kan
formuleres enten kvantitativt eller kvalitativt. Hvor relevant udpeges
(eventuelt målsatte) kvantitative indikatorer for målopfyldelsen, jf. nedenfor. Det er afgørende, at effektmålene afspejler institutionens arbejde inden
for en given kerneopgave.



Grundlag for vurdering af målopfyldelse: Det skal entydigt fremgå af kontrakten, hvad der udgør grundlaget for vurdering af institutionernes
målopfyldelse ved kontraktens udløb i 2021. Der lægges op til, at grundlaget for vurdering af målopfyldelsen dels vil omfatte relevante indikatorer
for målopfyldelse (1-3 indikatorer pr. mål), dels kvalitative vurderinger og
argumentation, herunder institutionernes selvevaluering af opfyldelsen af
de respektive mål samt af gennemførte understøttende indsatser gennem
kontraktperioden.

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

I handleplanen redegøres for kontraktperiodens aktiviteter og indsatser for at nå
målene jf. ovenstående afsnit om det institutionsspecifikke afsæt for forhandlingerne. Handleplanen er ikke en del af kontrakten, men drøftes mellem parterne.
Opfølgning på rammekontraktens strategiske mål
Årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål
For at understøtte en relevant og strategisk dialog i kontraktperioden skal institutionen aflevere en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.
Redegørelsen skal dels indeholde en klar og dækkende beskrivelse af progression
og status for målopfyldelsen, dels en ajourført fremadrettet handleplan, der beskriver institutionens konkrete indsatser for at realisere målene.
Statusredegørelsen skal for hvert af målene:
1) Dokumentere status for målopfyldelsen
2) Gennemgå væsentlige målunderstøttende aktiviteter, som er iværksat og
gennemført.
3) Fremlægge en fremadrettet handleplan for institutionens arbejde med
målopfyldelsen.
Statusredegørelsen skal fremsendes til styrelsen årligt inden årets udgang. Redegørelsen skal danne grundlag for styringsdialogen med den enkelte institution om
arbejdet med målene i de strategiske rammekontrakter. Dialogen forventes at foregå tidligst muligt (primo året) i henhold til bestyrelsens behandling af statusredegørelsen og institutionens strategiproces i øvrigt.
Årsrapport - målrapportering
Målopfyldelsen for den strategiske rammekontrakt og status på progression i
målopfyldelsen dokumenteres formelt og afrapporteres årligt i institutionens årsrapport. Afrapporteringen udarbejdes med udgangspunkt i den forudgående styringsdialog jf. afsnit om årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.
Side

3/5

Den samlede vurdering af målopfyldelsen i 2022 (Årsrapport for 2021)
Den samlede vurdering foretages på grundlag af en opgørelse af opfyldelsen af de
målsatte indikatorer for de enkelte kontraktmål og en vurdering af institutionens
arbejde med at understøtte målopfyldelsen, herunder institutionens selvevaluering
af målopfyldelse og understøttende indsatser. Ved kontraktperiodens udløb foretager styrelsen en samlet vurdering af opfyldelsen af rammekontraktens mål.
Øvrige forhold
Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem parterne. Såvel institutionen
som ministeriet kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks.
de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller
hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i rammekontrakten.

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

Institutionstilpasset tids- og procesplan for kontraktforhandlinger
Tids- og procesplanen er tilrettelagt efter institutionernes ønsker til forhandlingsforløbet. Alle institutioner har modtaget institutionsspecifikke invitationer til 1. og
2. forhandlingsmøde.
Alle kontrakter skal være færdigforhandlet til underskrivning senest juni 2018.
Overordnet tids- og procesplan for 1. og 2. forhandlingsmøde
Tid
September –
November 2017

Aktivitet
1. Forhandlingsmøde

December 2017 Marts 2018

2. Forhandlingsmøde

Februar –
Juni 2018

Færdiggørelse af kontrakt

Materiale
Institutionen sender oplæg til
strategiske udfordringer og
styrkepositioner i forhold til
kerneopgaver
Institutionen sender oplæg til
kontrakt med mål for kerneopgaver
Færdigforhandlet kontrakt

Det er væsentligt for ministeriet, at alle institutioner sandsynliggør, at deres individuelle forhandlingsforløb understøtter styringsrelevante kontrakter, der er forankret i den samlede bestyrelse og organisation.
Dialog under kontraktforhandlingerne
Styrelsen står i forhandlingsforløbet til rådighed for en løbende ledelsesmæssig og
teknisk dialog.
Teknisk understøttelse af kontraktforhandlingerne
Styrelsen stiller sig til rådighed for afklarende spørgsmål til kontraktudarbejdelse,
herunder arbejdet med strategiske effektmål for kerneopgaver og forventninger til
opfølgning på målopfyldelse.
Der vil ligeledes være mulighed for erfaringsudveksling mv. på tekniske møder.
Datoer for tekniske møder eftersendes til institutionernes kontaktpersoner.
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Erfaringsnetværk for de strategiske rammekontrakter
For at understøtte institutionernes arbejde med de nye krav til opfølgning på de
strategiske rammekontrakter tilbyder styrelsen at etablere et erfaringsnetværk for
de strategiske rammekontrakter, når kontraktforhandlingerne er afsluttet.
Frister
Institutionen bedes melde en kontaktperson ind for kontraktforhandlingerne til
styrelsen senest fredag den 11. august 2017 på: rammekontrakt@ufm.dk

Dato
14. dage før 1. forhandlingsmøde

Aktivitet
1.forhandlingsmøde

14. dage før 2. forhandlingsmøde

2.forhandlingsmøde

Senest fredag den 30.
juni 2018

Færdiggørelse af kontrakt

Materiale
Institutionen sender oplæg til strategiske mål,
udfordringer og styrkepositioner i forhold til
kerneopgaver
Institutionen sender oplæg til kontrakt med mål
for kerneopgaver
Endelig kontrakt med
bestyrelsesformandens
underskrift

Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte

Kontakt til styrelsen
Overordnede spørgsmål til de strategiske rammekontrakter, herunder vejledning
mv. skal sendes til hovedpostkassen for strategiske rammekontrakter: rammekontrakt@ufm.dk
Henvendelser besvares hurtigst muligt efter modtagelse.
Når vi har modtaget oplysninger på jeres kontaktperson, vender vi tilbage med
oplysninger om jeres personlige kontaktindgang i styrelsen.
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Skabelon for oplæg til
1. forhandlingsmøde om
strategisk rammekontrakt

Formål med 1. forhandlingsmøde
1. forhandlingsmøde skal understøtte en gensidig forventningsafstemning og en
fælles forståelse af den enkelte institutions strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i
forhold til kerneopgaverne, og hvad der overordnet skal sættes mål for. Der forventes også en
indledende drøftelse af mål på 1. forhandlingsmøde, som udgør forarbejdet til udarbejdelse af
kontraktmål.

Skriftligt oplæg forud for 1. forhandlingsmøde
Forud for 1. forhandlingsmøde skal institutionen udarbejde og fremsende et kortfattet skriftligt oplæg til drøftelsen af institutionens strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i
forhold til kerneopgaverne, jf. nedenfor. Oplægget til drøftelse af kerneopgaverne forventes
endvidere at forholde sig til regeringens ambitioner på uddannelses- og forskningsområdet og
de sektorspecifikke fokusområder for de strategiske rammekontrakter, jf. bilag 1.
Institutionens oplæg skal tage afsæt i institutionens strategiske mål og prioriteringer. Institutionens strategiske hoveddokumenter skal vedlægges som bilag. Dertil kan institutionen vedlægge relevante analyser, datakilder mv. Oplægget forventes at udgøre max 10 sider eksklusiv
bilag.

Skabelon for oplæg til 1. forhandlingsmøde

Universiteters kerneopgaver er:
A)
B)
C)
D)
E)

at drive forskning
at give forskningsbaseret uddannelse
at samarbejde med det omgivende samfund
at udføre opgaver for en minister efter aftale
(forskningsbaseret myndighedsbetjening)
at medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for relevante fagområder
gøres tilgængelig for videregående uddannelse uden forskning.

Det skriftlige oplæg skal adressere følgende hovedspørgsmål
for hver af institutionens kerneopgaver:
1)

Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til pågældende kerneopgave?
Der udarbejdes en kort redegørelse for, hvilke mål og prioriteringer, som er i fokus i institutionens nuværende strategiske arbejde inden for den pågældende kerneopgave. Det
forventes at være relevant at redgøre for mål og prioriteringer på et samlet institutionelt
niveau og/eller for mål og prioriteringer inden for konkrete hoved-, uddannelses-,
forsknings- og udviklingsområder.

2)

Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen
mod at realisere de strategiske mål inden for kerneopgaven?
Der udarbejdes en kort redegørelse for, hvilke udfordringer institutionen vil fremhæve
som værende af væsentlig betydning i indsatsen hen mod målet. Det vil være relevant at
forholde sig til, hvordan institutionen præsterer i dag i forhold til realisering af de strategiske mål, herunder hvad er udviklingspotentialet, og hvilke styrkepositioner kan gøre
sig gældende. Det vil tilsvarende være relevant at redegøre på institutionsniveau
og/eller mere specifikke hoved-, uddannelses-, forsknings- og udviklingsområder.

Særligt vedrørende mulig målsætning af effektiv
ressourceudnyttelse
Bestyrelsen forventes at tage ansvar for at forvalte institutionens midler effektivt og til
størst mulig gavn for samfundet. Foruden kerneopgaverne kan det derfor være relevant
at adressere mål for institutionens effektive ressourceudnyttelse i kontrakterne. Den
enkelte institution forventes at reflektere over indsatsen med at understøtte en effektiv
ressourceudnyttelse med afsæt i de ovenstående to hovedspørgsmål.
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Skabelon for oplæg til 1. forhandlingsmøde

Sammenfatning af skabelon til institutionens oplæg
til 1. forhandlingsmøde

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Kerneopgave A): At drive forskning
Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til pågældende
kerneopgave?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for kerneopgaven?
Kerneopgave B): At give forskningsbaseret uddannelse
Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til pågældende
kerneopgave?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for kerneopgaven?
Kerneopgave C): At samarbejde med det omgivende samfund
Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til pågældende
kerneopgave?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for kerneopgaven?
Kerneopgave D): At udføre opgaver for en minister efter aftale
(forskningsbaseret myndighedsbetjening)
Hvad er institutionens strategiske og prioriteringer i forhold til pågældende kerneopgave?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for kerneopgaven?
Kerneopgave E): At medvirke til at sikre, at den nyeste viden inden for
relevante fagområder gøres tilgængelig for videregående uddannelse
uden forskning.
Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til pågældende
kerneopgave?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for kerneopgaven?
Effektiv ressourceudnyttelse
Hvad er institutionens strategiske mål og prioriteringer i forhold til effektiv ressourceudnyttelse?
Hvilke væsentlige og konkrete udfordringer ser institutionen i arbejdet hen mod at
realisere de strategiske mål for effektiv ressourceudnyttelse?
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Strategisk rammekontrakt
2018-2021
Bestyrelsen for [institutionens navn] og uddannelses- og
forskningsministeren indgår en strategisk rammekontrakt med
uddannelses- og forskningsministeren.

