
 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - 
BESLUTNING 
 
a. Godkendelse af dagsorden 
Bestyrelsen vil som aftalt på seminaret afholde den sidste del af mødet som et lukket punkt, med deltagelse 
af rektor, men uden den øvrige direktion. Punktet holdes lukket af hensyn til evt. personfølsomme 
oplysninger.  
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender dagsordenen 
 
1.1 Forslag til dagsorden 
1.2 Bilagsoversigt  
 
b. Godkendelse af referat 
Ændringer ift. udsendte udkast til referat fremgår af vedlagte markeret med track changes. 
 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender og underskriver referatet på mødet 
 
Bilag: 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2014 
 

 
 
Emner på kommende bestyrelsesmøde d. 27. februar 2015: 
 

- Årsresultat 2014 og godkendelse af årsrapport 2014 
- Institutionsrevisors tilbagemelding vedr. udført revision/revisionsprotokol 
- Afrapportering fra akademisk råd 
- Bestyrelsesevaluering 
- Evt. nye bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen alene) 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. december 2014  
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1. 
 
a. 
b. 

Godkendelse af dagsorden og referater – 
beslutning 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat 

13.00-
13.05 

2. 
a. 
b. 
c. 

CBS’ økonomi – drøftelse/beslutning 
Strukturel balance 2017, status til bestyrelsen - drøftelse  
Q3 budgetopfølgning - beslutning 
Budget 2015 - beslutning

13.05-
14.30 

3.  
 

Udviklingskontrakt 2015-2017 - beslutning 
 

14.30-
14.50 

4.  
a. 
b. 

Det politiske landsskab - drøftelse 
Dimensionering  
Kvalitetskommissionens 2. rapport

15.00-
15.30 

5. 
 

Årsrapport 2014, beretning - drøftelse 15.30-
15.45 

6.  
 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

Meddelelser fra formand og direktion, samt 
eventuelt 
Direktionens klummer 
Nyt fra Danske Universiteter 
Taskforce vedr. konfrontationstimer 
CBS’ samarbejde erhvervslivet: To nye undersøgelser 
Institutionsakkreditering 
Bestyrelsesevaluering 
Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

15.45-
16.15 

7. 
 

Lukket møde 16.15-
17.00 
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Bilagsoversigt   
041214 
 
 
1.1 Forslag til dagsorden  
1.2 Bilagsoversigt 
1.3 Referat CBS bestyrelsesmøde 31. oktober 2014 
 
2.1 Process and dates – adjustment of cbs' finances 
2.2 Økonomiopfølgning, Q3 2014 
2.3 Budget 2015 
 
3.1 Status på udviklingskontrakt 2015-2017  
3.2 Udviklingskontrakt for Copenhagen Business School 2015-2017 
 
4.1 Artikel: Flertal lægger op til konfrontation om optag 
4.2  Aftale af 4. november om dimensionering af 

universitetsuddannelser 
4.3 Dimensionering af CBS uddannelser 
4.4 Anbefalinger (og uddrag) fra kvalitetskommissionen, med 

kommentarer fra CBS 
 
5 Ingen bilag (jf. skriftlig høring) 

 
6.1   Direktionens klumme, december 2014 
6.2 Nyt fra Danske Universiteter 
6.3 Forøgelse af VIP’ernes kontakttid 
6.4 CBS’ samarbejde erhvervslivet: To nye undersøgelser 
 
7.1 Fortroligt: CBS skal have nye bestyrelsesmedlemmer 
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Bestyrelsen 
 
 
UDKAST 

REFERAT CBS BESTYRELSESMØDE 31. OKTOBER 2014  
 
Tilstede: Formand Peter Schütze, næstformand Eva Berneke, Karsten Dyb-
vad, Lisbet Thyge Frandsen, Sidsel Green, Arvid Hallén, Alfred Josefsen, 
David Lando, Anne Marie Larsen, Jakob Ravn og Morten Thanning 
Vendelø. 
 
Direktionen: Rektor Per Holten-Andersen, forskningsdekan Alan Irwin, 
uddannelsesdekan Jan Molin, og universitetsdirektør Peter Jonasson Peder-
sen. 
 
Sekretariat: Anders Jonas Rønn Pedersen. 
 
Gæster: Jens Oddershede, kommende forskningsdekan Peter Møllgaard, 
konstitueret universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen. 
 
 
0. Opsamling bestyrelsesseminar 
Bestyrelsen afholdt sit årlige seminar d. 30. og 31. oktober 2014. Der 
udarbejdes ikke et egentligt referat fra seminaret, men formandens 
opsummering og evt. andre væsentlige pointer refereres nedenfor. 
 
Det politiske landskab, Oplæg v. Jens Oddershede om udviklingen i 
universiteternes politiske landskab de sidste 5-6 år. 
Bestyrelsen havde inviteret tidl. formand for rektorkollegiet og tidl. rektor 
på SDU, Jens Oddershede til at holde oplæg om udviklingen i 
universiteternes politiske landskab de sidste 5-6 år, herunder hvilke krav 
det stiller til universitetsledelserne, at uddannelses- og forskningspolitik er 
blevet centrale politiske indsatsområder. 
 
Oplægget inspirerede til en god debat i bestyrelsen, der konstaterede at de 
sidste års politiske fokus på universiteterne og uddannelsessystemet 
fremover vil være et vilkår, der kræver fortsat ledelsesmæssigt fokus på at 
analysere og påvirke de politiske rammebetingelser for universitetets virke. 
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Trends og tendenser i business-skole-verdenen 
Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i notatet ”Global Business 
Education – Trends and Challenges” udviklingen indenfor ”business 
education” globalt. Bestyrelsens drøftelser kredsede om følgende temaer: 

 Funding models 
 Branding strategies 
 Learning technologies 
 Alumni relations 

 
Bestyrelsen konstaterede, at der i oplægget var meget inspiration, og meget 
at lære, og at der samtidig pt. ikke er nogle forretningsmodeller og 
udviklinger blandt vores ”peers”, der giver anledning til at ændre CBS’ 
fokus og profil som en bredt funderet business school, hvis kerne er den 
forskningsbaserede undervisning, og som på grund af kvalitet af forskning 
og undervisning er en attraktiv partner for stærke business schools i 
udlandet.  
 
Uddannelsesredegørelse 2014 
Bestyrelsen drøftede især det tematiske afsnit om innovation i et CBS 
perspektiv. Den styringsfilosofi, der ligger til grund for afsnittets 
beskrivelser udgjorde et godt grundlag for en inspirerende drøftelse i 
bestyrelsen. Det blev klart i løbet af drøftelsen, at ikke alle i bestyrelsen 
kunne tilslutte sig ordvalget ift. den styringsfilosofi, der blev beskrevet i 
oplægget. 
 
Bestyrelsen bad på denne baggrund om, at afsnittet blev omskrevet til et 
policy-dokument, gerne med input fra CBS’ innovationsfaglige miljøer, der 
kunne udbrede og sætte retning for, hvorledes CBS arbejder med 
innovation. Bestyrelsen takkede samtidig for redegørelsens kapitel 2 og 3, 
der gav et godt overblik initiativer og udfordringer på uddannelsesområdet.  
 
Succession planning bestyrelsen 
Bestyrelsen drøftede dette punkt uden deltagelse af direktionen. 
Formålet med drøftelsen var, at drøfte profilbeskrivelse og proces for 
udpegning af kommende eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 
næstformandens funktionsperioder i bestyrelsen udløber med udgangen af 
januar 2016.  
 
CBS campus-strategi  
Direktionen fremlagde en revideret campus-strategi, der på enkelte områder 
ændrede den seneste campus-strategi fra april 2013. Bestyrelsen godkendte 
den reviderede campus-strategi som fremlagt. Denne del af seminaret 
refereres i øvrigt ikke - af hensyn til forhandlinger med tredje part. 
Bestyrelsen noterede dog med glæde, at CBS’ seneste tilføjelse til 
ejendomsporteføljen, Kandidathuset/Graduate House, åbner i 
forårssemesteret 2015 med plads til over 1000 studerende og lige så mange 
studiearealer og læsepladser, der bliver tilgængelig døgnet rundt. Dette vil 
aflaste de nuværende kapacitetsproblemer på Campus. 
 
1. Siden sidst 
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet d. 3.september 2014. 
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Bestyrelsen tog aktivitetsrapporten og direktionens klummer til 
efterretning. 
 
Uddannelsesdekanen orienterede bestyrelsen om den foreløbige 
akkrediteringsrapport (vedr. den nationale institutionsakkreditering), der 
indstiller CBS til en betinget akkreditering. Den betingede akkreditering 
begrundes i, at CBS kun vurderes delvist at opfylde kriterium 3 
(Uddannelsernes videngrundlag). Kritikken kredser om CBS høje 
forbrug/andel af DVIP og kan generelt opsummeres således; CBS har for 
mange DVIP, CBS har ikke tilstrækkelig fokus på kvalitetsstyring og 
monitorering af anvendelsen af DVIP på de enkelte uddannelser og DVIP 
er ikke tilstrækkeligt integreret i de faglige miljøer og tilbydes ikke de 
samme muligheder for opkvalificering/kurser som faste VIP. 
 
CBS har indsendt høringssvar, der søger at imødegå kritikken ved at 
illustrere, hvorledes CBS arbejder med kvalitetssikring af DVIP, samt ved 
at fremhæve at andelen af DVIP er et udtryk for vores rammevilkår, og ved 
at pointere at DVIP ikke skal være ”mini-VIP” – en erstatning for faste 
VIP, men bibringe praksiserfaring til undervisningen.  
 
Bestyrelsen opfordrede direktionen til nøje at overveje kommunikation i 
forbindelse med akkrediteringsrådets endelige afgørelse. 
 
2. Status på forhandlinger vedr. udviklingskontrakt 2015-2017 
Rektor orienterede bestyrelsen om første forhandlingsmøde med styrelsen 
vedr. CBS’ udkast til udviklingskontrakt 2015-2017. 
 
Som forventet havde drøftelserne med styrelsen været fokuseret omkring 
målene 1.2 (VIP/DVIP ratio) og 1.3 (STUD/VIP+DVIP ratio), hvor CBS – 
i lyset den økonomiske situation som beskrevet i ”Financial outlook 
2015+” havde indlagt en forventning om faldende uddannelseskvalitet. 
Styrelsens holdning havde været at ”afviklingsmål” ikke hører hjemme i en 
udviklingskontrakt – det ville ministeren ikke skrive under på. 
 
Bestyrelsen bad direktionen om at fastholde de to mål i kontrakten. 
Hvordan de to mål skal håndteres fremadrettet inden formanden og 
ministeren underskriver kontrakten vil være genstand for et nyt 
forhandlingsmøde med styrelsen. Bestyrelsen besluttede, at næstformanden 
skulle deltage i dette møde for at understrege, at bestyrelsen ikke vil indgå 
en kontrakt, der ikke afspejler CBS’ økonomiske formåen og de 
rammebetingelser CBS tilbydes. 
 
3. Skitsebudget 2015, samt budgetopfølgning 
Universitetsdirektøren præsenterede skitsebudget 2015 som bærer præg af 
den kommende besparelsesproces. Vi ved i dag, hvor meget vi strukturelt 
skal spare i 2017 (60 mio. kr.), men fordelingen på løn og andre 
omkostninger er ikke fastlagt – det afhænger blandt andet af hvad der kan 
hentes på frivillige aftrædelser, seniorordninger mv. Dermed er det på 
nuværende tidspunkt usikkert, hvornår de strukturelle sparetiltag vil få 
effekt, fx ift. 2015-budgettet.  
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Direktionen har lagt an til en relativ lang indfasningshorisont i forhold til 
de strukturelle besparelser, der skal være på plads i 2017. Herunder ønsker 
direktionen, at så mange som muligt af besparelserne kan findes ved 
seniorordninger og frivillige fratrædelsesordninger, hvorfor de strukturelle 
besparelser, der er under planlægning netop nu, ikke forventes at få større 
budgeteffekt i 2015. Det betyder også, at direktionen indstiller et budget for 
2015 med et større underskud end tidligere planlagt. Dermed forskydes 
CBS’ likviditetsprofil i forhold til det flerårige budget bestyrelsen tiltrådte i 
juni, således at det ekstra træk på egenkapitalen som underskuddet i 2015 
udgør, vil blive hentet tilbage i 2017. Imidlertid vil egenkapitalen fortsat 
ligge under det af bestyrelsen fastlagte niveau, hvorfor der også efter 2017 
vil være behov for at opbygge yderligere egenkapital.   
 