[Sted] [Dato]

København [Dato]

Bestyrelsesformand [Navn]

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

[Institutions navn] strategisk rammekontrakt 2018-2021

Strategisk rammekontrakt
2018-2021
Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for
[institutionens navn] kerneopgaver.

Status og varighed
Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål,
hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller
hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i
kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse jf. vejledning om
strategiske rammekontrakter
Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.
Statusredegørelsen indeholder en klar og dækkende beskrivelse af progression og status for
målopfyldelsen og en ajourført fremadrettet handleplan, der synliggør institutionens grundlag
for at realisere målene.
Målopfyldelsen for den strategiske rammekontrakt og status på progression i målopfyldelsen
dokumenteres formelt og afrapporteres årligt i institutionens årsrapport. Afrapporteringen
udarbejdes med udgangspunkt i den forudgående styringsdialog om statusredegørelse for
arbejdet med rammekontraktens mål.
Ved kontraktperiodens udløb foretager ministeriet en samlet vurdering af opfyldelsen af rammekontraktens mål.
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[Institutions navn] strategisk rammekontrakt 2018-2021

Strategiske mål


Strategisk mål 1:
[Målets overskrift]



Strategisk mål 2:
[Målets overskrift]



Strategisk mål 3:
[Målets overskrift]

[Institutionens navn] strategiske mål, udfordringer og
styrkepositioner i forhold til kerneopgaver
[Indledende baggrund og motivation for de prioriterede strategiske effektmål i rammekontrakten.]

Strategiske mål
Strategisk mål 1
[Beskrivelse af effektmålet for kerneopgave med fokus på opnåede effekter ved kontraktens udløb. Det strategiske effektmål skal udformes enten kvantitativt eller formuleres
kvalitativt. Det er afgørende, at effektmålet afspejler institutionens arbejde inden for en
given kerneopgave.]

Begrundelse og motivering af målet:
[Uddybning af begrundelse og motivation af målet evt. med henvisning til relevante analyser, datakilder mv].
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
[Det skal fremgå af kontrakten, hvad der udgør grundlaget for vurdering af institutionernes målopfyldelse ved kontraktens udløb i 2021. Grundlaget for vurdering af målopfyldelsen kan omfatte relevante indikatorer for målopfyldelse (1-3 indikatorer pr. mål)
og kvalitative vurderinger og argumentation, herunder institutionernes selvevaluering
af målopfyldelsen samt af gennemførte understøttende indsatser gennem kontraktperioden jf. vejledning til strategiske rammekontrakter].



xx
xx
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[Institutions navn] strategisk rammekontrakt 2018-2021

Strategisk mål 2

Begrundelse og motivering af målet:
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:



xx
xx

Strategisk mål 3

Begrundelse og motivering af målet:
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:



xx
xx

[Institutionen tilføjer selv yderligere strategiske mål efter behov]
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4. NYE VEDTÆGTER – DRØFTELSE
Som følge af den nye universitetslov skal universiteterne nedsætte institutionsspecifikke
indstillings- og udpegningsorganer til hhv. indstilling og udpegning af de eksterne
bestyrelsesmedlemmer.
CBS skal fastsætte de nærmere regler/procedurer for nedsættelse af udpegnings- og
indstillingsorganer i sin vedtægt (til erstatning for de hidtil gældende bestemmelser om CBS’
indstillings- og udpegningsorganer).
Universitetsloven giver nogle rammer som CBS selv skal udfylde mht. hvorledes medlemmerne af
de to organer udpeges, dog indeholder loven nogle krav og betingelser til disse medlemmers
kompetencer, uafhængighed, tilhørsforhold mv. Ligeledes følger det af loven, hvorledes, og af
hvem, nogle af medlemmerne af organerne udpeges.
Det er således særligt i forbindelse med de 5-7 udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet,
at CBS skal etablere regler/procedurer for udpegning af disse medlemmer.
Vedlagte notat redegør for de krav, der er fastsat til de to organer i universitetsloven og præsenterer
en række overvejelser, der bør drøftes i bestyrelsen inden en endelig model for etablering af
indstillings- og udpegningsorganer skrives ind i CBS’ vedtægt. Notatets overvejelser er bestemt
ikke udtømmende eller endelige og bestyrelsen er meget velkommen til at byde ind med flere
overvejelser.
Formålet med drøftelsen er således, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til notatets overvejelser
med henblik på at daglig ledelse kan arbejde videre mod et mere endeligt oplæg til de kommende
bestyrelsesmøder. Det helt centrale er, hvordan de 5-7 udefrakommende medlemmer af
udpegningsorganet findes/udpeges.
Det indstilles:
- at bestyrelsen drøfter etablering og sammensætning af de kommende indstillings- og
udpegningsorganer
Bilag:
4.1 Udkast til drøftelse: Sammensætning og etablering af indstillings og udpegningsorgan

Møde i CBS bestyrelsen / 12. september 2017

Titel: Sammensætning og etablering af indstillings og udpegningsorgan
Forfatter: AJP
Dato: 4.september 2017

Version: 2
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Udkast til drøftelse: Sammensætning og etablering af indstillings
og udpegningsorgan
Med den nye universitetslov skal universiteterne nedsætte institutionsspecifikke indstillings- og udpegningsorganer til hhv. indstilling og udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer.
CBS skal fastsætte de nærmere regler/procedurer for nedsættelse af udpegnings- og indstillingsorganer
i sin vedtægt (til erstatning for de hidtil gældende bestemmelser om CBS’ indstillings- og udpegningsorganer).
Universitetsloven giver nogle rammer som CBS selv skal udfylde mht. hvorledes medlemmerne af de
to organer udpeges, dog indeholder loven nogle krav og betingelser til disse medlemmers kompetencer, uafhængighed, tilhørsforhold mv.
Indstillingsorganet skal bestå af:
•
•
•
•

Én formand (bestyrelsesformanden ved indstilling af ”menige” eksterne medlemmer. Ved indstilling af bestyrelsesformand et udefrakommende medlem udpeget af udpegningsorganet).
Ét eksternt medlem af bestyrelsen
Ét internt medlem af bestyrelsen
Én repræsentant for Uddannelses-og Forskningsministeriet (UFM)

To udefrakommende medlemmer udpeget af udpegningsorganet
Udpegningsorganet skal bestå af:
•

•
•

5-7 udefrakommende medlemmer fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner m.v., der tilsammen skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i
universitetets opgaver, og som ikke må være medlemmer af universitetets bestyrelse, ansatte
eller studerende på universitetet.
Én repræsentant for de eksterne medlemmer af universitetets bestyrelse.
Én repræsentant for de ansatte og én repræsentant for de studerende.

Det følger af ovenstående, at det særligt er i forbindelse med de 5-7 udefrakommende medlemmer af
udpegningsorganet, at CBS skal etablere regler/procedurer for udpegning af disse medlemmer.

Overvejelser i forbindelse med udmøntningen af lovens bestemmelser
Organernes størrelse
Udpegningsorganet skal have mellem 8 og 10 medlemmer. Det forudsættes i det følgende, at det er
CBS’/bestyrelsens holdning, at udpegningsorganet skal have færrest mulige medlemmer, dvs. 8.
Antallet af medlemmer i indstillingsorganet er givet ved lov (6).

Medinddragelse og medbestemmelse
Det fremgår af universitetslov og CBS’ vedtægter, at bestyrelsen skal sikre, at der er medbestemmelse
og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger.
På denne baggrunde forudsættes det i det følgende, at
-

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) udpeger repræsentanten for de ansatte i udpegningsorganet

-

CBS Students (eller ”den studenterorganisation, der har opnået det højeste antal mandater ved
seneste universitetsvalg) udpeger repræsentanten for de studerende i udpegningsorganet

B3-2017
Pkt. 4
Bilag 4.1

Titel: Sammensætning og etablering af indstillings og udpegningsorgan
Forfatter: AJP
Dato: 4.september 2017

-

Version: 2
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Akademisk Råd (AR) skal spille en rolle i udpegning af medlemmer til udpegningsorganet.
Konkret foreslås det, at AR kan udpege et medlem fra et andet universitet.

De udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet
Det følger af universitetsloven og dens bemærkninger, at de udefrakommende medlemmer af udpegningsorganet skal komme fra:
1. Erhvervsliv (nævnt i lov)
2. Myndigheder (nævnt i lov)
3. Øvrige uddannelsesinstitutioner (nævnt i lov)
Derudover fremgår det af lovens bemærkninger, at medlemmerne tilsammen skal afspejle universitetets brugere og aftagere og have indsigt i universitetets opgaver. Formålet med at have medlemmer af
udpegningsorganet fra universitetets brugere og aftagere – som f.eks. det private erhvervsliv, offentlige virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner – er, at
udpegningsorganet bliver sammensat bredt, og at der ikke er ensidig repræsentation af bestemte kompetencer, sektorer og erfaringer.
På baggrund af ovenstående forudsættes det i det følgende, at der blandt de udefrakommende medlemmer tillige skal være medlemmer, der repræsenterer:
4. Aftagere af CBS kandidater/færdiguddannede
Det forudsættes i øvrigt i det følgende, at alle de udefrakommende medlemmer har et godt kendskab
til CBS, og at der i særdeleshed er ét eller flere medlemmer, der har kendskab til vilkårene for at bedrive forskningsbaseret uddannelse, forskning, samt universitetsledelse i Danmark (og internationalt).
Dette kunne tale for at ét medlem af skal være:
5. Alumne med studenterpolitisk erfaring/tidligere leder på CBS/tidligere bestyrelsesmedlem på
CBS
Af ovenstående muligheder i ad 5) kunne der være et særligt strategisk perspektiv i at ét af de udefrakommende medlemmer kommer fra/udpeges blandt medlemmer af CBS’ alumneforeninger/CBS
Alumni. CBS ønsker generelt at styrke kontakten til alumner, og det kunne således være et godt signal
til alumnerne, at de er med til udpege medlemmer af CBS’ øverste organ.

Udpegningsret/-kompetence ift. de udefrakommende medlemmer af udpegningsudvalget
Det store spørgsmål er hvordan og hvem, der skal udpege de udefrakommende medlemmer af udpegningsudvalget. Der kan skelnes mellem eksterne og interne fora/organisationer i den forbindelse, og
det er en væsentlig diskussion, hvorvidt – eller i hvilken grad – CBS ønsker at eksterne eller interne
fora/organisationer skal have udpegningsret.

Eksterne:
Traditionelt og historisk har FUHU/DSEB haft en rolle i de styringsmæssige organer på CBS. DSEB
er således repræsenteret i de hidtidige udpegnings- og indstillingsorganer på CBS. Relationen mellem
CBS og DSEB er gradvist svækket gennem de seneste år i takt med, at DSEB har flyttet fokus og økonomi fra de oprindelige handelshøjskoler og Niels Brock til deres ”tænketank” DEA. Det virker således ikke naturgivent at DSEB fortsat skal have en rolle i de styringsmæssige organer på CBS.
Erhvervsorganisationer som DI, DE, FA, FSR, m.fl. samt faglige organisationer som DJØF, Magisterne og Kommunikation og Sprog m.fl. har alle på værd deres måde et godt samarbejde med CBS.

Titel: Sammensætning og etablering af indstillings og udpegningsorgan
Forfatter: AJP
Dato: 4.september 2017

Version: 2

Side 3 af 6

Andre eksterne fora og organisationer kan sikkert nævnes i denne sammenhæng.
Sådanne organisationer, der i øvrigt foretager indstilling til mange forskellige udvalg og organer, kan
det overvejes at tildeles en udpegningsret. Imod taler, at disse organisationer ikke har den fornødne
”tæthed” til CBS ift. at have det som en topprioritet at afsøge gode kandidater til udpegningsorganet.
Det risikeres, at der udpeges efter princippet ”hvem vil/hvem kan vi finde”.
Øvrige eksterne organisationer, der kunne bringes i spil (ikke udtømmende):
-

DFIR

-

Videnskabernes selskab

-

ATV

-

Det Frie Forskningsråd (FSE)

-

…

Interne:
Der findes en række interne og quasi-interne fora, der kunne bringes i spil ift. udpegning af udefrakommende medlemmer til udpegningsorganet. Udover HSU, AR og CBS Students kan nævnes (listen
er ikke udtømmende og det er ikke tanken at flere af nedenstående skal bringes i spil samtidig):
-

CBS Alumni/alumneforeninger

-

Aftagerpaneler på CBS’ uddannelser via studielederkredsen

-

Advisory boards tilknyttet institutter

-

CBS Businesspanel

-

CBS Innovation Forum

-

Direktionen/daglig ledelse

-

…

Nogle universiteter har repræsentantskaber, der i dag (dvs. den tidligere universitetslov) bla. har til
opgave at udpege medlemmer til indstillings- og udpegningsorganer. På SDU består repræsentantskabet af regionale aktører fra regioner, kommuner og erhvervsliv. På DTU består repræsentantskabet af
1 medlem fra hvert af universitets advisory boards. Det kan overvejes om CBS skal lade sig inspirere
af DTU’s model og etablere et repræsentantskab bestående af medlemmer fra advisory boards, aftagerpaneler, alumneforeninger og lign.

Øvrige overvejelser
Det vil være nyttigt for det videre arbejde/overvejelser, at vide:
-

Hvad gør de øvrige universiteter?

-

Kan der/vil der blive udviklet fælles standarder – evt. via Danske Universiteter – vedr. hvordan de udefrakommende medlemmer udpeges, eller hvorledes lovens krav til de udefrakommende medlemmer skal/kan fortolkes?

Skematisk oversigt
Nedenstående oversigt viser i skemaform udkast til hvordan udpegnings- og indstillingsorganerne kan
sammensættes, samt hvilke udeståender, der er ift. en endelig model.
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Første og anden kolonne følger af universitetsloven.
Sammensætning af udpegningsorganet
Udpegningsorganet udpeger bestyrelsesformanden (til ministerens godkendelse) og eksterne bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra indstillingsorganet. Medlemmerne af udpegningsorganet kan højst
være udpeget i en sammenhængende periode på 8 år.
Udpegningsorganet tager stilling til og evt. genudpeger eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder
bestyrelsesformanden, uden foregående indstilling fra indstillingsorganet.
Medlemsgruppe

Krav, betingelser mv

Udpeges af (forslag/udkast)

5 udefrakommende medlemmer

Skal komme fra erhvervsliv, myndigheder og øvrige uddannelsesinstitutioner mv. Udpeges i deres personlige
egenskab. Må ikke være medlem af
bestyrelsen, være ansatte eller studerende på CBS.

1) Medlem fra Erhvervsliv

Medlemmerne skal tilsammen afspejle CBS’ brugere og aftagere og have
indsigt i universitetets opgaver og
have indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering
af budgetter og regnskaber

4) Studielederkredsen udpeger
ét medlem, der kommer fra et
aftagerpanel knyttet til én uddannelse på CBS

Formanden for udpegningsorganet
udpeges fra denne gruppe. Formanden skal have erfaring med ledelse og
bred indsigt i samfundsmæssige forhold

2) Medlem fra myndighed/offentlig organisation
3) AR udpeger ét medlem, der
kommer fra et andet universitet

5) Medlem fx Alumne med
studenterpolitisk erfaring/tidligere leder på
CBS/tidligere bestyrelsesmedlem på CBS

Èn repræsentant for de ansatte

Umiddelbart må forslaget forstås
således at vedkommende ikke kan
være medlem af bestyrelsen

HSU udpeger

Èn repræsentant for de studerende

Umiddelbart må forslaget forstås
således at vedkommende ikke kan
være medlem af bestyrelsen.

CBS Students udpeger

Én repræsentant for de eksterne medlemmer af bestyrelsen

Dette kan ikke være bestyrelsesformanden.

Bestyrelsen udpeger

(skal måske formuleres som
”den studenterorganisation, der
har opnået det højeste antal
mandater ved seneste
univalg”)

Sammensætning af indstillingsorganet
Indstillingsorganet indstiller, på baggrund af åbent opslag, nye eksterne bestyrelsesmedlemmer, her-
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under formanden, til udpegningsorganet. Der indstilles mindst to kandidater.
Ved udpegning af ”menige”
eksterne bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsesformanden er formand for organet.

Bestyrelsesformanden
Ved udpegning af bestyrelsesformand:
Midlertidig formand for
organet

Ved udpegning af ny bestyrelsesformand udtræder bestyrelsesformanden
af organet, og udpegningsorganet
udpeger en udefrakommende (midlertidig) formand. Denne kan ikke være
medlem af udpegningsorganet, bestyrelsen, være ansatte eller studerende
på CBS

Udpeges af udpegningsorganet.

Èt internt medlem af bestyrelsen

Udpeges af bestyrelsen

Ét eksternt medlem af bestyrelsen

Udpeges af bestyrelsen

Èn repræsentant fra UFM

Eksempelvis ansat leder i ministeriet

Udpeges af UFM

To udefrakommende medlemmer

Udpeges i deres personlige egenskab.
De kan ikke være medlem af udpegningsorganet, bestyrelsen, være ansatte eller studerende på CBS

Udpeges af udpegningsorganet.
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Tidsplan
Nedenfor følger en opdateret skitse til tidsplan for udarbejdelse af ny vedtægt, der også tager hensyn
til, at den nye udpegningsmodel skal bruges i 2018, når der skal findes et nyt eksternt medlem af bestyrelsen til erstatning af Lisbet Thyge Frandsen (udløber 30-06-2018):

Tid

Aktivitet

Juni 2017

Bestyrelsen godkendte Direktionen forslag til proces- og tidsplan,
herunder mandat for den tekniske arbejdsgruppe

12. sept 2017

Første drøftelse i bestyrelsen med fokus på procedurer for udpegning
til og etablering af udpegnings- og indstillingsorgan

Oktoberdecember 2017

Høring(-er) Akademisk Råd, HSU, m.fl.

2.-3. november

Drøftelse af ny vedtægt i bestyrelsen

14. december

Godkendelse af forslag til ny vedtægt i bestyrelsen
Drøftelse i bestyrelsen vedr. profil for nyt eksternt medlem

Jan-feb 2017

Forhandling og godkendelse i ministeriet og underskrift

Feb-marts 2018

Etablering af indstillings- og udpegningsorgan

April-maj 2018

Indstillings- og udpegningsproces

Juni 2018

Nyt medlem med tiltrædelse 1. juli 2018 deltager i bestyrelsens junimøde.

5. DET POLITISKE LANDSSKAB - ORIENTERING
a. Regeringens finanslovsforslag 2018
Regeringen fremlagde ultimo august sit finanslovsforslag for 2018. I de kommende måneder følger så
forhandlinger med Folketingets partier med henblik på fremsættelsen af en endelig finanslov 2018.
I vedlagte bilag redegøres for konsekvenserne for CBS baseret på finanslovsforslaget.
Universitetsdirektøren præsenterer bilaget.
Det indstilles:
- at bestyrelsen tager orienteringen om finanslovsforlaget til efterretning
Bilag:
5.1 Forslag til finanslov 2018 – konsekvenser for CBS

b. Øvrigt fra det politiske landsskab
Formand og rektor vil bl.a. orientere om:
- Muligt politisk indgreb overfor udenlandske studerende/undervisning på engelsk
- Afskaffelse af kvikbonus
- Hvis der er noget nyt: bevillingsreform og udvalget om bedre universitetsuddannelser
Det indstilles:
- at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning
Ingen bilag
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Forslag til finanslov 2018 – konsekvenser for CBS
Regeringen har den 31. august offentliggjort Forslag til finanslov for 2018 (FFL 2018).
I det foreliggende forslag er der ikke indarbejdet større/nye initiativer. Men regeringen foreslår i forbindelse med efterårets politiske forhandlinger, at basismidlerne til forskning til CBS, ITU og AAU
sammenlagt forhøjes med 50 mio. kr. i 2018, 75 mio. kr. i 2019 og 75 mio. kr. i 2020. Det må forventes, at CBS heraf får en bevillingsforhøjelse på minimum 20 mio. kr. i 2018 og en yderligere forhøjelse i 2019 og 2020, men det konkrete forlag til fordeling mellem de tre universiteter er ikke beskrevet i
udspillet.
Derudover er der på FFL 2018 på universitetsområdet foretaget følgende bevillingsforlængelser:



Takst 1-bevillingsløftet til HUM- og SAMF-uddannelser på ca. 5.000 kr. er videreført i
2018 og 2019. For de efterfølgende år indgår midlerne i en evt. samlet bevillingsreform.
Der er udmøntet forskningsmidler fra omstillingsreserven efter den sædvanlige fordelingsmodel (45-20-25-10)1. Herefter er der et bevillingsfald i 2020 og 2021. Som led i de politiske forhandlinger i efteråret foreslår regeringen ved udmøntning af forskningsreserven, at
universiteternes basismidler forøges i 2020 med henblik på at fortsætte den 3 årige budgetsikkerhed.