Universitetsdirektøren kunne om budgetopfølgningen fortælle, at på 
nuværende tidspunkt fastholdes prognosen på -45 mio. kr. Udfaldsrummet i 
forhold til den resterende del af året er +/- 10 mio. kr. Dermed er 
direktionen også opmærksom på, at CBS er tæt på grænsen for den 
udvidede budgetramme for året på -50 mio. kr. Det er dog direktionens 
overbevisning at årets resultat kan styres hjem indenfor rammen. 
   
Bestyrelsen spurgte blandt andet til, hvorledes det kunne være at 
lønomkostninger i 2014 var steget, når der var vedtaget et ansættelsesstop? 
 
Til dette svarede direktionen, at der havde været en mindre afgang blandt 
personalet end prognosticeret, og at ansættelsesstoppet havde været 
administreret således, at der var plads til forretningskritiske lønudgifter, 
hvilket særligt havde været tilfældet i forbindelse med implementeringen af 
STADS og ved (om-)bygningsprojekter.  
 
Bestyrelsen udtrykte bekymring overfor ændringen af likviditetsprofilen – 
at tage et større underskud nu for at hente det senere kunne blive et 
problem, hvis ikke direktionen sørgede for at besparelserne rent faktisk 
materialiseredes.   
 
Direktionen svarede til dette, at de forstod bekymringen, men at de havde 
fundet at denne metode til implementering af de strukturelle besparelser var 
den bedste i forhold til at sikre en velfungerende organisation, og 
velfungerende uddannelses- og forskningsleverancer fremadrettet. 
 
Bestyrelsen konstaterede, at de prognosetal som fremgår af skitsebudgettet 
for årene 2015-2017 måtte betragtes ”bundniveauer”, dvs. alt andet lige vil 
bestyrelsen ikke umiddelbart godtage, at CBS’ underskud i årene 2015-
2017 bliver større end det budgetterede. 
 
Fra de internt valgte medlemmer af bestyrelsen blev det fremført, at særligt 
størrelsen af den kommende besparelse havde virket overraskende for 
organisationen, og de opfordrede direktionen til at skærpe 
kommunikationen om de kommende besparelser. De påpegede også, at 
fyringer af fastansatte forskere vil påvirke CBS’ negativt i konkurrencen 
med udenlandske business schools om at tiltrække forskere i fremtiden,  
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Der vil være behov for en præcisering af, hvad vi på CBS forstår ved 
’tenure track’. 
 
De studentervalgte medlemmer opfordrede til, at de kommende besparelser 
ikke ville ramme studieadministrationen og studievejledningen 
uforholdsmæssigt hårdt, da der blandt de studerende er stort behov for 
vejledning og råd ift. at forstå konsekvenserne af primært studiefrem-
driftsreformen. De studerende udtrykte ligeledes bekymring for 
besparelsernes negative konsekvenser for undervisningskvaliteten og 
opfordrede til, at implementere besparelserne således, at det går mindst 
muligt udover de studerendes tid med undervisere, herunder at ledelsen bør 
arbejde fokuseret på alternative metoder i studienævnene såsom student 
instructors og lign indtil budgettet kommer i balance igen.    
 
Direktionen takkede for kommentarerne, men gjorde det samtidigt klart at 
HR jura og lovgivning gjorde, at det var begrænset, hvad der kunne meldes 
ud inden afskedigelsesprocessen officielt indledes ved et møde med HSU d. 
19. november. Direktionen gjorde det samtidig klart at besparelserne ikke 
vil kunne gennemføres uden at berøre fastansatte VIP. 
 
Formanden opsummerede situationen således, at bestyrelsen i 2011 
besluttede en investeringsplan, der skulle investere en del af egenkapitalen i 
ekstra VIP-ansættelser. Flere havde påpeget, at egenkapitalen på 
Universiteterne og CBS var uforholdsmæssigt høje. Bestyrelsen havde som 
forudsætning for investeringen forudsat at CBS’ økonomi hurtigt kunne 
bringes tilbage i balance, hvilket i den oprindelige plan kunne ske ved et 
simpelt udløb af tidsbegrænsede VIP-stillinger. Direktionen havde siden 
fundet en – for organisationen – ”klogere” plan for at bringe det 
strukturelle budget i balance, hvor en større del af de unge, midlertidigt 
ansatte VIP, søges fastholdt og promoveret til faste stillinger. Bestyrelsen 
kunne kun støtte denne mere langsigtede tilgang til at bringe CBS’ budget i 
strukturel balance.    
 
Bestyrelsen bad også direktionen – som opfølgning på analysen af 
fordelingen af VIPs arbejdstid i Q2-notatet, september 2014 – at belyse 
hvad det vil kræve, og hvilke håndtag, der skal skrues på, for at øge det 
gennemsnitlige antal konfrontationstimer pr. fastansat VIP i løbet af året til 
minimum det dobbelte af niveauet i 2013.  
 
De internt valgte medlemmer mindede om, at der netop er indgået en 
normaftale, som fastholder den del af VIP’ernes tid som går til forskning. 
Det er derfor vigtigt at undersøge nøje, hvad der kan gøres inden for 
rammerne af denne aftale, herunder for eksempel at se på forbruget af VIP-
tid til administration og til ledelse af internt finansierede 
forskningsinitiativer. Det blev også påpeget, dels at tallet for 
konfrontationstimer har meget stor variation på tværs af institutter, dels at 
vejledningsopgaver også er en meget vigtig del af kontakten med de 
studerende. 
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Med dette godkendte bestyrelsen økonomiopfølgningen og skitsebudgettet 
som grundlag for udarbejdelsen af budget 2015, der fremlægges for 
bestyrelsen i december. 
 
 
 
Kommende møder:  
2014: 
Onsdag d. 10. december 2014 kl. 13-17 
2015: 
Onsdag d. 25. februar 2015 kl 13-17 
Mandag d. 27. april 2015 kl 13-17 
Onsdag d. 24. juni 2015 kl 13-17 
Torsdag d. 10. september 2015 kl 13-17 
Torsdag d. 22. oktober kl 12 til fredag d. 23. oktober kl. 13, 
bestyrelsesseminar 2015 
Tirsdag d. 15. december 2015 kl 15-21 (inkl. middag). 
 



 

2. CBS’ ØKONOMI – DRØFTELSE/BESLUTNING 
 
a. Strukturel balance 2017, status til bestyrelsen - drøftelse 
Rektor vil under dette punkt give en mundtlig status- og situationsrapport vedr. den aktuelle 
besparelsesrunde. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter rektors status 
 
Bilag: 
2.1 Process and dates – adjustment of cbs' finances 
 
b. Q3 budgetopfølgning – beslutning 
Universitetsdirektøren præsenterer opfølgning på CBS’ økonomi i 2014 efter oktober måned. 
Prognosen for årsresultatet fastholdes næsten uændret på -44 mio. kr. mod -45 mio. kr. ved sidste 
budgetopfølgning. Som sædvanlig er der forskellige rettede bevægelser (færre indtægter, færre 
omkostninger), der netto giver lille ændring. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen 
 
Bilag: 
2.2 Økonomiopfølgning, Q3 2014 
 
c. Budget 2015 – beslutning 
Universitetsdirektøren præsenterer direktionens forslag til budget 2015. Forslaget er baseret på 
skitsebudgettet, som bestyrelsen tiltrådte på oktobermødet, og en efterfølgende bottom-up 
budgettering på enhedsniveau. 
 
Budgettet er udarbejdet på grundlag af bestyrelsens beslutning om et underskud i 2015 på -35 mio 
kr. De besparelser budgettet indeholder er ikke endeligt udmøntet på løn og drift, idet enhederne har 
frem til 28. januar til at identificere besparelserne. 
 
Det indstilles: 

- at godkender budget 2015 
 
Bilag: 
2.3 Budget 2015 
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PROCESS AND DATES – ADJUSTMENT OF CBS' FINANCES 
 
August 2014: The Process Plan is communicated to the AR, HSU, etc. 
 
September 30, 2014: VIP allocations are communicated. 
 
October 3, 2014: DIR first meeting with the departments (focus potential + 
options) 
 
October 7, 2014: DIR publish the distribution of savings on the main areas. 
 
October 22, 2014: DIR decide draft outline for the budget at the CBS Board 
meeting. 
 
October 27, 2014: HSU + AR meeting: Process and draft outline budget discussion. 
 
October 30, 2014: Board meeting: Discussion of outline budget. 
 
October / November 2014: Jan Molin discuss the process, potential opportunities 
with program directors 
 
November 4, 2014: Announcement for the departments of concrete saving 
targets for each department. 
 
November 12‐13, 2014: DIR, second meeting with the departments (focus + 
potential opportunities after the announcement for each department) 
 
November 19, 2014: Extraordinary HSU meeting: HSU is informed of the need for 
staff reductions at CBS. Preventive measures, incl. negotiation on voluntary 
redundancy packages, begin. 
 
November 26, 2014: DIR information meeting for all CBS staff.  
 
December 4, 2014: HSU meeting: Status on the economic situation & process. 
 
December 8, 2014: AR meeting: Presentation of memo regarding the economic 
situation and the status of the process 
 
December 10, 2014: CBS Board meeting: Approval of Budget 2015. 
 
December, 2014: DIR, potential third meeting with the departments  
 
January 21, 2015: Deadline for voluntary redundancy packages and other 
individual preventive measures. 
 
January 19 and 23, 2015: DIR, potential fourth meeting with the departments 
 
January 28, 2015: HSU is informed of the number of staff that it is necessary to 
make redundant after the negotiations on preventive measures are concluded. 
 
February 5, 2015: Redundancies are announced, coordinated across CBS. 
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Økonomiopfølgning,	Q3	2014	

I dette notat præsenteres opfølgning på CBS’ økonomi i 2014 efter oktober måned. Op‐

følgningen er, som tidligere år, baseret på en central udarbejdet prognose, der er kvalifi‐

ceret gennem den decentrale kvartalsopfølgning. Forbruget vises til og med november 

måned for at give bestyrelsen det mest opdaterede billede.  

Hovedbevægelser	i	den	reviderede	årsprognose	

Prognosen for årsresultatet fastholdes næsten uændret på ‐44 mio. kr. mod ‐45 mio. kr. 

ved Q2½, jf. tabel 1. Inden for dette resultat er der forskelligrettede bevægelser, som både 

indeholder forventninger om lidt lavere indtægter i forhold til Q2½, men også tilsvarende 

færre omkostninger.   

De samlede indtægter falder med ca. 2 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere færdiggø‐

relsesbonus og tilskud til deltidsuddannelse. Samtidig er der foretaget en mindre opjuste‐

ring af forventninger til øvrige indtægter. 

Lønprognosen er samlet set uændret, men dækker over stigende lønudgifter til VIP, DVIP 

og TAP for samlet 8 mio. kr. Modsat trækker, at der foretages en ekstraordinær nedskriv‐

ning af feriepengehensættelsen på 6 mio. kr. mod en forventet forøgelse ved Q2½ på 3 

mio. kr. (en samlet ændring på 8 mio. kr. – afvigelse skyldes afrunding). Det skyldes, at CBS 

selv har identificeret en mindre fejl i beregningen af hensættelsen, idet CBS har medtaget 

arbejdsgiver‐andelen af pensionen af feriepengene, hvilket den ikke skal. Revisionen og 

Moderniseringsstyrelsen har bekræftet dette.  