Endvidere foreslås følgende bevillingsreduktioner:



Omprioriteringsbidraget på 2 pct. af uddannelsesbevillingerne og øvrige formål i BO3
(2021) er videreført. Forskningsmidlerne er friholdt.
11. fase af statens indkøbsprogram er indarbejdet. Som følge af den forventede besparelse
er uddannelsestaksterne nedjusteret med 0,2 pct.

Det forventes endvidere, at der i efteråret også vedtages en større bevillingsreform for de videregående
uddannelsesinstitutioner på taxameterområdet med effekt fra 2019 eller umiddelbart derefter.
På næste møde i bestyrelsen i november vil skitsebudgettet for 2018 være opdateret med ovenstående
bevillingsforudsætninger og eventuelt yderligere nye initiativer.

”45-20-25-10 modellen”:
Denne performancemodel fordeler basisforskningsmidler med udgangspunkt i universiteternes præstationer indenfor 4 områder:
 45 pct. fordeles efter indtjente uddannelsesbevillinger
 20 pct. fordeles efter forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler
 25 pct. fordeles efter forskningsbibliometri (BFI)
 10 pct. fordeles efter antallet af færdiguddannede ph.d.-studerende

1

Modellen anvendes typisk til at fordele nye forskningsmidler, fx udmøntning af omstillingsreserven,
eller når der prioriteres en videreførelse af universiteternes 3 årige budgetsikkerhed ved tilførsel af
midler fra forskningsreserven. Ved anvendelse af denne model opnår CBS ca. 5 pct. af en given pulje.

B3-2017
Pkt. 5
Bilag 5.1

6. BESTYRELSENS SEMINAR 2-3. NOVEMBER – DRØFTELSE
Med henblik på planlægning af bestyrelsesseminaret i henhold til bestyrelsens ønsker fremlægges udkast til
program for bestyrelsesseminaret.
Det indstilles:
- at bestyrelsen drøfter, hvad bestyrelsen overordnet ønsker at udnytte seminaret til, samt hvilke
punkter/temaer, der skal drøftes på seminaret
Bilag:
6.1 Udkast til program: Bestyrelsens seminar d. 2.-3. november 2017, Bernstorff Slot
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UDKAST TIL PROGRAM: BESTYRELSENS SEMINAR D. 2.-3.
NOVEMBER 2017, BERNSTORFF SLOT
Afbud: Mette Vestergaard
Tider er vejledende – pauser indlægges efter behov
Torsdag d. 2. november
Kl 12-13: Ankomst og frokost
Kl 13-14: Status CBS’ strategi
Direktionen vil fremlægge status på de strategiske initiativer.
Kl 14-15: CBS’ rammekontrakt
Formanden og rektor giver tilbagemelding fra 1. forhandlingsmøde d. 5.
oktober, og perspektiver for det videre arbejde drøftes i bestyrelsen.
Kl 15-16: Studenterredegørelse
Kristian og Ida præsenterer årets studenterredegørelse.
Kl 16-17: Innovation af og på CBS
Som udgangspunkt for en drøftelse af hvorledes CBS arbejder med innovation
i forhold til det at bedrive uddannelse og forskning præsenterer direktionen sit
bud på innovationskulturen på CBS og eksempler på samme.
Kl 17-18: Digitalisering og pædagogisk udvikling
Prodekan og leder af CBS Teaching & learning Annemette Kjærgaard
præsenterer pædagogiske perspektiver for øget brug af teknologi og blended
learning i undervisningen.
Kl 18-19: Tjekke ind på værelse, mail og telefon, hygge i baren
Kl 19-: Middag
Fredag d. 3. november:
Fra kl 7:00 Morgenmad
Kl 9-10: Bestyrelsesmøde
1) CBS’ økonomi: Direktionen fremlægger skitsebudget 2018 inkl
flerårsbudget 2019-2021.
2) CBS’ vedtægt: status/drøftelse af ny vedtægt, herunder procedurer for
udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer
3) Evt.
kl 10-11:30 Debat med Søren Pind
Søren Pind har takket ja til Karstens invitation til at deltage i vores seminar om
fredagen. Ministersekretariatet har reserveret fredag formiddag, og det er
aftalt, at vi her i efteråret skal aftale det præcise tidspunkt – der er således
muligvis en åbning for at ministeren kan deltage i mere end den sædvanlige
time. Udover de temaer, der er skitseret i invitationen virker det oplagt pba den
nye unilov, også at drøfte forventninger til bestyrelsens rolle og (samfunds-)
ansvar, samt samspil med ministeren.
Kl 11:30-12:00 Opsamling

24. august 2017
Copenhagen Business School
Ledelsessekretariatet
Kilevej 14
2000 Frederiksberg
Anders Jonas Rønn Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: 3815 2036
Mob.: 2479 4419
ajp.ls@cbs.dk
www.cbs.dk
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7. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT EVENTUELT
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med en mundtlig
orientering om udvikling og aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion, ligesom bestyrelsen
opfordres til, at kommentere og stille spørgsmål til det skriftlige materiale.
Mundtlige orienteringer:
De mundtlige orienteringer vil bl.a. omfatte:
- Status på rekruttering af dekaner
- Opfølgning på trivselsmåling
Skriftligt materiale:
Til bestyrelsens orientering vedlægges:
- Årets søgning og optag (bacheloruddannelser)
- Oprettelse og nedlæggelse af uddannelser (justering af uddannelsesporteføljen bl.a. som følje af
CBS’ strategi)
- Aktivitetsrapport

Bilag:
7.1 Orientering om bacheloroptag 2017
7.2 Opfølgning på porteføljehøring
7.3 Aktivitetsrapport, september 2017
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Orientering om bacheloroptag 2017
Vedhæftet er kvotienterne for bacheloroptaget 2017.
Anne Mette Hou har opsummeret situationen således:
Kvotienterne har generelt stabiliseret sig med små udsving og er samlet set kun gået ca. 0,2 ned,
hvilket først og fremmest skyldes færre ansøgere, godt 30 flere pladser i kvote 1 i år (fx på HA(mat.)).
Kvotienterne går fra 7,5 til 12,2, dog undtaget BSc in Business, Asian Language & Culture, hvor alle
kvalificerede ansøgere er optaget.
Et par detaljer:
•
•
•
•

Den nye HA i europæisk business er kommet godt fra start med en kvotient på 9,3.
Højeste kvotient er igen i år BSc in International Business med 12,2, hvilket er næsthøjest på
landsplan, og næsthøjest er igen i år BSc in International Business and Politics, hvilket er fjerdehøjest på landsplan. HA-pro er ligeledes i det nationale top 10.
BA i engelsk og organisationskommunikation står for årets største stigning fra 8,1 til 9,5.
BSc in Business, Asian Language & Culture står for årets største fald fra 9,1 til alle optaget –
ud fra ansøgertallene var det meget forventeligt med et fald, især fordi det et lille ansøgerfelt, så der skal meget lidt til for, at kvotienten rykker sig meget.

CBS havde i år 4.988 1. prioriteter og 7.050 ansøgere i alt til 2.935 studiepladser – med andre ord: vi
afviser igen i år mange kvalificerede og gode ansøgere.
…
Nationalt har optaget været præget af lidt færre ansøgere, lidt færre optagne og lidt lavere kvotienter. Det er kun sket få gange tidligere at antallet af optaget er faldet, og man må konstatere at ministeren ikke synes det er noget problem.
Der har ikke været voldsom medieinteresse for optaget bla. fordi der ikke rigtig er noget nyt i forhold
til tidligere år, og fordi der ikke er sat nogen rekorder. IB er det samme som tidligere år og der er
oveni købet en lille akademiuddannelse i Roskilde der har et højere snit.
Der har været lidt opmærksomhed om kvik-bonus, som universiteterne, DE og DSF foreslår afskaffet.
Den presser gennemsnittene højere op og har ingen faglig begrundelse. Som det har været de sidste
mange år er oppositionen positiv mens regeringspartierne er skeptiske.
Lidt bonusinfo:
På IB Vi har 9 optagne med 13,7, dvs. maks, i snit – og 16 optagne med snit på 13,0-13,6, så i alt 25
ansøgere med snit på 13 eller højere. Det er i praksis meget svært at få 6 A-fag (som makssnit kræver), pga. skemaproblemer, så det kan være vi skal prøve at undersøge, om der er veje vi ikke er opmærksomme på.
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Kvote 2. Vi har et relativt højt kvote 2 optag, siden vi fik lov til at bestemme det selv, men i år er det
faldet en lille smule, bla. fordi HA-EB, har fået den almindelige HA kvote2.

År

K1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

K2
2004
2059
1972
2056
2067
2016
1956
1988

416
426
668
734
748
804
809
772

total
% K2
2420
17%
2485
17%
2640
25%
2790
26%
2815
27%
2820
29%
2765
29%
2760
28%

Vi arbejder på til næste år at få flere uddannelser til at anvende motivational essays i kvote 2. Det er
vores erfaring, at det giver lidt bedre refleksion og motivation, når de skal skrive en ansøgning om
hvorfor de gerne vil ind på den pågældende uddannelse.

Kvotienter 2017
Nr.
13010
13015
13020
13025
13030
13035
13040
13045
13055
13060
13070
13075
13080

13090
13240
13265
13270
13280
13050

Uddannelse
HA
HA(it.)
HA(jur.)
HA(mat.)
HA(fil.)
HA(kom.)
HA(psyk.)
HA i projektledelse
BSc Business, Language and Culture
BSc International Business
BSc International Business and Politics
BSc Business Administration and Sociology
BSc Business Administration and Service Management
Studieretning: ARTS & CULTURE
Studieretning: TOURISM & HOSPITALITY
Studieretning: SERVICE & INNOVATION
Asian Studies Programme - Chinese
BA i engelsk og organisationskommunikation
BA i interkulturel markedskommunikation
BA Information Management
BSc International Shipping and Trade
BA i europæisk business

2017
9,1
8,5
8,7
7,5
9,0
9,2
9,7
11,3
8,9
12,2
11,8
10,7
8,6
8,0
8,6
8,6
Alle optaget
9,1
10,4
8,2
10,3
9,3

standby
8,1
8,1
8,4
NA
8,6
9,0
9,5
10,8
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
8,7
9,8
NA
NA
9,0

ændring 2016-2017
-0,2
0,1
-0,3
-1,1
0,3
-0,4
-0,1
-0,4
-0,2
-0,1
-0,7
-1,3
0,5
-0,2

0,6
0,3
-0,3
-0,5

2016
9,3
8,4
9,0
8,6
8,7
9,6
9,8
11,7
9,1
12,2
11,8
10,8
9,3
9,3
8,1
8,8
9,1
8,5
10,1
8,5
10,8

standby
8,8
8,3
8,7
NA
8,4
9,3
9,6
11,4
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
7,9
9,2
NA
NA

Udvikling i kvotienter 2008-2017

13,0
BSc IB
BSc IBP

12,0

HA PRO
BSc SOC
11,0

BA IMK
BSc Shipping
HA(psyk.)

10,0

HA EB
HA(kom.)
HA Almen

9,0

BA EOK
HA(fil.)
BSc BLC

8,0

HA(jur.)
BSc SEM
HA(it.)

7,0

BA IM
HA(mat.)
6,0

ASP Chinese

5,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kvote 1 pladser
Nr.
13010
13015
13020
13025
13030
13035
13040
13045
13055
13060
13070
13075
13080
13090
13240
13265
13270
13280
13050
13050

Uddannelse
HA Almen
HA(it.)
HA(jur.)
HA(mat.)
HA(fil.)
HA(kom.)
HA(psyk.)
HA i projektledelse
BSc in Business, Language & Culture
BSc in International Business
BSc in International Business & Politics
BSc in Business Administration & Sociology
BSc in Business Administration & Service Management
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
BA i Interkulturel Markedskommunikation
BA in Information Management
BSc in International Shipping & Trade
HA i Europæisk Business
BA i europæisk business

pladser heraf kvote 1 Kvote 1 pladser 2017 pladser heraf kvote 1 Kvote 1 pladser 2016
620
80%
496
630
80%
110
80%
88
100
80%
200
80%
160
200
80%
95
90%
86
95
80%
70
80%
56
70
80%
150
80%
120
150
80%
150
80%
120
150
80%
85
70%
60
85
70%
160
60%
96
160
60%
180
60%
108
180
60%
140
60%
84
140
60%
75
60%
45
70
60%
195
60%
200
60%
117
65
60%
39
70
50%
100
70%
70
110
80%
130
60%
78
140
60%
60
70%
42
60
60%
55
50%
28
55
50%
120
80%
96
100
60%
1988

504
80
160
76
56
120
120
60
96
108
84
42
120
35
88
84
36
28
60
1956
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Opfølgning på porteføljehøring
Dekansekretariatet for uddannelse har modtaget 5 svar på høring ifm. opdatering af bachelorporteføljen, som blev iværksat i juni 2017. Sideløbende er der indkommet flere forslag til oprettelse af nye
uddannelser. Det forekommer hensigtsmæssigt at tage samlet stilling til, hvad der skal oprettes (og
søges prækvalifikation til 1. oktober 2017), samt hvilke uddannelser, der eventuelt skal nedlægges
eller ændres i en sådan grad, at det kræver ministeriel godkendelse (prækvalifikation).

Høring over justering af bachelorporteføljen

DIR har indstillet den såkaldte Model B (se vedlagte notat) til drøftelse i Akademisk Råd. På den baggrund har notatet været sendt i høring til samtlige studieledere og institutledere med kommentarfrist
15. august 2017.
Dekansekretariatet for uddannelse finder overordnet ikke, at de indkomne kommentarer indtil videre
giver grund til at genoverveje DIRs anbefaling af Model B. Med hensyn til etableringen af et sammenhængende erhvervsøkonomisk spor bestående af IMK og IBC som retskravsoverbygning
forekommer det ikke at være nogen meget markant ændring af de to studiers profiler. De to studier
anfører, at der allerede er en tydelig markedsorientering, som adskiller uddannelsen ift. HA (kom.) og
cand. merc. (kom.)1 IBC ser ikke de foreslåede ændringer som værende dramatiske.
Der foreslås en brugerundersøgelse blandt IMK-studerende og disses ønsker til fleksibilitet vedrørende bl.a. valg af profil. Da ændringen ikke forventes at blive oplevet så markant fra et studenterperspektiv, og da det er tanken, at de studerende fortsat skal have mulighed for at søge optag på andre
kandidatuddannelser (fx cand. merc. (kom.)) finder dekansekretariatet ikke, at en brugerundersøgelse
er afgørende på nuværende tidspunkt.
EOK har ved det netop overståede optag oplevet en stigning i adgangskvotienten til 9,1, og dette
anføres som et udtryk for en øget efterspørgsel blandt ansøgerne. Stigningen skal dog ses i lyset af, at
det samlede antal ansøgere ikke er steget væsentligt2, og at antallet af studiepladser er blevet reduceret
med 10 i år (fra 120 studiepladser til 110). Det beskrives desuden, at EOK er den engelskuddannelse,
der har den højeste adgangskvotient blandt alle engelskuddannelser de danske universiteter (AU og
KU har til sammenligning hhv. 7,4 og 7,3 i 2017).
EOK tilføjer, at der er 4 lektorer i engelsk sprog, som forventes at kunne fortsætte i længere tid.
MSC’s institutleder anfører at, “the research base of this programme is very challenged”.
EOK anbefaler, at man vælger model A frem for model B og dermed opretholder et humanistisk optagelsesområde på CBS. Et bærende argument er i den forbindelse, at CBS har et unikt internationalt
brand som en bred business school. Dekansekretariatet finder dog, at der er gode muligheder for at
bevare den faglige diversitet inden for det erhvervsøkonomiske hovedområde, som det allerede er
tilfældet med de eksisterende kombinationsuddannelser. Arbejdet inden for Business Humanities foregår i dag på en række institutter og er ikke specielt knyttet til faget erhvervssprog.
BA IM er af studienævnet for IT blevet foreslået flyttet til det erhvervsøkonomiske hovedområde. Der
er arbejdet videre med en reform, og dekansekretariatet har modtaget oplæg til ny uddannelsesbeskrivelse af IM den 25. august 2017.

1

Student Affairs anbefaler, at det overvejes at ændre IMK til en engelsksproget uddannelse primært af hensyn til differentiering ift. HA
(kom).
2

Se bilag 1 for overblik
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Nye uddannelser
Der er sideløbende med høringen indkommet forslag om at etablere en ny IT-bacheloruddannelse
un-der arbejdstitlen BSc in Digital Business (DB). Fokus er på at uddanne studerende, der kan
håndtere digitaliseringsprocesser og -organisering. Uddannelsen er i udgangspunktet lagt op til at
være engelsksproget. Retskravsoverbygning foreslås som kandidatuddannelsen i E-business.
En anden mulighed for en ny ”MSc in Sustainable Management and Innovation” er blevet foreslået.
En vurdering af om det skulle være en uddannelse, linje eller minor udestår.

Samlet overblik
Dekansekretariatets holdning er, at det giver bedst mening at tænke nedlæggelse, oprettelse og justering af uddannelserne i et samlet perspektiv for at sikre en sammenhængende, men klart differentieret
uddannelsesportfolio. Dette forventes desuden at øge chancerne for at få nye/ justerede uddannelser
prækvalificeret. Det vurderes generelt vanskeligt at få engelsksprogede uddannelser prækvalificeret,
men hvis det er i forbindelse med en større strategisk omlægning (og samtidig nedlæggelse af andre
uddannelser), vil det formodentlig være lettere. Det samlede forslag er således:
Uddannelse

Indstilling

Tidshorisont

BA EOK

Foreslås nedlagt.

Uddannelsen udbydes ikke ved
KOT-optaget 2018.

BA IMK

Foreslås prækvalificeret som
Ansøgning om prækvalifikation
erhvervsøkonomisk med revide- 1. oktober 2017.
ret IBC som retskravsoverbygning.

MA IBC

Foreslås prækvalificeret som
erhvervsøkonomisk. Justeret så
det primært er den markedsorienterede profil der videreføres.

Ansøgning om prækvalifikation
1. oktober 2017.

BA IM

Foreslås nedlagt.

Uddannelsen udbydes ikke ved
KOT-optaget 2018.

BSc (DB)

Foreslås prækvalificeret som
engelsksproget.

Ansøgning om prækvalifikation
1. oktober 2017.

MSc in Sustainable Management and Innovation

Foreslås prækvalificeret (hvis
egentlig uddannelse), men
nærmere analyse udestår.

Tidligst ansøgning om prækvalifikation 1. oktober 2018.
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Ajourføring af bachelorporteføljen
I forlængelse af den overordnede strategiproces (iværksat af CBS’ bestyrelse) er det bestemt, at man
bl.a. skal kigge på at justere bachelorporteføljen, så den giver de studerende fleksible og transparente
overbygningsmuligheder, samt tilpasses CBS’ generelle strategi og profil. En ambition er bl.a., at bacheloruddannelserne alle skal indeholde et element af erhvervsøkonomi, som understøtter de studerendes mulighederne for at skifte spor efter bachelor. Denne problemstilling har især været diskuteret i
relation til de uddannelser, der tilhører det humanistiske hovedområde.
Den nationale kontekst er, at der gennem længere tid har været et betydeligt politisk fokus og ønske
om at nedbringe særligt antallet af kommunikations- og sproguddannede, bl.a. grundet en generelt
højere dimittendledighed. Det har betydet, at CBS løbende har taget initiativ til at reducere antallet af
studiepladser inden for disse områder, hvilket til gengæld har mindsket graden af ministeriel dimensionering betydeligt.