Der er foretaget en række mindre justeringer af prognosen for driftsudgifter, der netto 

giver et udgiftsfald på ca. 3 mio. kr.   

I afsnittet nedenfor er ændringer i forventede indtægter og omkostninger yderligere ud‐

dybet. 

Tabel 1: Årsprognose efter 3.kvartalsopfølgning 

   

2014 Q3-prognose
mio. kr.  løbende pl. 

Jan-nov
2014

Jan-nov
2013

Budget 
2014

Q2½ 
prognose

Q3 
prognose

Afvigelse 
Q3 vs. Q2½

Regnskab 
2013

Indtægter i alt  1.205 1.210 1.241 1.239 1.237 ‐2 1.231

Lønomkostninger i alt 773 727 826 846 846 0 813

Driftsomkostninger i alt 334 328 405 394 391 ‐3 391

Kapitalomkostninger i alt 32 35 45 44 44 0 47

Omkostninger i alt 1.139 1.090 1.276 1.284 1.281 ‐3 1.250

Resultat 66 120 ‐35 ‐45 ‐44 1 ‐20

Egenkapital ultimo 215 205 206 250
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Ændringer	i	prognosen	for	Q3	for	2014	i	forhold	til	Q2½	

Indtægter: 
 De samlede indtægter falder med ca. 2 mio. kr., som følge af tre hovedbevægelser: 

1. Under taxametertilskuddet er der foretaget to korrektioner: 
a. Taksten for færdiggørelsesbonus er blevet reduceret ift. det forventede ved Q 2½.  

Dette skyldes, at der samlet set er flere færdiggjorte studerende i universitetssek‐
toren end forudsat ved de centralt beregnede vejledende takster for færdiggørel‐
sesbonus. Da den samlede pulje til færdiggørelse er fast, bliver satsen pr. færdig‐
gjort studerende ‐ ved stigende aktivitet ‐ lavere end forventet. Som følge heraf er 
der en mindre indtægt på ca. 3 mio. kr. i forhold til Q 2½.  

b. Tilskuddet til deltidsuddannelse er reduceret med ca. 3 mio. kr. som følge af opgø‐
relse af den faktiske deltidsaktivitet i 2014. Den faktiske deltidsaktivitet er særligt 
lavere på masteruddannelserne og under tompladsordningen i forhold til Q 2½. 

2. Indtægterne fra studerendes deltagerbetaling forventes 2 mio. kr. højere.  
3. De øvrige indtægter er opjusteret med 2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes indtægter fra ind‐

tægtsdækket virksomhed. 
 
Samlet set nedreguleres indtægterne med 2 mio. kr. 
 
Omkostninger: 
Omkostningerne forventes samlet at falde med 3 mio. kr. Der er forskelligrettede bevægelser: Løn‐
omkostningerne forventes uændret, men driftsudgifterne forventes at falder med 3 mio. kr. i for‐
hold til Q2½.  
 

1. Udgifterne til løn forventes at stige med i alt 8 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. til VIP, 2 mio. 
kr. til DVIP og med 3 mio. kr. til TAP. Disse stigninger kan især forklares med to forhold: dels 
at omsætningen, som nævnt i Q2½‐notatet har været lavere end forudsat, dels at en række 
enheder har udnyttet muligheden for at reducere driftsudgifter i stedet for lønudgifter som 
følge af ansættelsesstoppet, jf. de faldende driftsudgifter (der var også i Q2½‐notatet ind‐
arbejdet et fald i driftsudgifterne ift. Q2‐notatet).  

 
Under lønudgifter indgår også hensættelse til ferieforpligtigelse. Der har hidtil været afsat 
ca. 3 mio. kr. til formålet i prognosen. Siden Q2½ er CBS blevet opmærksom på en fejl i den 
tidligere anvendte metode til fastlæggelse af feriepengehensættelsen. Denne fejl rettes der 
nu op på. Konkret handler det om, at ferieforpligtigelsen fremover baseres på ferieberetti‐
get løn inkl. eget pensionsbidrag men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag og kun med eget 
ATP‐bidrag (øvrige sociale bidrag medregnes ikke). Med denne metode nedskrives ferie‐
pengeforpligtigelsen med 6 mio. kr., svarende til i alt en mindre udgift på ca. 8 mio. kr. på 
posten øvrige lønudgifter ift. forventningen ved Q2½. Konsekvensen bliver således, at de 
samlede lønudgifter fastholdes på det tidligere niveau. 

 
2. Som konsekvens af enhedernes Q3 indmeldinger nedjusteres driftsomkostningerne med i 

alt 3 mio. kr.: 
‐ Husleje og ejendomsskatter opjusteres med 1 mio. kr. 
‐ Eksterne bygge‐ og IT‐specialister nedjusteres med 1 mio. kr. 
‐ Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte nedjusteres med 1 mio. kr. 
‐ IT‐udstyr og software opjusteres med 2 mio. kr. 
‐ Kontorhold nedjusteres med 2 mio. kr. 
‐ Øvrige driftsomkostninger nedjusteres med 2 mio. kr., hvilket bl.a. særligt skyldes min‐

dre udgifter for betaling til KU vedr. MGP (Masteruddannelse). 
 
Samlet set nedjusteres udgifterne med 3 mio. kr.
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Tabel 2: Økonomiopfølgning fordelt på arter 

	

Note: Afvigelser skyldes afrundinger     
 

2014 Q3-prognose
mio. kr.  løbende pl. 

Jan-nov
2014

Jan-nov
2013

Budget 
2014

Q2½ 
prognose

Q3 
prognose

Afvigelse 
Q3 vs. Q2½

Regnskab 
2013

Indtægter
Taxametertilskud 612 613 604 619 613 ‐6 598
Basisforskningstilskud og andre 324 319 325 324 324 0 319
Eksternt finansierede projekter 83 78 100 102 102 0 94
Studerendes deltagerbetaling 147 162 160 144 147 2 160

Øvrige indtægter 38 38 51 50 52 1 60

Indtægter i alt  1.205 1.210 1.241 1.239 1.237 ‐2 1.231

Omkostninger
Lønomkostninger

Lønomkostninger SLS ‐ VIP 399 376 425 436 439 3 416

Lønomkostninger SLS ‐ DVIP 91 87 97 100 102 2 99

Lønomkostninger SLS ‐ TAP 282 264 300 306 309 3 291

Lønomkostninger SLS ‐ Øvrige 1 0 4 4 ‐4 ‐8 7

Lønomkostninger i alt 773 727 826 846 846 0 813

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 97 77 100 99 100 1 81

Bygningsdrift og  ‐vedligeholde 49 49 57 57 57 0 62

Konferencer og tjenesterejser 50 49 57 55 55 0 55

Eksterne bygge og IT‐specialist 16 18 24 24 23 ‐1 25

Konsulentanv. (inc advokat, rev 7 10 9 10 10 0 12

Fakturabetalte undervisere og f 12 14 17 12 11 ‐1 15

IT‐udstyr og software 32 24 37 33 35 2 28

Kontorhold 35 36 41 41 39 ‐2 40

Bøger, tidsskrifter, trykning mv 14 14 18 18 18 0 17

Øvrige 22 36 45 45 43 ‐2 54

Driftsomkostninger i alt 334 328 405 394 391 ‐3 391

Kapitalomkostninger

Af‐ og nedskrivninger på anlæg 16 16 21 22 22 0 21

Renteindtægter 3 0 4 3 3 0 3

Finansielle omkostninger 18 19 27 25 25 0 29

Kapitalomkostninger i alt 32 35 45 44 44 0 47

Omkostninger i alt 1.139 1.090 1.276 1.284 1.281 ‐3 1.250

Resultat 66 120 ‐35 ‐45 ‐44 1 ‐20

Egenkapital 215 205 206 1 250



  

 

 
 
 
 

Budget	2015	
I dette notat præsenteres  forslag  til budget 2015  for CBS med henblik på bestyrelsens 
godkendelse. Forslaget er baseret på skitsebudgettet, som bestyrelsen tiltrådte på okto‐
bermødet, og en efterfølgende bottom‐up budgettering på enhedsniveau. 

Skitsebudget og budget 2015 er sammenstillet i bilag 3 sidst i dokumentet. 

 

Highlights 

Bestyrelsen godkendte på oktober‐mødet, at CBS kunne budgettere med et underskud 
på 35 mio. kr. Et underskud på 35 mio. kr. forudsatte, at der ift. et ”do‐nothing”‐scenarie 
skulle udmøntes besparelser for 41 mio. kr. I vedlagte forslag til budget er besparelsen 
udmøntet  på  hovedområder  (institutter,  uddannelsesdekanens  område,  forskningsde‐
kanens område,  fællesadministration og  rektors område).  Idet enhederne har  frem  til 
28. januar til at identificere besparelserne, er fordelingen mellem løn og drift foreløbig.    

Highlights fra budgettet: 

 Der budgetteres med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr., et uændret  stu‐
denteroptag  ift. 2014 og et underskud på 35 mio. kr. Det vil ultimo 2015 bringe 
egenkapitalen ned på 172 mio. kr., hvilket er under bestyrelsens målsætning om 
en egenkapital på 200 mio. kr.   

 CBS eksekverer  i 2015 en spareplan, der vil nedbringe CBS’ strukturelle udgifter 
med 60 mio. kr., når den er fuldt  implementeret, og dermed påbegynde genop‐
bygningen af egenkapitalen. Spareplanen vil dog kun have begrænset økonomisk 
effekt i 2015 grundet opsigelsesvarsler mv.  

 Idet den strukturelle udgiftsreduktion  ikke vil have stor effekt  i 2015,  foretages 
der engangsbesparelser på  især campusområdet  i 2015 for at holde underskud‐
det inden for det forudsatte. Det betyder, at især nødvendigt genoprettende ved‐
ligehold fortsat ligger under det langsigtede behov, ligesom der ikke er midler til 
campusudvikling i det ordinære budget. Det vil være nødvendigt at øge niveauet 
for genoprettende vedligehold i de kommende år.  

 CBS forventer i marts 2015 at ibrugtage cand.merc.‐huset. Budgettet 2015 inde‐
holder udgifterne til afskrivninger og bemanding af huset fuldt ud fra denne da‐
to.  

 Antallet  af  studerende  per  underviser  vil  allerede  fra  2015  begynde  at  stige, 
mens VIP/DVIP‐ration i 2015 vil ligge nogenlunde på niveau med 2014‐niveauet. 
Effekten af de besparelser, der eksekveres i 2015, vil være, at ratioerne fra 2016 
og frem vil udvikle sig markant negativt på begge parametre.   

 Institutterne forventer i 2015 at omsætte for 110 mio. kr. på eksternt finansiere‐
de projekter, imod et forudsat niveau på 102 mio. kr. i skitsebudgettet, jf. bilag 3. 
Den forøgede omsætning modsvares  i udgangspunktet 1:1  i øgede udgifter. Så‐
ledes kan der  ikke på nuværende  tidspunktet  forudsættes noget øget  finansie‐
ringsbidrag fra eksternt finansierede projekter til CBS’ basisbudget. Der vil imid‐
lertid løbende blive fulgt op på om et sådant bidrag realiseres.   

I tabel 1 nedenfor sammenstilles forslag til budget 2015 med prognosen for 2014 og 
regnskab 2013. 
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Tabel 1: Forslag til budget 2015 

 
Nb. Afvigelser skyldes afrundinger 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  	

Budget 2014
Regnskab

2013
Prognose

2014
Budget
2015

Indtægter i alt  1.231 1.237 1.249

Lønomkostninger i alt 813 846 839

Driftsomkostninger i alt 391 391 392

Kapitalomkostninger i alt 47 44 53

Omkostninger i alt 1.251 1.281 1.284

Resultat ‐20 ‐44 ‐35

Egenkapital ex statsforskrivning 250 206 172
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Centrale	key	performance	indicators	

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, vil budgetforslag 2015 samlet betyde, at CBS fort‐
sætter  trenden  fra de  sidste år med en  fortsat  stigning  i omsætning, areal og ekstern 
finansiering samt nedbringelse af egenkapitalen.  

Det forventes, at der vil ske en reduktion i antallet af medarbejder‐årsværk, og studen‐
terbestanden på heltidsuddannelserne vil stagnere som konsekvens af beslutningen om 
uændret optag på uddannelserne. 
 
Tabel 2: Oversigt over centrale parametre for CBS 2009‐2014  

 
NB: Der er ikke udarbejdet en prognose for den bibliometriske forskningsindikator for 2015. 

 
Budgettet forventes ligeledes at medføre en stigning i antallet af studerende per under‐
viser, en marginal reduktion i VIP/DVIP ratioen samt et større fald i campusomkostnin‐
ger pr. studerende. Sidstnævnte forventes dog at stige igen i 2017, hvor engangstilpas‐
ningerne ikke forventes gennemført for bygningsvedligehold og udvikling (se tabel 3), 
mens de to første vil udvikle sig endnu mere negativt i de kommende år. 
 
Det har været bestyrelsens mål, at niveauet for de tre key performance indicators i tabel 
3 ikke må være dårligere end 2011‐niveauet. Med den forventede udvikling i antallet af 
VIP og DVIP vil det ske for rationen for studerende per underviser (VIP+DVIP). Det vil 
således kræve, at antallet af undervisningstimer pr. underviser stiger i forhold til 2014‐
niveauet for at sikre, at de studerende ikke oplever et de facto fald i ratioen ift. 2011‐
niveauet.  
 
Tabel 3: Centrale Key Performance Indicators  

 
 

 

 

Økonomi, mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Omsætning 1.100 1.084 1.229 1.251 1.281 1.284

Resultat 29 115 4 ‐20 ‐44 ‐35

Egenkapital 151 266 270 250 206 171

Ansatte, årsværk

VIP  557 556 613 681 705 691

DVIP 208 217 227 225 234 239

TAP 663 622 605 621 660 651

Bibliometrisk forskningsindikator 

1.119         958            921            952 1.145 ‐

Antal indskrevne studerende

Heltidsstuderende i alt 14.256 15.373 15.888 16.659 17.747 17.750

Bachelor 6.622 6.973 7.075 7.333 7.423 7.425

Kandidat 7.634 8.400 8.813 9.326 10.324 10.325

Areal, antal m2

Samlet bygningsareal 118.306 118.306 118.550 120.595 121.195 129.809

Forbrug af eksterne forskningsbevillinger, mio. kr.

UK 95 83,0 84,0 95,0 95,0 102,0 110,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

STUD/(VIP+DVIP) 19,9 18,2 18,6 17,8 19,1 21,1 22,3

VIP/DVIP 0,97 1,06 1,17 1,18 1,14 1,03 0,98

Campusomkostninger/STUD 17,4 16,7 18,1 18,3 17,1 17,0 18,3
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Budget	2015	fordelt	på	hovedområder	

I  tabel  4 opdeles budgettet  for  2015 på hovedområder  sammenlignet med  resultatet 
2013 og prognosen for 2014. Det bemærkes, at der i 2013 var en række ekstraordinære 
indtægter under huslejer og kapitalomkostninger,  ligesom der  i 2014 forventes en eks‐
traordinær nedskrivning af feriepengehensættelsen, hvilket påvirker fællesadministrati‐
onen.  
 
Tabel 4: Oversigt over udvikling i resultat på hovedområde 

 
 

Implementering	af	besparelser	

CBS eksekverer i 2015 en spareplan, der vil nedbringe CBS’ strukturelle udgifter med 60 
mio. kr., når den er fuldt implementeret i 2017. Spareplanen vil dog kun have begrænset 
økonomisk effekt i 2015 grundet opsigelsesvarsler mv.  

Idet den strukturelle udgiftsreduktion  ikke vil have stor effekt  i 2015, foretages der en‐
gangstilpasninger på  især campusområdet  i 2015  for at holde underskuddet  inden  for 
det  forudsatte. Det betyder, at  især nødvendigt genoprettende vedligehold  ligger væ‐
sentlig under det langsigtede behov, ligesom der ikke er midler til campusudvikling i det 
ordinære budget. Det vil være nødvendigt at øge niveauet  for genoprettende vedlige‐
hold i de kommende år. 
 
I skitsebudgettet var der forventet et sparebehov på 41 mio. kr. De decentrale budget‐
indmeldinger øgede  imidlertid det behov til 52 mio. kr.  i 2015.  I tabel 5 ses, hvorledes 
denne besparelse realiseres fordelt på strukturelle og engangsbesparelser.  
 
 
Tabel 5: Forslag til besparelser på hovedområder i 2015  

  	

mio. kr., løbende pl. 

Resultat

2013

Prognose

2014

Budget

2015

Indtægter 1.231 1.237 1.249

Omkostninger

Uddannelse inkl. HD/Master 371 384 377

Forskning 233 243 244

Institutter (inkl. ekstern finansiering) 186 187 182

Fællesadministration 346 312 310

Husleje og kapitalomkostninger 109 142 159

Rektor 6 12 13

I alt omkostninger 1.251 1.281 1.284

Resultat ‐20 ‐44 ‐35

Strukturelle 

besparelser

Engangs‐

tilpasninger

Besparelser 

i alt

Uddannelse inkl. HD/Master ‐9 ‐8 ‐17

Forskning 0 ‐5 ‐6

Institutter inkl. ekstern forskning 0

Fællesadministration inkl. Rektor ‐7 ‐24 ‐30

I alt ‐16 ‐37 ‐52
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Bilag	1	–	Detaljeret	indtægts‐	og	udgiftsbudget	

Forudsætninger	for	indtægtsbudget	2015	

CBS forventer samlet set at øge  indtægterne med 12 mio. kr. sammenlignet med prog‐
nosen  for 2014.  Stigningen  skyldes primært  to modsatrettede bevægelser –  stigning  i 
taxametertilskud, basisforskningsmidler, ekstern finansiering og  i studerendes deltager‐
betaling og fald i øvrige indtægter. 

 

Tabel 6: Indtægtsbudget 2015 

 

 
Nedenfor fremhæves nogle hovedusikkerheder ved indtægtsbudgettet 2015. Derudover 
er der udarbejdet en  risikovurdering af CBS’  indtægtsbudget  for 2015, som  fremgår af 
bilag 2:  

 Der må  forventes mindre  korrektioner  af  prognosen  for  taxametertilskuddet 
(ca. 50 pct. af CBS’ indtægter) i løbet af året på grundlag af de studerendes fakti‐
ske uddannelsesaktivitet.  Idet  taxameterindtægten udgør så stor en del af CBS 
samlede indtægter, vil selv mindre udsving i STÅ‐produktionen (og færdiggørelse 
af studiet) have en betydelig effekt på CBS’  indtægter. Desuden er en andel af 
puljen til færdiggørelsesbonus fra 2015 knyttet til specifikke krav om forbedring 
af studietid. Den såkaldte studietidsmodel, som blev vedtaget med studiefrem‐
driftsreformen, betyder, at CBS  i 2020 skal have  forbedret den gennemsnitlige 
studietid med 4,2 mdr. i forhold til niveauet i 2011.  Initiativet indfases gradvist 
med  start  i 2015.  I 2015  skal CBS opnå en  reduktion  i  studietiden på 0,7 mdr. 
Hvis CBS ikke lever op til studietidsforbedringer (overhovedet) mister universite‐
tet ca. 8 mio. kr. af den  forventede  indtægt  fra  færdiggørelsesbonus. Hvis uni‐
versitetet forbedrer sig med 50 pct. opnås ca. 4 mio. kr. Hvis CBS forbedrer sig 
med minimim 0,7 mdr.  i 2015 udløses færdiggørelsesbonussen som hidtil uden 
reduktioner.  I  indtægtsprognosen er det  forudsat, at CBS  forbedre  studietiden 
med 50 pct. Derudover er de konkrete satser for færdiggørelsesbonus (som hid‐
til) betinget af den samlede aktivitet  for  færdiggørelses  i universitetssektor.  Jo 
flere studerende, der samlet set færdiggør jo mindre bliver stykprisen. Endvide‐
re er CBS´ andel af puljen til færdiggørelsesbonus ‐ud over at være afhængig af 
egen performance‐ også afhængig af de øvrige universiteters performance  for 
færdiggørelse. 
 

 Basistilskud til forskning mv., der udgør ca. 27 pct. af CBS’ indtægter, fastsættes 
på finansloven, hvorfor den primære usikkerhed knytter sig til mindre udmønt‐
ninger  af  ekstra  puljer  i  løbet  af  året  samt  ikke  udmeldte  besparelser  fra  Fi‐
nansministeriet. På finansloven for 2015 er der afsat en treårig budgetsikkerhed 
i universiteternes basismidler til forskning, som betyder, at bortset fra evt. sene‐

Budget 2015

Regnskab
2013

Prognose
2014

Budget
2015

 
Indtægter
Taxametertilskud til uddannelse: 598 613 619

Basistilskud til forskning mv. 320 324 332

Eksternt finansierede projekter 94 102 110

Studerendes deltagerbetaling 160 147 149

Øvrige indtægter 60 52 39

Indtægter i alt  1.231 1.237 1.249
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re politiske beslutninger om besparelser, så er CBS basistilskud fastsat endeligt 
for perioden  for 2015‐2017. Der vurderes derfor en  langt mindre risiko  for ud‐
sving i disse indtægter. 

 Forventningen til indtægter fra forbrug af eksternt finansierede forskningsbevil‐
linger (ca. 9 pct. af CBS’ indtægter) i 2015 er baseret på konkret budgettering af 
kendte  projekter  i  2014.  Der  er modsatrettede  usikkerheder  forbundet med 
budgettering af forbrug af eksterne forskningsbevillinger. På den ene side vil der 
komme projekter i 2015, som ikke er forudset og altså ikke indgår i budgetterin‐
gen. På den anden side er der en tendens til optimistisk budgettering af aktivite‐
ten på eksisterende projekter. Institutlederne og direktionen er i tæt dialog om‐
kring tiltag til at øge forbruget af eksterne bevillinger.  
 
Når CBS bevilges et eksternt finansieret projekt, oplyser bevillingsgiver den sam‐
lede bevilling over de år, som projektet  løber. Det kaldes bevillingstilsagnet. Ef‐
terhånden som CBS forbruger bevillingen, nedskrives rest‐bevillingstilsagnet. Ba‐
lancen mellem  tilgang og afgang af bevillingstilsagn er et udtryk  for, om CBS  i 
fremtiden vil kunne afholde flere eksternt finansierede aktiviteter end  i foregå‐
ende år. Det skal dog nævnes, at CBS  i mange tilfælde skal  levere evt.  ikke for‐
brugte midler  tilbage  til bevillingsgiver, såfremt disse  ikke er anvendt ved pro‐
jektet afslutning. 
 
Af tabel 7 ses udviklingen i samlede bevillingstilsagn siden 2012. For 2015 er det 
forventningen, at der som minimum hentes nye bevillinger for ca. 110 mio. kr.  
 
Tabel 7: Udvikling i bevillingstilsagn (UK95) og forbrug 

 
  

 Studerendes deltagerbetaling repræsenterer ca. 12 pct. af de samlede  indtæg‐
ter og  stammer overvejende  fra HD og Master. Desuden  stammer en  lille  ind‐
tægt  fra betalende studerende på daguddannelser og  ISUP  (International Sum‐
mer University Program).  Skønnet over den  samlede deltagerbetaling  vil være 
usikkert.  Især må usikkerheden på masterprogrammerne  fremhæves,  idet me‐
get små udsving i deltagerbetalingen vil have reel betydning for programmernes 
lønsomhed. 
  