Nuværende humanistiske uddannelser
I CBS’ nuværende bachelorportefølje tilhører langt de fleste bacheloruddannelser det erhvervsøkonomiske hovedområde, mens 4 var placeret under det humanistiske hovedområde ved optaget i 2016. De
var Engelsk og organisationskommunikation (EOK), Interkulturel markedskommunikation (IMK),
Information management (IM) og Europæisk business (EB). Sidstnævnte er siden blevet prækvalificeret til at skifte til det erhvervsøkonomiske optagsområde fra 2017. Studienævnet for IM har valgt at
påbegynde en proces ift. at denne uddannelse også gentænkes og overflyttes til det erhvervsøkonomiske hovedområde. Dvs. at der fremover højst vil være to bacheloruddannelser (EOK og IMK) og én
kandidatuddannelse, International business communication (IBC), der tilhører det humanistiske hovedområde. IBC har to linjer; Intercultural Marketing (ICM) og Multicultural Communication in Organizations (MCO). ICM optog i 2016 139 studerende, hvor MCO optog 56.

Mulige modeller for justering af bachelorporteføljen
Model A: Prioritering og udvikling af et erhvervshumanistisk uddannelsesspor
Det er vanskeligt at argumentere for en humanistisk overbygning uden minimum én humanistisk bacheloruddannelse som naturlig fødekæde. Der optages i dag en del eksterne studerende på IBC (ca. 1/3
interne, 1/3 fra andre danske uddannelsesinstitutioner, 1/3 internationale). En mulighed kunne være at
styrke prioriteringen af humaniora bl.a. med hensyn til rekruttering af internationalt anerkendte forskere, så der sikres et solidt videnskabeligt miljø og højt kvalificerede underviserressourcer.
Strukturelt kunne en sådan prioritering understøttes af et tydeligt erhvervshumanistisk spor med en
klar bachelorprofil, der tænkes progressionsmæssigt nært sammen med en humanistisk kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen (en justeret IBC) bør adskille sig væsentlig fra cand. merc. (kom.). Et
markant fokus på udvikling af solide engelskkompetencer og en profil med tydeligt fokus på multikulturel virksomhedskommunikation (intern/ekstern) kunne være elementer i en sådan profilering, hvilket
er sammenfaldende med studienævnet for EOK’s nuværende planer. Et fælles studienævn for bachelor- og kandidatuddannelse ville understøtte sammenhængskraften.
Model B: Etablering af sammenhængende erhvervsøkonomisk spor på basis af IMK og IBC
En anden mulighed kunne være at etablere et sammenhængende forløb med en revideret Interkulturel
markedskommunikation (IMK) og en revideret International business communication (IBC) som rets-
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kravsoverbygning, hvor begge overflyttes til det erhvervsøkonomiske hovedområde med et fælles
studienævn. Den bærende profilering i både IMK og IBC/ ICM ville også fremover være på markedsorientering, herunder kvalitativ markedsanalyse i både ”Business to Business” og ”Business to Consumer” kontekster, hvilket vil give en klar profil ift. HA (kom.) og cand. merc. (kom).
Det engelsksproglige element i EOK forekommer ikke at være et tilstrækkeligt argument for at opretholde uddannelsen på CBS, og det forekommer ikke realistisk at investere betydelige ressourcer i opretholdelsen af en sprogfokuseret uddannelse. Den del af uddannelsen, der har det organisationsanalytiske element kan overvejes kombineret med en kommende revision af Information management (IM)
for en mere sociologisk tilgang til IT.

Økonomi
Det må forventes, at uanset hvilken model der vælges, vil der blive behov for at afsætte ressourcer til
udvikling og profilering af de relevante uddannelser. Hvor meget vil i sagens natur afhænge af modelvalg og fremgangsmåde, men dertil skal lægges en del opgaver af mere praktisk karakter (ansøgning
om prækvalifikation, revision af studieordninger, markedsføring af nye uddannelser etc.). I udgangspunktet forventes det at være omkring 5-600 VIP-timer pr uddannelse.
Det kan også overvejes om en ajourføring giver anledning til pædagogiske overvejelser, fx i form af
blended learning, obligatorisk internships eller udlandsophold, som vil betyde øget ressourcetræk fra
andre enheder.
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Bilag
IMK giver retskrav til cand. merc. (kom.), og af de 178 bachelorer, der afsluttede i 2016, søgte de 138
optagelse på cand. merc. (kom) som 1. prioritet. Det vurderes, at det fagligt set ville være forholdsvist
enkelt at flytte IMK til det erhvervsøkonomiske hovedområde. Dog anfører studienævnet for IMK, at
man ikke mener, ”at der er væsentlige argumenter for at omdanne Bachelor of Arts-programmer til
BSc-programmer”, samt at en sådan beslutning kunne få negative konsekvenser ift. at tiltrække ”en
studentermasse med et lidt andet mind-set end traditionelle business schools”. Hvor nemt IMK kan
overføres til det erhvervsøkonomiske område afhænger naturligvis også af diskussionen af erhvervsøkonomiske kompetencer. Ansøgertallet har været dalende de seneste år (fra 1.050 i 2013 til 670 i
2016) 1, men adgangskvotienten var på 10,1 i 2016, hvilket er CBS’ var CBS’ 6. højeste. 1. årsfrafaldet
var i 2015-opgørelsen på 20 % hvilket er en anelse højere end CBS’ gennemsnit samme år på 17 %.
EOK er den eneste bacheloruddannelse med retskrav til IBC. Af de 77 studerende, der afsluttede EOK
i 2016, søgte de 40 IBC som 1. prioritet (linjerne hhv. MCO 16 og ICM 24). Det vurderes, at uddannelsen ikke vil kunne flyttes til det erhvervsøkonomiske hovedområde på en meningsfuld måde, og det
er også studienævnets holdning, ”at EOK fortsat skal være en humanistisk bacheloruddannelse”. Ansøgningstallene har været dalende de senere år (fra samlet 773 i 2013 til 528 i 2016) 2. Adgangskvotienten var i 2016 på 8,5, hvilket er den højeste adgangskvotient til en engelsk-uddannelse i Danmark,
men næstlavest på CBS. 1. årsfrafaldet var på 25 % i 2015-opgørelsen, mens det samlede frafald efter
4 år var på niveau med HA almen. Dette indikerer, at frafald/ studieskift sker tidligere på EOK, hvilket
samlet giver et lavere ressourcetræk end sent frafald.

1
2

Udvikling ansøgere BA IMK (1. prio); 2013: 1.050 (409); 2014: 1.029 (438); 2015: 821 (361); 2016: 670 (290)
Udvikling ansøgere BA EOK (1. prio); 2013: 773(156); 2014: 662 (147); 2015: 619 (164); 2016: 528 (141)

AKTIVITETSRAPPORT
SEPTEMBER 2017

INDHOLD
FORSKNING.............................................................................................. 3
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship-bevilling til CBS ......... 3
H2020-koordineringsprojekt til CBS ....................................................... 3
UDDANNELSE .......................................................................................... 4
Bachelorporteføljen .................................................................................. 4
Internationale studerende ......................................................................... 4
Masteruddannelserne................................................................................ 4
HD området .............................................................................................. 5
CBS’ deltagelse i Grøn Dyst .................................................................... 5
Blended learning på HA ........................................................................... 6
CBS MOOCs ............................................................................................ 6
Optagelse på dagstudierne ........................................................................ 6
ADMINISTRATION ................................................................................. 8
Trivselskampagnen afsluttet ..................................................................... 8
Sygefraværskonference 2017: Sammen kan vi gøre en forskel ............... 8
Trappe- og siddepodie ved Solbjerg Plads ............................................... 8
Program for procesdigitalisering .............................................................. 8
International Summer University ............................................................. 9
DIREKTIONEN ......................................................................................... 9
Reception for tidligere medarbejdere ....................................................... 9
CBS Sommerfest 10. juni ......................................................................... 9
Copenhagen Pride .................................................................................. 10
CBS 100 år jubilæum markeret på AoM, Atlanta .................................. 10
CBS Graduation Ceremony 26. august 2017 ......................................... 10
Dekanstillinger ....................................................................................... 10
CBS I MEDIERNE................................................................................... 11