 Øvrige indtægter, der udgør ca. 3 pct. af CBS’ indtægter, består af indtægter på 
eksterne projekter, der  ikke er forskningsprojekter,  indtægter via  indtægtsdæk‐
ket virksomhed, samt en lang række mindre indtægter. Nogle af disse indtægter 
er  faste,  tilbagevendende  indtægter,  hvor  hovedudfordringen  er  at  forudsige 
årets niveau, mens en række af de øvrige indtægter på især institutter og centre 
knytter sig til helt konkrete aktiviteter, der endnu ikke er planlagt. Der er således 
tale om en høj grad af skøn på denne post. Bortfald af indtægter vil dog i nogen 
grad  blive modsvaret  af  bortfald  af  aktiviteter  og  dermed  udgifter.  Det  skal 
nævnes at posten her i høj grad er baseret på enhedernes indmeldinger. 

	

2012 2013 2014 2015

Opsparede bevillinger primo året 174 262 290 289

Tildelte bevillinger/prognose 194 124 101 110

Forbrug af  bevillinger ‐95 ‐94 ‐102 ‐110

Nettobevægelse 99 30 ‐1 0
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Udgiftsbudget	2015	

I dette afsnit redegøres for udgiftssiden i budget 2015. Det skal nævnes, at der i løbet af 
året kan ske forskydninger mellem løn og drift, idet enhederne har frem til 28. januar til 
endeligt at fastlægge, hvorledes besparelserne realiseres. 

Lønbudget	

Lønbudgettet for VIP, DVIP og TAP for 2015 viser en reduktion  i omkostningerne på 11 
mio. kr. Imidlertid foretages der i 2014 en ekstraordinær nedskrivning af feriepengehen‐
sættelsen, hvilket giver en nettoeffekt på øvrige  lønomkostninger på 4 mio. kr. Herved 
reduceres lønudgiften i 2015 faktisk kun reduceres med 7 mio. kr. i forhold til 2014.    

 

Tabel 8: Lønbudget for 2015 

 

 

 VIP‐lønnen  reduceres med 9 mio. kr.  som konsekvens af  implementeringen af 
besparelser. 

 Udgifterne til DVIP forventes at stige med 2 mio. kr. som konsekvens af redukti‐
oner  på  VIP  lønnen  (substituering  af  VIP‐undervisningstimer  med  DVIP‐
undervisningstimer). 

 Udgifter til TAP løn reduceres med 4 mio. kr. 

 Der  forventes  en  neutral  udvikling  i  øvrige  lønomkostninger,  idet  feriepenge‐
hensættelsen forventes reduceret yderligere som følge af reduktionen i antallet 
af VIP og TAP, hvilket modsvares af andre øvrige lønomkostninger (f.eks. konte‐
res stipendier som øvrige lønomkostninger).    

	

Driftsbudget	

Driftsudgifterne øges med i alt 1 mio. kr. Det skyldes især forøgelse af udgifterne til hus‐
leje  (5 mio. kr.) og bygningsdrift og vedligehold  (3 mio. kr.) begrundet  i udvidelsen af 
bygningsporteføljen med cand.merc‐huset og bygningen  til det kommende Student  In‐
novation House, mens der på resterende poster ses et fald. En stor del af reduktionen på 
campusområdet ses på faldet i forbruget af eksterne byggespecialister.  

I tabel 9 fremgår driftsbudgettet opdelt på finanskonti. 

 

 

 

 

Budget 2015

Regnskab
2013

Prognose
2014

Budget
2015

Omkostninger

Lønomkostninger

Lønomkostninger ‐ VIP 416 439 430

Lønomkostninger ‐ DVIP 99 102 104

Lønomkostninger ‐ TAP 291 309 305

Lønomkostninger ‐ Øvrige 7 ‐4 0

Lønomkostninger i alt 813 846 839
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Tabel 9: Budget 2015 for driftsomkostninger 

	
 

 

Kapitalomkostninger	

Kapitalomkostninger stiger netto med 9 mio. kr. Det skyldes primært afskrivningerne på 
cand.merc‐huset. Disse afskrivninger er relativt høje de første 3‐5 år,  idet møbler og  it‐
infrastruktur i huset afskrives over 3‐5 år, mens hovedindretningen afskrives over 20 år. 
Der forventes et fald i renteindtægterne på 2 mio. kr. som følge af, at CBS har anvendt 
en stor del af sin frie  likviditet til primært ombygningen af cand.merc‐huset, men også 
købet af politigården. Som følge af spareplanen vil CBS over de kommende år opbygge 
sin  likvide reserve  igen. Endelig er der et mindre fald  i renteudgifter som følge af  låne‐
konvertering.   

 

Tabel 10: Budget 2015 for kapitalomkostninger 

 

  	

Budget 2015

Regnskab
2013

Prognose
2014

Budget
2015

Omkostninger
Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 81 100 105

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 62 57 60

Konferencer og tjenesterejser 55 55 54

Eksterne bygge og IT‐specialister 25 23 16

Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) 12 10 10

Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte 15 11 12

IT‐udstyr og software 28 35 37

Kontorhold 40 39 39

Bøger, tidsskrifter, trykning mv. 17 18 19

Øvrige 54 43 40

Driftsomkostninger i alt 391 391 392

Budget 2015

Regnskab
2013

Prognose
2014

Budget
2015

Omkostninger
Af‐ og nedskrivninger på bygninger 21 22 30

Renteindtægter 3 3 1

Prioritetsrenter og bidrag 29 25 24

Kapitalomkostninger i alt 47 44 53
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Bilag	2:	Risikovurdering	vedr.	CBS	indtægter		
I  nedenstående  tabel  11  opgøres  effekten  af  de  vurderede  udsvingsniveauer  på  CBS’ 
overordnede  indtægtsparametre. Som det ses vurderes den samlede risikoeksponering 
af  indtægtssiden at være 83 mio. kr., svarende til 7 pct. af omsætningen. CBS’ målsæt‐
ning er at have en basisegenkapital, der er mindst dobbelt så stor som risikoeksponerin‐
gen,  svarende  til  en  egenkapital  på  166 mio.  kr. Det  lever  egenkapitalen med  2015‐
budgettet lige præcist op til, men det er bestyrelsens mål, at egenkapitalen skal øges til 
200 mio. kr., således at der er rum til at tage flere risici i den årlige budgettering samt til 
at investere i især et potentielt projekt om udvidelse af campus.   

 

Tabel 11: risikovurdering vedr. CBS indtægter 

 

 
 
Ad Taxametertilskud til uddannelse 
Taxametertilskuddet gives for antal studerende, der består eksamener i perioden okto‐
ber til september efterfølgende år. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at den studerende går 
til en eksamen. Eksamenen skal bestås.  
 
Historisk har CBS fået flere STÅ‐indtægter end forventet, men det har været udtryk for 
en konservativ budgettering af forventningen. I budget 2015 er den mest realistiske 
budgettering af niveauet lagt til grund.  
 
Grunden til, at usikkerheden ikke er sat højere end 5 pct., er, at CBS har en studenter‐
masse, som løbende skal til eksamen. Idet det nye optag er kendt ved budgetlægningen, 
kan konsekvensen af højere/lavere optag indarbejdes i næste års budget. Udsvingene er 
således mere forbundet til, om de studerende går til eksamenen og består, hvilket bl.a. 
hænger sammen med udsigterne på jobmarkedet.   
 
Til gengæld betyder indførelsen af fremdriftsreformen samt CBS’ erfaring over de sene‐
ste to år med reduktion af taksten for færdiggørelsesbonussen ift. det på finansloven 

Vurderede udsvingsniveauer og konsekvenser for CBS' indtægter
Budget 
2015

(mio. kr)

Udsving 
år til år 
(pct.)

Effekt 
(mio. kr)

 
Indtægter
Taxametertilskud til uddannelse: ‐            

Alm taxameter Afhænger af antal beståede eksaminer hvert år 531 5% 27             

Færdiggørelsesbonus Afhænger af antal beståede studerende indenfor normeret tid 58 10% 6                

Udvekslingsstuderende Afhænger af de konkrete søgemønstre 9 5% 0                

HD taxameter Afhænger af antal beståede eksaminer hvert år 18 5% 1                

Øvrige  Tomplads og udlandsstipendieordningen 3 5% 0                

Basistilskud til forskning mv. Fastsættes på finansloven.  Påvirkes af nye udmøntninger f.eks. 

Beslutninger om besparelser. 332 3% 10             

Eksternt finansierede projekter 110 15% 17             

Studerendes deltagerbetaling

HD deltagerbetaling Tilmelding forudsætter betaling. Uafhængigt om eksamen bestås 68 10% 7                

Masterbetaling Tilmelding forudsætter betaling. Uafhængigt om eksamen bestås 73 10% 7                

Øvrige deltagerbetaling Tomplads, mv. Tilmelding forudsætter betaling.  8 15% 1                

Øvrige indtægter Består af mange forskellige indtægtskilder der svinger fra år til år. 39 20% 8                

Indtægter i alt  1.249 83             
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angivne meget sent på året, at usikkerheden på færdiggørelsesbonussen hæves til 10 
pct.  Færdiggørelsesbonussen betyder, at hvis de studerende består hhv. bachelor‐ og 
kandidatuddannelsen på normeret tid plus hhv. et år for bacheloruddannelserne og 3 
måneder for kandidatuddannelserne, får universiteterne en bonus.  Fremdriftsreformen 
betyder, at fra 2015 er en andel af færdiggørelsesbonuspuljen – ca. 12,7 pct. i 2015 sti‐
gende til ca. 78 pct. i 2020 – derudover betinget af konkrete forbedringer i de studeren‐
des gennemsnitlige studietid (studietidsmodellen). Initiativet indfases gradvist frem til 
2020. I 2015 skal CBS opnå en forbedring på 0,7 mdr. i forhold til niveauet i 2011 og i 
2020 i alt en forbedring på 4,2 mdr. Studietidsmodellen betyder, at udløsning af færdig‐
gørelsesbonussen bliver forbundet med større usikkerhed end tidligere. 
 
Ad Basistilskud til forskning mv. 
Basisforskningstilskuddet fastsættes på finansloven og kendes typisk i alt væsentlighed, 
når regeringens finanslovsforslag er fremsat i august året før budgetåret. Der kan dog 
komme løbende justeringer. På finansloven for 2015 er der udmeldt en treårig budget‐
sikkerhed, hvilket betyder at CBS’ basismidler er fastsat endeligt for perioden 2015‐2017 
‐ under forudsætning af, at der ikke foretages centrale politiske besparelser. Således er 
usikkerheden sat til ca. 3 pct.  
 
Ad Eksternt finansierede projekter 
Indtægten fra eksternt finansierede projekter afhænger af den faktiske aktivitet på pro‐
jekterne i det enkelte år. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er givet en bevilling fra 
en privat eller offentlig bevillingsgiver.  
 
Budgettet fastlægges på baggrund af de projektansvarliges forventning til aktiviteterne 
på projekterne i det kommende år. Da VIP’ere er involveret i mange forskellige aktivite‐
ter, er der en reel risiko for, at det forventede aktivitetsniveau overbudgetteres. Således 
foretages der løbende en central nedskrivning af aktivitetsforventningen, idet VIP’ernes 
egne forventninger historisk set har været for høje.  
 
Samtidig er de eksternt finansierede projekter meget påvirkelige af udefrakommende 
faktorer. F.eks. opleves det løbende at projekter bliver forsinket, fordi samarbejdspart‐
nere ikke leverer som aftalt.  
 