Aktivitetsrapport
September 2017
Side 2 / 11

FORSKNING
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship-bevilling til CBS
Alice Guerra, adjunkt ved Department of Business and Politics, har modtaget 200.195 euro til et toårigt individuelt stipendium til forskningsprojektet
’Cross-Cultural
Experimental
Analyses
of
Tax
Morale
(ChEATAX)’. Projektet skal undersøge, om og i hvilken udstrækning kulturelle forskelle internt i Italien og mellem Danmark og Italien kan forklare
uoverensstemmelser mellem Syd- og Norditalien og europæisk overholdelse af skattekrav. Projektet skal identificere socio-økonomiske, psykologiske
og institutionelle faktorer, der kan mildne uoverensstemmelserne. Målet
med projektet skal nås ved hjælp af tværkulturelle eksperimenter, hvori
både individuelle og gruppemotivationer i beslutninger om opfyldelse og
overholdelse skal analyseres. Tilgangsvinklen til forskningsprojektet skal i
høj grad være tværfaglig og trække på metode fra økonomi, økonomisk
sociologi og psykologi samt adfærds- og eksperimentaløkonomi.
Med projektet følger to midlertidige overflytninger. Forsker Alice Guerra
skal først være tre måneder hos SKAT, hvor hun dagligt skal deltage i de
daglige indsamlings- og håndhævelsesaktiviteter. Derefter skal Guerra være
tre måneder på the European University Institute (Fiesole, Italy), hvor hun
skal præsentere og diskutere forskningsprojektet og dets resultater med
flere eksperter inden for skatteunddragelse og tværkulturelle eksperimentelle analyser, som bl.a. tæller professor Sven Steinmo og professor Gambetta.
Projektet ledes af professor mso Brooke Harrington (Department of Business and Politics), som er ekspert i skatteunddragelse og skattely. Projektet
finansieres af H2020 Excellence Science programme Marie SkłodowskaCurie Individual Fellowships.
H2020-koordineringsprojekt til CBS
Luise Noring, adjunkt ved Department of Management, Society and Communication skal arbejde med et koordineringsprojekt under H2020 Societal
Challenge-programmet ‘Smart, green and integrated transport’ (Mobility
for Growth). Projektet har fået bevilget 3.999.937 euro, hvoraf 666.330
euro er blevet tildelt CBS.
Projektet, som hedder “Cities-4-People” (“New approaches for communitydriven sustainable mobility innovations at neighbourhood and urban district
level”) er et treårigt forskningssamarbejde med en tværfaglig gruppe af
eksperter inden for urbanisering, markedsføring, digital social innovation,
sundhed og åben innovation.
Formålet med Cities-4-People er at implementere et pilotforløb, der skal
foregå i fem by- og udkantsområder, hvor indbyggere, myndigheder og
innovationseksperter skal arbejde som ”fællesskaber” for at definere de
transport- og mobilitetsudfordringer og prioriteringer, som interesserer
dem, designe ideer og koncepter, teste dem i virkeligheden og derefter opskalere dem, der har potentiale.
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UDDANNELSE
Bachelorporteføljen
Som et led i det igangværende arbejde med opfølgning på strategien vedr.
CBS’ samlede uddannelsesportefølje, er der blevet foreslået to modeller for
en ajourføring af bachelorporteføljen; en model A, der ville medføre en
tydelig prioritering af de erhvervshumanistiske uddannelser herunder allokering af underviserressourcer, og en model B, som ville medføre, at de
resterende erhvervshumanistiske uddannelser enten nedlægges eller overføres til det erhvervsøkonomiske hovedområde. Direktionen har indstillet
model B til godkendelse i Akademisk Råd. På den baggrund har dekansekretariatet for uddannelse iværksat en høring blandt alle studie- og institutleder mellem 29. juni og 15. august. De indkomne høringssvar vil blive
forelagt Akademisk Råd den 4. september, hvorefter der træffes afgørelse.
Internationale studerende
Der er stigende politisk bevågenhed omkring internationale studerende, der
tager en hel uddannelse på et dansk universitet. På den baggrund har CBS’
Forretningsudvikling ud fra en særkørsel hos Danmarks Statistik fundet
nogle foreløbige tendenser, som er behandlet i dialog med Dekansekretariatet for uddannelse. Indtil videre tegner det til, at der er ganske mange internationale studerende, der tager en hel uddannelse på CBS, og at ca. halvdelen rejser hjem efterfølgende. Der er meget få østeuropæiske studerende,
der studerer hos os, mens der til gengæld er en betydelig mængde norske og
svenske studerende, der tager en uddannelse og rejser hjem efterfølgende.
Der arbejdes videre med at få kvalitetssikret data og få mere detaljeret indsigt i de internationale dimittenders aktiviteter efter endt uddannelse.
Masteruddannelserne
Master i skat - MAS har gennemgået en reform af uddannelsen og har opbygget et tæt samarbejde med SKAT. Det har betydet en fremgang i studenteroptaget på ca. 35 pct. SKAT besluttede for en del år siden, at de ville
samarbejde med Aarhus Universitet og ikke CBS, for at sprede deres efteruddannelse. Vi har siden arbejdet med at overbevise SKAT om, at det var
uhensigtsmæssigt, da vi har en god uddannelse. Holdningen hos SKAT har
langsomt ændret sig og har altså nu medført et tæt samarbejde.
Master of Public Governance - MPG holder sit store optag af studerende på
ca. 200 hvert år. Og der er en tæt dialog med Ledelseskommissionen om
offentlig lederudvikling.
Master of Business Development - MBD (den nye master) har haft to informationsmøder, et i maj og et i september. Der er langt over 100 tilmeldte
til hvert informationsmøde, hvilket viser en betydelig interesse. Vi har nået
25 pct. af målsætningen for tilmeldinger til 2018, hvilket vi betragter som
godt.
Full time MBA forventer i år det bedste hold nogensinde med studerende,
der har de bedste GMAT score nogensinde og med et af de største hold, og
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med studerende fra hele verden. Ansættelsen af ekstra admissions manager
sidste år er en væsentlig årsag.
HD området
HD oplever i år fortsat en tilbagegang i antallet af studerende og flere studerende søger ind på enkeltfag. Der er nu to specialer på engelsk, nemlig
Innovation Management og Supply Chain Management. Optaget på Online-udgaven af HD 1. del er stigende.
CBS har initieret en reform af HD-uddannelsen for at styrke uddannelsen
på landsplan og skabe endnu bedre rammer for at udbyde en relevant erhvervsøkonomisk diplomuddannelse til erhvervslivet. Alle fire udbydere
bakker mere eller mindre helhjertet op og Styrelsen er positiv. Styrelsen vil
gerne støtte en bekendtgørelsesændring, der eksempelvis ser på følgende:
•
•
•

Mindre detailstyring fra ministeriets side og mere suverænitet ude
på universiteterne
Mulighed for at tage en fleksibel HD på tværs af fag og specialiseringer tilpasset erhvervslivets behov
Styrkelse af HD 1. Del som et erhvervsøkonomisk grundforløb tilpasset erhvervslivets behov og det enkelte universitet forskningsfaglighed.

CBS’ deltagelse i Grøn Dyst
Igen i år blev CBS’ studerende inviteret til at deltage i Grøn Dyst, DTU's
studenterkonference om innovative grønne løsninger.
I Grøn Dyst kan studerende pitche
deres grønne projekt foran en prominent jury bestående af repræsentanter
fra erhvervslivet, politik, uddannelsessektoren, mm. Hvert år deltager
ca. 300 studerende med rundt regnet
130 projekter, der skal løse et problem omkring bæredygtighed. Det
generelle mål med konferencen er at
sikre, at fremtidens ledere integrerer
aspekter af bæredygtighed, klima og
miljø i deres arbejde - som alle tre er
meget relevante for CBS og vores
studerende. Derfor besluttede CBS’
Direktion at øge incitamentet for
CBS-studerendes deltagelse og gav
de tre bedste CBS-hold en pengepræmie.
Førstepræmien i Grøn Dyst 2017 gik til Signe Skaarup. Signe havde sin
baby med på scenen for at modtage de 20.000 kr og en opadvendt tommelfinger fra rektor Per Holten-Andersen. Signe vandt for sit projekt ’Come
Bag’ - et genbrugssystem for plastikposer. Andenpræmien gik til ’Pesti-
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Ceps’, brugen af svamp som skadedyrsbekæmpelse og tredjepræmien gik
til ’Intelligent Water Management in Developing Countries’, et trådløst
sensornetværk, der kan give landmænd besked om deres markers fugtighedsniveau.
Research in Blended Learning
Forskningsprojektet ‘Research in Blended Learning’ (RiBL) bliver lanceret
i slutningen af oktober. Det er et 6-årigt eksternt finansieret projekt, der
skal undersøge, hvordan ny teknologistøttet læring kan bidrage til de studerendes læring. Projektet vil involvere forskere på tværs af CBS og der vil
snart blive opslået et antal VIP-stillinger til det nye projektteam.
Blended learning på HA
Det er en del af strategien for øget anvendelse af blended learning, at der
tages fat på hele uddannelser, hvor anvendelsen af blended learning, til at
øge læringsudbyttet, tænkes ind i alle fag. På den måde kan man flytte undervisningen mere og i lidt større skridt og samtidig kan undervisere inspirere hinanden. HD tog bolden op sidste år, og nu har studienævnet for HA
(almen) besluttet en blended learning-udvikling af CBS’ største bachelorstudie. Netop studiets størrelse og mange øvelseshold betyder, at vi forventer at mange af potentialerne i blended learning kan udnyttes fuldt ud.
At både HA og HD studierne har besluttet sig for en aktiv blended learning
indsats betyder, at blended learning strategien for alvor vil få betydning for
mange studerende de kommende år
CBS MOOCs
CBS har produceret et mindre antal MOOCs (Massive Open Online Courses) i regi af den største udbyder på området – Coursera. Engagementet i
MOOCs startede mest som en international markering af CBS – vores profil, og hvad vi var gode til. Vi har nu haft over 200.000 tilmeldte, hvoraf
over 100.000 har været aktive deltagere og over 10.000 har betalt for et
CBS-kursusbevis. MOOCs er dermed heller ikke længere ren tilsætning,
men kan i visse tilfælde også generere en indtægt.
Optagelse på dagstudierne
På de fleste af CBS’ 17 bacheloruddannelser ligger adgangskvotienterne
stabilt i forhold til 2016. Kvotienterne er fortsat blandt landets højeste.
Den nye uddannelse HA i europæisk business har oplevet stor interesse,
hvilket afspejler sig i, at man for at komme ind i kvote 1, skal have et snit
på mindst 9,3.
Når kvotienterne kommer så højt op er en medvirkende årsag, at eksamensresultatet ganges op med den såkaldte Kvik-bonus, som betyder at ansøgere, som søger optagelse på en videregående uddannelse senest to år efter
afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får ganget deres gennemsnit
med 1,08. Kvikbonussen gør karaktergennemsnittene kunstigt høje og siger
ikke noget om de studerendes faglige forudsætninger. CBS så derfor gerne
denne bonus afskaffet. Heldigvis tyder meget på, at ministeren nu støtter
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dette.
I kvote 2 er ansøgerens karakterer kun er en del af en helhedsvurdering. På
de fleste uddannelser på CBS er en motiveret ansøgning en del af ansøgningen fra kvote 2-ansøgere. Det vil vi gerne udbrede mere. Ansøgere der
laver motiverede ansøgninger er mere tilbøjelige til at tænke grundigt over
deres studievalg - og dét øger sandsynligheden for et godt studieliv.
Aktivitetsrapport
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CBS havde i år 4.983 førsteprioritetsansøgninger og 7.050 ansøgere i alt til
2.935 studiepladser.
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Alle pladser er fyldt op, og CBS har været nødt til at afvise mange ansøgere. Heraf er mange kvalificerede, men kan ikke optages grundet antallet af
studiepladser.
2017

PLADSER

HERAF
KVOTE 1

STANDBY
PLADSER

ADGANGSKVOTIENT

STANDBY
KVOTIENT

HA Almen

620

80%

80

9,1

8,1

HA(it.)

110

80%

10

8,5

8,1

HA(jur.)

200

80%

20

8,7

8,4

HA(mat.)

95

90%

0

7,5

-

HA(fil.)

70

80%

10

9

8,6

HA(kom.)

150

80%

10

9,2

9

HA(psyk.)

150

80%

10

9,7

9,5

HA i projektledelse

85

70%

5

11,3

10,8

BSc in Business, Language &
Culture

160

60%

0

8,9

-

BSc in International Business

180

60%

0

12,2

-

BSc in International Business &
Politics

140

60%

0

11,8

-

BSc in Business Administration
& Sociology

75

60%

0

10,7

-

BSc in Business Administration
& Service Management

195

60%

0

8,6

-

BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese

65

60%

0

BA i Engelsk og Organisationskommunikation
BA i Interkulturel Markedskommunikation
BA in Information Management

100

70%

10

130

60%

10

10,4

9,8

60

70%

0

8,2

-

BSc in International Shipping &
Trade

55

50%

0

10,3

-

HA i Europæisk Business

120

80%

10

9,3

9

Alle opt.ingen ledige
pladser
9,1

8,7

ADMINISTRATION
Trivselskampagnen afsluttet
Siden efteråret 2015 og indtil vinteren 2016/17 har CBS kørt trivselskampagnen "Vejen til Trivsel". Kampagnen blev udmøntet på baggrund af den
handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, som direktionen vedtog i
sommeren 2015. Gennem et tæt samarbejde med ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter er der sat fokus på kollektiv forebyggelse af
stress og mobning. Kampagnen er nu afsluttet og evalueret og har vist gode
resultater. Den seneste Trivselsmåling fra 2016 afslørede dog en fortsat
svag stigning i oplevelsen af arbejdspres og stress. Arbejdet med forebyggelse af stress er derfor langt fra afsluttet, men fortsættes med afsæt i erfaringerne fra kampagnen. Læs mere på share:
https://cbsshare.cbs.dk/hr/organisation_udvikling/Pages/Trivselsm%c3%a5
ling.aspx
Sygefraværskonference 2017: Sammen kan vi gøre en forskel
Den 22. maj var CBS vært, da CABI, Akademikerne, HK Kommunal og
CBS i fællesskab afholdt en stor konference om sygefraværet i den offentlige sektor. Omkring 325 ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere på offentlige arbejdspladser deltog i konferencen og fik forskernes og praktikernes bud på bl.a. årsager til sygefravær,
ledelsesrollens betydning, den tidlige indsats samt sammenhængen mellem
psykisk arbejdsmiljø og fysisk trivsel. Fra CBS kunne man høre Pernille
Steen Pedersens (LPF) oplæg Psykisk arbejdsmiljø som ny ledelsespraksis,
der involverer både ledere og medarbejdere samt Frank Güsmer og Trine
Madsens (CBS HR) session Did you have a nice day at work?” – Erfaringer fra CBS’ trivselskampagne “Vejen til Trivsel".
De forskellige take-homes og bidrag fra konferencen er tilgængelige på
CABI’s hjemmeside: http://www.cabiweb.dk/arrangementer/maj-2017/2205-2017-18_sygefravaerskonference-kbh/
Trappe- og siddepodie ved Solbjerg Plads
Campus Services etablerede i august måned et nyt trappe- og siddepodie på
græsskråningen over for Solbjerg Plads 3. Dermed fik CBS et nyt rekreativt
område, der forbinder området mellem CBS’ bygninger på Solbjerg Campus landskabsarkitektonisk. Samtidig giver det nye anlæg flere siddepladser
til rådighed ved studenterbaren Nexus.
Ombygningen sikrer et åbent byrum, som CBS studerende, CBS ansatte og
borgere fra nærområdet kan benytte 24/7. Hermed fortsætter CBS sin tradition med at byde alle velkomne til sine udeområder, hvor man f.eks. på
græsplænen mellem Kilen og Solbjerg Plads ser børnehavebørn, pensionister og borgere i alle aldre opholde sig side om side med CBS studerende.
Program for procesdigitalisering
Hvis vi for alvor skal lykkes med at udvikle og meningsfuldt effektivisere
den administrative understøttelse af CBS’ kerneopgaver i de kommende år,
er der behov for at sætte fart på digitaliseringen af vores tværgående ar-
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bejdsprocesser. Direktionen har derfor i juni 2017 etableret Program for
Procesdigitalisering.
Formålet med Program for Procesdigitalisering er at optimere de ressourcer, der anvendes på administrative processer, bl.a. ved at:
•
•
•

analysere og digitalisere manuelle, ikke-optimerede arbejdsgange,
så de bliver standardiserede og robuste
etablere workflows
modne organisationen til at opsøge, analysere og udvikle digitale
løsninger

Program for Procesdigitalisering er forankret i Økonomi & Analyse med
Frank Güsmer som programchef og Kirsten Winther Jørgensen som styregruppeformand.
International Summer University
CBS har igen i år fyldt undervisningslokalerne i sommerperioden med
2.051 studerende fra hele verden på International Summer University
(ISUP) 2017. De studerende havde 46 fag at vælge imellem. Målt på studenterevalueringerne har der været stor tilfredshed med ISUP: På en skala
fra 1-5 scorede de studerende ISUP-undervisningen til 4,01 i gennemsnit.
Med det store antal studerende oplevede ISUP en stigning på 12 pct. i forhold til 2016. Særligt bemærkelsesværdigt er den stadigt stigende andel af
CBS valgfagsstuderende og CBS studerende, der tager ISUP fag som obligatoriske fag. Disse to studenterkategorier udgjorde størstedelen (67,6 pct.)
af de ISUP studerende i 2017 og hjælper CBS med hurtigere fremdrift. Vi
har ligeledes oplevet en markant stigning fra ikke-europæiske betalingsstuderende på i alt 61 pct. i forhold til 2016.

DIREKTIONEN
Reception for tidligere medarbejdere
Fredag d. 22. september kl. 14:00-15:30 afholdes reception for tidligere
medarbejdere i Kilen, Atrium, hvor Per Holten-Andersen byder velkommen
og adjunkt Anders Ravn Sørensen, der er medforfatter på CBS’ jubilæumsbog, causerer over CBS’ historie. I forlængelse af receptionen afholdes
fredagsbar kl. 15:30-18:30 for nuværende medarbejdere i Kilen, Atrium,
hvor nuværende og tidligere medarbejdere kan mødes. Professors All Stars
spiller live jazz og Nexus skænker gratis jubilæumsøl, så længe lager haves.
CBS Sommerfest 10. juni
I anledning af jubilæet afholdt CBS en udendørs sommerfest lørdag d. 10.
juni på det grønne område mellem Kilen og Solbjerg. Festen var primært
målrettet Frederiksbergs borgere, CBS ansatte og studerende, men det var
et åbent offentligt event, så alle kunne deltage. Festen har været markedsført i både Metroen, lokalavisen, sociale medier, m.m. For at give et indtryk
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af CBS, var der på plænen forskellige CBS organisationer og afdelinger
repræsenteret. Derudover var der et lille madmarked med Streetfood og
Cafe Nexus havde opsat en udendørsbar. Sceneprogrammet indeholdt både
taler og underholdning, heriblandt Outlandish, Opera, Science Slam samt
Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj og Rektor Per HoltenAndersen. Festen var en stor succes, og vejret var heldigvis godt.
Copenhagen Pride
CBS deltog i Copenhagen Pride 2017 under mottoet LOVE SUITS
EVERYONE. Vi ønsker med mottoet at signalere, at kærlighed ingen
grænser har og at prikke til stereotypen den slipseklædte CBS’er.
Paraden var farverig, og dagen en festlig og fantastisk succes for CBS og
de flere hundrede deltagere, der rakte på tværs af studerende, personalegrupper, alumner og venner af CBS.
CBS 100 år jubilæum markeret på AoM, Atlanta
CBS var godt repræsenteret på årets Academy og Management (AoM) i
Atlanta. I alt 68 forskere var på programmet, og 40 MMD studerende samt
direktionen deltog i konferencen, der samler over 10.000 forskere og andre
professionelle om temaerne ledelse og organisation. Den tidligere administrerende direktør og ny formand for LEGO’s bestyrelse Jørgen Vig Knudstorp, som i anledning af CBS 100 års jubilæum var på AoM programmet,
trak fuld sal til sit oplæg ’Transformation at the Interface’. Her præsenterede og reflekterede Jørgen Vig Knudstorp over den med- og modgang, som
LEGO har været igennem med ham som direktør - set både fra et organisatorisk og personligt synspunkt.
CBS’ 100 års jubilæum blev markeret ved en reception i CNN Center. Rektor bød kollegaer, danske og internationale samarbejdspartnere velkommen.
Receptionen var festlig og gav god mulighed for at netværke med fagfæller
fra hele verden.
CBS Graduation Ceremony 26. august 2017
Den tilbagevendende begivenhed Graduation Ceremony (for cand.merc.)
blev grundet jubilæet udvidet i år til at være for alle linjer på CBS. Den
officielle ceremoni bestod af taler fra bl.a. Prins Joackim, CEO for Danske
Bank Thomas Borgen, formand for Djøf Lisa Herold Ferbing samt underholdning af både Lasse Rimmer og sangerinden Fallulah. Herefter var der
reception med kransekage og bobler, hvor alle deltagerene kunne mingle til
musik.
Dekanstillinger
Ansøgningsfristen for ansøgning til de to dekanstillinger udløb i juli måned. Nu afholder ansættelsesudvalget samtaler med en række kandidater.
Processen vil være afsluttet inden udgangen af 2017.
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CBS I MEDIERNE
Opgørelsen indeholder denne gang to kvartalsperioder:
Fra februar 2017 til april 2017 var CBS i medierne 4.606 gange. Det svarer
til 51/dag. Det er et fald på 6/dag sammenlignet med det foregående kvartal. Den mere kvalitativt baserede opgørelse viser, at CBS var i medierne
1.119 gange i perioden (12/dag). Det er en nedgang på 1/dag sammenlignet
med foregående periode, men på niveau. Metoden adskiller sig fra den foregående ved ikke at inkludere alle omtaler, hvor CBS indgår. Infomedia
filtrerer "petit"-stof fra og historier, som er citeret bredere tæller kun med
én gang. De 1.119 omtaler fordeler sig på 41 procent webartikler, 26 procent landsdækkende aviser, ti procent fagblade/magasiner og otte procent
radio/tv.

I perioden fra maj 2017 til juli 2017 var CBS i medierne 4.647 gange, hvilket svarer til 52/dag. Den kvalitativt baserede opgørelse viser, at CBS var i
medierne 966 gange (11/dag). Det er et fald på 1/dag i forhold til perioden
før, det skyldes blandt andet, at sommerferien indgår i perioden. De 966
omtaler fordeler sig på 41 procent webomtaler, 28 procent landsdækkende
dagblade, 12 procent radio/tv og otte procent regionale- og lokale aviser.
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8. BESTYRELSENS EGEN TID
Med dette punkt gives der mulighed for at bestyrelsen – uden deltagelse af direktionen og evt. tilhørere –
internt kan drøfte emner som det ikke tilkommer andre end bestyrelsen selv, at overhøre/deltage i.
Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske at tage emner op under dette punkt, kontakter
bestyrelsesformanden forud for mødet.

Møde i CBS bestyrelsen / 12. september 2017