Ad Studerendes deltagerbetaling 
Deltagerbetalingen vedrører primært tilmeldingen til kurser på HD og Master inkl. MBA. 
Her er usikkerheden sat til 10 pct. primært fordi, at den faktiske tilmelding først kendes i 
løbet af budgetåret, ligesom der ikke på samme måde som på daguddannelserne er en 
fast gruppe af studerende, idet både HD‐ og især Master‐studerende i langt højere grad 
kan tilkøbe enkelte moduler eller udskyde deres deltagelse i et år. Køb af disse uddan‐
nelser påvirkes af konjunkturerne i samfundet og konkurrencen på efteruddannelses‐
markedet.  
 
Ad Øvrige indtægter 
Øvrige indtægter dækker over en lang række forskellige mindre indtægter. Eksempler er 
som følger: 

 Konferencer og tilsvarende arrangementer 

 Donationer til specifikke aktiviteter, typisk på institutter 

 Virksomhedsbetalinger til Engage‐uddannelsen 

 Career partnerships  

 Lønadministration for ITU 
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Der er for mange af indtægternes vedkommende tale om enkeltstående indtægter, som 
kan variere fra år til år. Derfor er usikkerheden sat meget højt til 20 pct. Det skal dog 
bemærkes, at dette også er et område, hvor der kan komme flere indtægter end forven‐
tet, da der er tale om meget decentralt genererede indtægter.  
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Bilag	3:	Budget	i	forhold	til	skitsebudget	
Skitsebudgettet blev præsenteret for bestyrelsen på mødet  i oktober. På det tidspunkt 
var den decentrale budgettering  ikke  indarbejdet, og der  var  således  ikke  et  komplet 
grundlag for budgetteringen. Budgettet er således blevet yderligere specificeret i forbin‐
delse  med  bottom‐up‐budgetrunden  i  oktober  og  november.  Den  mere  detaljerede 
budgettering har bevirket visse forskydninger  i op‐ og nedadgående retning. Nedenstå‐
ende tabel viser afvigelser mellem skitsebudgettet og det endelige budget, som præsen‐
teres for bestyrelsen på dette møde. 

Tabel 13: Sammenligning af skitsebudget og budget 2015  

 

Budget 2015

Skitsebudget
2015

Budget
2015

Skitse '15 vs. 
Budget '15

 
Indtægter
Taxametertilskud til uddannelse: 621 619 ‐2

Basistilskud til forskning mv. 328 332 4

Eksternt finansierede projekter 102 110 8

Studerendes deltagerbetaling 151 149 ‐3

Øvrige indtægter 51 39 ‐12

Indtægter i alt  1.253 1.249 ‐4

Omkostninger

Lønomkostninger

Lønomkostninger ‐ VIP 433 430 ‐3

Lønomkostninger ‐ DVIP 100 104 4

Lønomkostninger ‐ TAP 306 305 ‐1

Lønomkostninger ‐ Øvrige 4 0 ‐4

Lønomkostninger i alt 842 839 ‐3

Driftsomkostninger

Husleje og ejendomsskatter 98 105 7

Bygningsdrift og  ‐vedligeholdelse ialt 67 60 ‐7

Konferencer og tjenesterejser 57 54 ‐3

Eksterne bygge og IT‐specialister 26 16 ‐10

Konsulentanvendelse (inc advokat og revision) 11 10 ‐1

Fakturabetalte undervisere og forskningsstøtte 15 12 ‐3

IT‐udstyr og software 40 37 ‐3

Kontorhold 42 39 ‐3

Bøger, tidsskrifter, trykning mv. 22 19 ‐3

Øvrige 47 40 ‐7

Driftsomkostninger i alt 425 392 ‐33

Kapitalomkostninger

Af‐ og nedskrivninger på bygninger 37 30 ‐7

Renteindtægter 2 1 ‐1

Prioritetsrenter og bidrag 27 24 ‐3

Kapitalomkostninger i alt 62 53 ‐9

Omkostninger i alt 1.330 1.284 ‐46

Manglende besparelse ‐41

Resultat ‐77 ‐35 42

Egenkapital ex statsforskrivning 0 172 172



 

3. UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 - BESLUTNING 
 
Bestyrelsen fik senest en update på forhandlingerne om CBS’ næste udviklingskontrakt ved seminaret ultimo 
oktober. Som det fremgår af statusnotatet i bilag 3.1 er der siden da foretaget enkelte rettelser i kontrakten og 
afholdt møde med ministeriet (ved styrelsesdirektør Niels Agerhus) med deltagelse af bestyrelsens 
næstformand Eva Berneke – for at understrege bestyrelsens vilje. 
 
At kvalitetskommissionens 2. rapport udkom få dage inden mødet har ikke været til ugunst for CBS’ ønske 
om at vise at der er en sammenhæng mellem rammebetingelser og uddannelseskvalitet (se i øvrigt punkt 4 på 
dagsordenen). 
 
I forhold til sagens kerne – kvalitetsmålene i indikator 1.2 og 1.3, dvs. CBS’ rammebetingelser – ligger 
bolden nu hos ministeriet, og vi afventer. 
 
Ministeren har indkaldt formændene til underskriftsseance d. 8. januar 2015, så deadline nærmer sig (i 
praksis inden juleferien).   
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at færdiggøre forhandlingerne med ministeriet – på det 
foreliggende grundlag, når vi modtager en tilbagemelding fra ministeriet  

 
Bilag: 
3.1 Status på udviklingskontrakt 2015-2017  
3.2 Udviklingskontrakt for Copenhagen Business School 2015-2017 
 
 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. december 2014  
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Bestyrelsen  

STATUS PÅ UDVIKLINGSKONTRAKT 2015-2017 
 
Som det er Bestyrelsen bekendt, er CBS i øjeblikket i gang med at 
forhandle ny udviklingskontrakt for perioden 2015-2017 med Uddannelses- 
og Forskningsministeriet (UFM). Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet 
men forventes dog færdige i løbet af december måned 2014. Kontrakten 
underskrives i begyndelsen af 2015. I dette notat gives en kort status for 
forhandlingerne. 
 
Første møde mellem CBS og UFM fandt sted den 28. oktober 2014. På 
mødet blev CBS’ udkast til kontrakt gennemgået med følgende 
konklusioner: 
 
1. Bedre kvalitet i uddannelserne 
 
1.1 Studentertilfredshed 
Målet blev godkendt, men er på opfordring fra CBS’ formandskab 
efterfølgende ændret til at måle den gennemsnitlige studentertilfredshed 
fremfor antallet af uddannelser med en tilfredshed på mere end 3,8. 
Begrundelsen for ændringen er, at CBS det tidligere målt ikke 
nødvendigvis viste et reelt billede af hvorvidt den samlede tilfredshed var 
steget eller faldet. 
 
1.2 Fastlærerdækning og 1.3 studerende pr. undervisningsressource 
UFM anbefalede CBS at tage begge mål ud af kontrakten. CBS har dog 
insisteret på at fastholde målene for at synliggøre, at CBS med de 
eksisterende økonomiske rammebetingelser ikke kan forbedre 
fastlærerdækningen eller tilføre flere undervisningsressourcer til 
uddannelserne. Begge KPI’er anvendes i mange sammenhænge i forhold til 
at måle undervisningskvalitet, og det er derfor vigtigt for CBS at følge 
dem, også selv om de forventes at falde de kommende år. 
 
CBS har på et efterfølgende møde med UFM den 27. november 2014 
specifikt drøftet de økonomiske rammebetingelser og samtidig påpeget 
problematikken med faldende fastlærerdækning og undervisningsressourcer 
til uddannelserne. Konklusionen på dette møde blev at UFM overvejer evt. 
løsningsmuligheder. 
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1.4 Antal kurser der afvikles online eller som blended learning  - NYT 
mål  
UFM ønskede et klart udviklingsrettet mål ind, meget gerne om blended 
learning. Derfor er der indsat et nyt mål gående på udvikling af ICT i 
undervisningen. Fra UFM’s side ses målet nok som alternativ til de 
nuværende mål om fastlærerdækning og undervisere pr. studerende, men 
CBS har understreget, at CBS ser målet om et supplement til de 
eksisterende mål.   
 
 
2. Større relevans og øget gennemsigtighed 
 
2.1 Ledighed/Beskæftigelse  
Målet er efter aftale med UFM ændret således, at det tager udgangspunkt i 
UFM’s nye statistikker, der måler aktuel ledighed og ikke den tidligere 
måling på beskæftigelse. Den nye ledighedsstatistik anvendes ligeledes i 
forhold til dimensioneringen af uddannelser og giver derfor god mening at 
følge internt på CBS. 
 
2.2 Uddannelse i opstart af nye virksomheder 
Ingen ændringer 
 
2.3 Dimittender i den private sektor 
Udgår af kontrakten idet UFM vurderede, at det ikke gav mening at 
kontrakten indeholder mål, som ikke er en udfordring for CBS. 
 
 
3. Bedre sammenhæng og samarbejde 
 
3.1 Studerende på HD og Master uddannelser 
Ingen ændringer til målet, men det er i teksten blevet præciseret, at både 
HD og Master uddannelserne bidrager væsentligt til at skabe et mere 
sammenhængende uddannelsessystem. 
 
 
4. Internationalisering 
 
4.1 udgående mobilitet 
Ingen ændringer 
 
 
5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil 
 
5.1 Sammenhæng mellem frafald og social mobilitet 
Målet er taget ud og erstattet af ”Samarbejdsaftaler med gymnasiale 
uddannelser”. Begrundelsen for denne ændring er, at Ministeriets analyser 
viser, at CBS ikke nødvendigvis har et stort frafaldsproblem. Problemet ser 
i højere grad ser ud til at handle om, at der ikke optages ret mange 
studerende med forældre, der kun har en grunduddannelse. CBS tolker 
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således i problemet som et rekrutteringsproblem frem for et 
frafaldsproblem. CBS lægger således op til, at der i kontraktperioden 
indgås en række samarbejdsaftaler vedr. rekruttering med et stigende antal 
underrepræsenterede gymnasiale uddannelsesinstitutioner. 
 
5.2 Evaluering af optagelseskriterier i kvote 2 i forhold til social 
mobilitet 
Ingen ændringer 
 
 
6. Øget forskningsomfang og forskningskvalitet 
Ingen ændringer 
 
 
7. Contribution to society 
Ingen ændringer 
 
 
8. Kønsfordeling 
Ingen ændringer 
 
 
NÆSTE SKRIDT 
 
CBS indsendte den 19. november et revideret udkast til kontrakt og 
afventer på nuværende tidspunkt en tilbagemelding dels på, hvordan 
målepunkt 1.2 og 1.3 håndteres, og dels på en godkendelse af de øvrige 
ændringer der er lagt ind i kontrakten.  
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UDVIKLINGSKONTRAKT FOR COPENHAGEN BUSINESS 
SCHOOL 2015-2017  
 
Præambel 
 
Det følger af universitetsloven, at CBS, ved bestyrelsen, indgår en 
udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Udviklingskontrakten 
indeholder mål fastsat af ministeren, der afspejler regeringens prioriteter og 
ambitioner for universitetssektoren (pligtige mål). Derudover indeholder 
udviklingskontrakten mål, som CBS selv har fastsat, og som afspejler CBS’ 
strategiske prioriteringer og identitet (selvvalgte mål). Målepunkter og 
selvvalgte mål er fastsat efter intern drøftelse i relevante organer.  
 
CBS’ strategiske retning i de kommende år er fastsat i CBS’ langsigtede 
strategi og kortere sigtede i investeringsplan. CBS kan konstatere, at der er 
betydelige sammenfald mellem CBS’ strategiske retning og de pligtige mål 
fastsat af ministeren.  
 
CBS' Business in Society-strategi anerkender, at virksomheder og 
organisationer er med til at forme samfundet, og at samfundet er med til at 
forme virksomheders og organisationers fremgangsmåder og processer. Vores 
største bidrag er forskningsbaseret uddannelse og de muligheder for 
innovation af processer og forretningsmuligheder, som vores dimittender med 
ny forskningsbaseret viden kan tilbyde samfundet. Derfor er investering i 
forskning og høj videnskabelig standard afgørende for vores fremtidige 
udvikling og kvaliteten af vores uddannelser og dimittender. Det er vigtigt for 
vores Business-in-Society-strategi, at forskning og uddannelse gør en positiv 
forskel gennem vores studerende, vores forskning og vores 
formidlingsaktiviteter.  
 
Mangfoldigheden i CBS’ uddannelses- og forskningsportefølje betyder, at vi 
er en internationalt anerkendt Business School med et bredt netværk af 
partnere. I vores optik betyder internationalisering, at vi vurderer os selv i 
forhold til de fremmeste Business Schools, at vi tiltrækker de allermest 
kompetente medarbejdere, at vi tilbyder vores studerende internationale 
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muligheder og kompetencer, og at vi arbejder på tværs af nationale og 
kulturelle grænser.  
 
CBS niveau for fastlærerdækning og antal timer per studerende er en 
konsekvens af niveauet for basisforskningsbevillingen og taxameteret per 
STÅ. I den forgangne udviklingskontraktperiode har CBS haft mulighed for at 
udvide fastlærerdækningen og antallet af timer per studerende ud over det 
strukturelle niveau som følge af et markant træk på egenkapitalen. I den 
kommende udviklingskontraktperiode vil CBS imidlertid ikke have mulighed 
for fortsat at finansiere fastlærerdækning via træk på egenkapitalen, hvorfor 
CBS ikke kan fastholde den højere fastlærerdækning og det forøgede antal 
timer per studerende i den kommende udviklingskontraktperiode.  
 
 
1. Bedre kvalitet i uddannelserne 
 
CBS arbejder løbende for at forbedre kvaliteten i uddannelserne, men må 
konstatere, at ovenstående økonomiske forhold betyder, at ressourceindsatsen 
pr. studerende vil være faldende i den kommende treårige periode ift. den 
foregående kontraktperiode. Overordnet set vil vi fastholde så høj kvalitet 
som muligt indenfor en reduceret ressourceramme.  
 
 
Målepunkter 1.1 Studentertilfredshed 

 
CBS vil øge studentertilfredsheden på 
heltidsuddannelserne 
 
1.2 Fastlærerdækning 
 
CBS vil som minimum fastholde fastlærerdækningen 
målt som VIP/DVIP ratioen på samme niveau som i 
2011  
 
1.3 Undervisningsressourcer 
 
CBS vil som minimum sikre at forholdet mellem 
antallet af studerende og antallet af VIP +DVIP årsværk 
ikke overstiger 2011 niveauet. 
 
1.4 Antal kurser der afvikles online eller som blended 
learning.  
 
CBS ønsker som minimum en årlig stigning på 25 pct. i 
antallet af kurser. Et kursus defineres som blended når 
mindst 25 pct. er online. 
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1.1 Studentertilfredshed på heltidsuddannelserne 
CBS ønsker at levere undervisning og uddannelse, der opfylder de 
studerendes forventninger for herved at sikre den bedst mulige kvalitet i 
uddannelserne. CBS vil i kontraktperioden forbedre den samlede 
studentertilfredshed på heltidsuddannelserne (bachelor og kandidat) således, 
at flere uddannelser har en høj tilfredshed. 
 
CBS har valgt at følge studentertilfredsheden ved at fokusere på 5 
dimensioner, som alle indgår i den årlige studenterevaluering. Konkret drejer 
det sig om: 
 

 Overordnet tilfredshed 
 Tilfredshed med fagligt udbytte 
 Tilfredshed med undervisningen 
 Tilfredshed med administrationen 
 Tilfredshed med studentermiljø 

 
Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget 
tilfreds. Den samlede tilfredshed per uddannelse opgøres som et simpelt 
gennemsnit på disse 5 dimensioner. 
 
Konkret måles der på den gennemsnitlige tilfredshed blandt studerende på 
heltidsuddannelserne. Gennemsnittet vægtes således, at uddannelser med 
mange studerende tæller mere end uddannelser med få studerende. CBS havde 
i 2013 en gennemsnitlig studentertilfredshed på 3,70. I fastlæggelsen af 
milepælene i perioden 2015-2017 tages der udgangspunkt i dette antal.  
 
1.1 Status 2013 2015 2016 2017 
Gennemsnitlig 
studentertilfredshed 
(vægtet) 

 
 

3,70 

 
 

3,72 
 

 
 

3,75 

 
 

3,80 

 
Det er CBS ambition at øge den gennemsnitlige studentertilfredshed til 3,80 i 
2017. Dette er et meget ambitiøst mål. 
 
 
1.2 Fastlærerdækning på heltidsuddannelserne 
Både videnskabelige medarbejdere (VIP) og praktikere (DVIP) bidrager 
positivt til undervisningen på CBS. CBS ønsker dog generelt at en større del 
af undervisningen varetages af faste lærere (VIP), hvilket også har været et af 
hovedargumenter for at intensivere rekrutteringen af videnskabelige 
medarbejdere siden 2011. CBS øgede således VIP/DVIP ratioen fra 0,97 i 
2011 til 1,17 i 2013, netop på baggrund af en rekrutteringsindsats. 
 
På baggrund af en den økonomiske situation, der er redegjort for ovenfor, står 
det imidlertid klart, at CBS ikke kan fastholde det nuværende niveau i forhold 
til videnskabelige medarbejdere og dermed heller ikke en tilsvarende 
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VIP/DVIP ratio. CBS vil dog have som målsætning som minimum at have en 
fastlærerdækning, der ligger på 2011 niveauet.  
 
Konkret måles antallet af VIP årsværk registreret på heltidsuddannelserne 
som aktiviteter set i forhold til antallet af DVIP årsværk registreret på samme 
uddannelser. 
 
 
1.2 Status 2013 2015 2016 2017 
VIP/DVIP ratio på 
heltidsuddannelserne 

 
1,17 

 

 
1,07 

 
0,97 

 
0,97 

 
 
 
1.3 Undervisningsressourcer til heltidsuddannelserne 
Ligesom det gælder for fastlærerdækningen, har CBS fokus på at sikre, at de 
studerende får det nødvendige omfang af undervisningsressourcer stillet til 
rådighed. Dette gælder både fastlærer og deltidsunderviserressourcer, således 
at omfanget af lektioner, vejledningstimer m.v. kan ligge på et rimeligt 
niveau.  
 
CBS har siden 2011 kanaliseret flere ressourcer til uddannelser som 
konsekvens af en markant stigning i antallet af især videnskabelige 
medarbejdere. Antallet af studerende pr. undervisningsressource (målt som 
VIP og DVIP årsværk) er således faldet i denne periode, hvilket har givet 
mulighed for flere timer og/eller mindre hold til de studerende – både 
konfrontation og vejledning. 
 
Set i lyset af den økonomiske situation de kommende år, vil CBS fortsat 
fokusere på at sammensætte undervisningen til de studerende på en måde, der 
giver mest mulig kvalitet. CBS vil ligeledes arbejde for at sikre at forholdet 
mellem antallet af studerende og VIP og DVIP ikke overstiger niveauet fra 
2011 (19,9 studerende pr. VIP og DVIP årsværk). 
 
De konkrete milepæle for perioden er således: 
 
 Status 2013 2015 2016 2017 
STUD/(VIP+DVIP) 
ratio 

 
18,6 

 

 
19,9 

 
19,9 

 
19,9 

Note: Studerende måles som studenterbestand på heltidsuddannelserne 
(bachelor og kandidat) 
 
 
1.4 Digital understøttelse af læring 
CBS ønsker at gøre online og blended learning bredere tilgængeligt for CBS’ 
studerende med det formål at skabe aktiverende og fleksibel undervisning til 
gavn for de studerendes læring.  
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Online og blended learning kan aktivere de studerende gennem brug af 
quizzer, diskussionsfora og løbende skriftlige afleveringer. Det kan tillige 
give en mere fleksibel læringsproces for de studerende som fysisk ikke kan 
være til stede på CBS på grund af udlandsophold eller virksomhedspraktik. 
Samtidig kan det give et mere fleksibelt læringsforløb i forhold til individuelle 
læringspræferencer, da studerende kan tilrettelægge læringsprocessen ved fx 
at gense videoforelæsninger efter behov og bruge tid på de dele af 
aktiviteterne, der giver bedst mening for den enkelte. 
 
CBS arbejder med at udvikle forskellige online forløb, herunder MOOCs. 
Hovedfokus vil være at forbedre læringen ved at tilbyde en større del af 
undervisning som blended learning. Ved blended learning forstår vi i denne 
sammenhæng kurser eller forløb hvor min. 25 pct. af undervisningen foregår 
online.  
 
I kontraktperioden ønsker CBS, at der sker en væsentlig forøgelse af 
tilbuddene inden for online og blended learning.  
 
 Status 2013 2015 2016 2017 
Antal online 
og blended 
learning 
kurser 

 
(ca. 30) 

 
+ 25 pct. 

 
+ 25 pct. 

 
+ 25 pct. 

 
 
 
2. Større relevans og øget gennemsigtighed 
 
CBS’ strategi for ”Business in Society” signalerer helt entydigt, at CBS’ 
primære formål er at bidrage til videreudviklingen af det danske samfund. 
Samspillet med private og offentlige virksomheder er helt essentielt, og det er 
afgørende for CBS’ eksistens at dimittender med en kandidatgrad fra CBS 
faktisk har de kvalifikationer, som samfundet har behov for.  
 
CBS vil i kontraktperioden fortsat fokusere på at få kandidatdimittenderne i 
beskæftigelse, at flere dimittender opnår kompetencer, der gør det lettere for 
dem at starte nye virksomheder, og endelig at hovedparten af dimittenderne 
bliver beskæftiget i den private sektor.     
 
Målepunkter 2.1 Ledighed 4-7 kvartaler efter dimission 

 
CBS vil sikre, at dimittender med en kandidateksamen 
fra CBS i størst muligt omfang kommer i beskæftigelse 
hurtigt efter afsluttet uddannelse. 
 
2.2 Uddannelse i opstart af nye virksomheder 
 
CBS vil styrke de studerendes kompetencer i opstart af 
nye virksomheder 
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2.1 Dimittenders ledighed 
God kvalitet i uddannelserne afspejles bl.a. ved at dimittender kan komme 
hurtigt i beskæftigelse og dermed bidrage til samfundet. CBS vil, ligesom i 
den tidligere kontraktperiode, fortsat fokusere på at sikre, at 
kandidatdimittender med en eksamen fra CBS kommer i beskæftigelse.  
 
For at kunne koble målingen op på dimensioneringen af uddannelserne tages 
der udgangspunkt i den ledighedsmåling som Ministeriet udarbejder løbende. 
 
Da ledighed afhænger af de generelle konjunkturer, fastsættes 
ambitionsniveauet med udgangspunkt i det generelle marked for dimittender 
fra videregående uddannelser. De konkrete milepæle fastsættes således ud fra 
landsgennemsnittet for dimittender fra alle uddannelser og forventes i hele 
kontraktperioden at ligge under gennemsnittet for hele sektoren.  
 
De konkrete milepæle for kontraktperioden er følgende: 
 
2.1 Status 2013 2015 2016 2017 
Antallet af 
pct. point 
som CBS 
ligger under 
gennemsnittet 
for 
dimittender i 
hele sektoren 

 
 

-1,0 pct. 

 
 

-1,0 pct. 

 
 

-1,0 pct. 
 

 
 

-1,0 pct. 

  
 
 
2.2 Nye virksomheder 
CBS ønsker at bidrage til, at innovation bliver en fast bestanddel af 
uddannelserne, og at de studerende opnår kompetencer i løbet af deres 
uddannelser, der gør dem bedre i stand til at starte nye virksomheder selv. 
 
På CSE (Copenhagen School of Entrepreneurship) tilbydes de studerende 
forløb, hvor de får hjælp til starte en ny virksomhed. Forløbet kaldes CSE’s 
Proof program og tager udgangspunkt i de studerendes egne forretningsideer.  
 
Der indgår Proof of Idea, Proof of Concept og Proof of Business. I løbet af de 
tre faser udvikler den enkelte studerende eller teamet af studerende 
forretningsideens bæredygtighed og tager ideen til marked. Samlet forløber 
Proof-programmet over 9 måneder.  
 
De studerende bliver vurderet efter hvert trin, og kun hvis man lever op til 
hvert trins krav, går man videre.  
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CBS ønsker at øge antallet af studerende, der gennemfører alle 3 trin i 
kontraktperioden. Både studerende, der er indskrevet på CBS, og studerende 
fra andre institutioner kan deltage i Proof programmet. 
 
 Status 

2014 
2015 2016 2017 

Antallet af studerende der 
har gennemført CSE’s 
virksomhedsopstartsprogram. 
 

 
 

216 

 
 

240 

 
 

255 

 
 

270 

 
 
 
 
3. Bedre sammenhæng og samarbejde 
CBS ser det som en helt naturlig ting at sikre, at der er muligheder for 
studerende med en anden uddannelsesbaggrund at få kompetencer indenfor 
det erhvervsøkonomiske område. De erhvervsøkonomiske kvalifikationer til 
andre uddannelsesgrupper er oftest relevante når man har nogle års 
erhvervserfaring og måske et ledelsesansvar, og derfor er det naturligt at CBS’ 
tilbud til personer med en anden uddannelsesbaggrund tilrettelægges som 
efteruddannelse. CBS har således en lang tradition for at udbyde både HD og 
Master uddannelser, som netop understøtter et alternativt uddannelsesmarked. 
 
CBS ønsker i kontraktperioden at måle på følgende område: 
 
Målepunkter 3.1 Antal årselever på HD og Master uddannelserne 

 
CBS ønsker som minimum at fastholde niveauet for 
årselever på både HD og Master uddannelserne 
 

 
 
 
3.1 Studerende på HD og Master uddannelser 
CBS’ efteruddannelsesprogram er et væsentligt bidrag fra CBS til at sikre 
sammenhæng i uddannelsessystemet. Således tilbyder CBS medarbejdere og 
ledere fra såvel tekniske øvrige universitære uddannelsesforløb som 
professionsledere og medarbejdere fra såvel den private som den offentlige 
sektor en mulighed for at få tilført erhvervsøkonomiske, herunder 
ledelsesmæssige, kompetencer.  CBS har allerede et stort efter- og 
videreuddannelsesområde i form af HD og Masteruddannelser. CBS bidrager 
således i dag allerede til at løfte kompetence niveauet for en væsentlig del af 
den eksisterende arbejdsstyrke. 
 
CBS vil i kontraktperioden som minimum fastholde det nuværende niveau for 
antallet af årselever, der tager en HD eller Masteruddannelse på CBS. 
Markedet for efteruddannelse generelt er i dag ret udfordrende. Den 
økonomiske krise har betydet en opbremsning i mange virksomheders 
efteruddannelsesbudgetter, og der er samtidig kommet mange udbydere på 
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markedet. Der er mange private udbydere med en meget aggressiv 
markedsføring og de mange andre universiteter udbyder også 
erhvervsøkonomiske uddannelser, i visse tilfælde endda på mere favorable 
vilkår. CBS har ikke desto mindre øget sin markedsandel de senere år og det 
nuværende niveau vil vi bestræbe os på at fastholde. Det er således ikke 
realistisk at lægge ambitionsniveauet væsentlige højere, end det er i dag. På 
CBS vurderer vi dog, at vi kan opnå en marginal stigning på især 
masteruddannelserne i de kommende år.  
 
 Status 2013 2015 2016 2017 
Antal 
årselever på 
HD og Master 
uddannelserne 

 
1.640 

 
1.639 

 
1.650 

 
1.662 

 
 
 
 
4. Internationalisering 
 
Internationalisering har været et strategisk indsatsområde på CBS i mange år. 
CBS har en lang tradition for at sende egne studerende på udveksling, og for 
at modtage mange studerende udefra både på udvekslingsophold og som 
fuldtidsstuderende. En stor del af undervisningen foregår på engelsk, og flere 
og flere forskere fra andre lande ansættes i permanente stillinger. 
 
CBS har valgt et målepunkt for dette område: 
 
Målepunkter 4.1 Andelen af dimittender der tager 

på udvekslingsophold 
 
CBS ønsker at fastholde andelen af 
studerende, der tager på udvekslings 
i løbet af deres uddannelse på CBS. 
 

 
 
 
 
4.1 Udgående mobilitet 
CBS forventer som konsekvens af fremdriftsreformen at færre CBS 
studerende vælger at tage på udvekslingsophold. CBS vurderer imidlertid, at 
det er et vigtigt element i udviklingen af de studerendes kompetencer, og CBS 
vil derfor arbejde for fortsat at sikre, at flest mulige studerende kommer på 
udveksling.  
 
Det skal nævnes, at CBS generelt ligger højt på andelen af studerende, der 
tager på udvekslingsophold i løbet af deres uddannelse, sammenlignet med 
andre danske universiteter. 
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CBS vil således arbejde for, at andelen af dimittender, der i løbet af deres 
uddannelsesforløb kommer på udveksling, fastholdes på det nuværende 
niveau på 69 pct. af et års kandidatdimittender.  
 
4.1 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Andelen af 
dimittender der 
tager på 
udvekslingsophold 
 

 
 

69 pct. 

 
 

69 pct. 

 
 

69 pct. 

 
 

69 pct. 

Note: Andelen beregnes som antallet af udgående udvekslingsstuderende totalt set sat 
i forhold til antallet af kandidatdimittender. Det skal bemærkes, at antallet af 
udgående udvekslingsstuderende også indeholder bachelorstuderende på udveksling. 
Omvendt indeholder antallet af kandidatdimittender også studerende der har taget 
deres bachelorgrad fra andre universiteter. 
 
 
5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil 
 
CBS støtter ministerens mål om at øge den sociale mobilitet, og har med stor 
interesse kigget Ministeriets opgørelser omkring sammenhængen mellem 
frafald og de studerendes forældres baggrund igennem.  
 
Tallene viste, at der på CBS er forskel i frafaldet for studerende med forældre 
med kun en grunduddannelse og studerende med forældre med en 
videregående uddannelse. Men analysen viste også, at antallet af studerende 
på CBS med forældre med kun en grunduddannelse er markant lavere end 
øvrige grupper. CBS vurderer således, at der ikke er tale om et 
frafaldproblem, men i højere grad, at CBS ganske enkelt ikke optager 
studerende med forældre med kun en grunduddannelse. 
 
CBS har på denne baggrund formuleret 2 målsætninger i kontraktperioden. 
 
Målepunkter 5.1 Samarbejdsaftaler med 

gymnasiale uddannelser 
 
CBS ønsker at indgå 
samarbejdsaftaler vedr. rekruttering 
med et stigende antal 
underrepræsenterede gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner. 
 
5.2 CBS ønsker at evaluere 
nuværende optagelseskriterier i kvote 
2 i forhold til social mobilitet 
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5.1 Samarbejdsaftaler med gymnasiale uddannelser 
CBS har en geografisk og social skævhed i sin ansøgerskare. Vi får færre 
ansøgere fra visse områder end fra andre. Noget kan tyde på, at man på visse 
uddannelsessteder ser det helt naturligt at fortsætte på CBS, mens man andre 
steder ikke opfatter CBS som en mulighed.  
 
For at styrke den sociale mobilitet vil CBS derfor arbejde for at få en større 
diversitet i ansøgerfeltet til bacheloruddannelserne. Diversitet forstås her som 
en større geografisk spredning i ansøgerfeltet set i forhold til hvilke 
gymnasiale uddannelsesinstitutioner de studerende kommer fra. Der vil 
naturligvis især være fokus på skoler med underrepræsenterede grupper. CBS 
vil i partnerskab med udvalgte institutioner afholde aktiviteter for eleverne på 
disse skoler. Aktiviteterne skal få eleverne til at overveje en uddannelse på 
CBS, og hvis de vælger at gå den vej gøre dem bedre rustede til at 
gennemføre den.  
 
Vi laver i dag en del aktiviteter for at informere om vores uddannelser både 
udfarende og ved at invitere til f.eks. ”studerende for en dag”. Disse 
aktiviteter har haft en tendens til at fokusere på områder, hvor vi i forvejen har 
meget aktivitet, og ”studerende for en dag” har begrænset kapacitet hvorfor 
det bliver udsolgt meget hurtigt og formodentlig til mange af de der i forvejen 
er sporet ind på CBS.  
 
5.1 Status 

2013 
2015 2016 2017 

Antal aftaler med gymnasiale 
uddannelsesinstitutioner med lav 
CBS overgang 

 
0 

 
2 

 
4 

 
8 

 
 
Det skal bemærkes, at CBS parallelt med ovenstående mål, også løbende vil 
følge med i ansøgninger, optag og frafaldet på bacheloruddannelser fordelt på 
sociale grupper. I det omfang det kan lade sig gøre, vil resultatet af disse 
analyser blive afrapporteret i årsrapporten.  
 
 
5.2 Kriterier for optagelse i kvote 2 
CBS har relativt gode erfaringer med optagelse via kvote 2, og er i dag det 
universitet, der anvender kvote 2 på den største del af sine pladser. Interne 
analyser viser, at studerende optaget gennem kvote 2 klare sig lidt bedre 
gennem studiet end studerende optaget via kvote 1. For en del af ansøgerne er 
kvote 1 en udmærket mekanisme, men der er gode argumenter for at anvende 
andre kriterier i optagelsen end det rene karaktergennemsnit. 
 
CBS har netop revurderet optagelseskriterierne i kvote 2. CBS vil i 
kontraktperioden undersøge i hvilket omfang de nuværende kriterier har 
effekt på den sociale mobilitet, samt evt. udarbejde nye optagelseskriterier, 
hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. Denne undersøgelse vil blive 
offentliggjort og kan således tjene som inspiration for andre 
uddannelsesinstitutioner.  
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5.2 Statu

s 
2013 

2015 2016 2017 

Evaluering af 
optagelseskriteri
er i kvote 2 i 
forhold til social 
mobilitet  

 
 
- 

 
 

Udarbejde 
metode for 

evaluering af 
optagelseskriteri

er 

 
 

Gennemførel
se af 

evaluering 

 
 

Revurdering af 
optagelseskriteri

er 

 
 
 
6. Øget forskningsomfang og forskningskvalitet 
 
For at sikre gode forskningsbaserede uddannelser er det helt afgørende, at 
CBS’ forskning er i top. Dette gælder både omfang og kvalitet.  
 
På denne baggrand har CBS valgt følgende målepunkter for kontraktperioden: 
 
Målepunkter 6.1 Forskningsomfang målt som BFI point pr. VIP 

 
CBS ønsker at øge antallet af BFI point pr. VIP 
 
6.2 Forskningsomfang målt som andelen af BFI 2 artikler 
i forhold til det samlede antal BFI artikler 
 
CSB ønsker i endnu højere grad at publicere i BFI 2 
tidsskrifter 
 
6.3 Antal artikler publiceret i ABS tidsskrifter på 4 og 4* 
 
CBS ønsker at fastholde antallet af artikler publiceret i 
ABS tidsskrifter på 4 og 4* 
 
6.4 Antal artikler publiceret i FT45 tidsskrifter 
 
CBS ønsker at fastholde antallet af artikler publiceret i FT 
45 tidsskrifter. 
 

 
 
6.1 Forskningsomfang, BFI point pr. VIP 
Som mål for forskningsomfang har CBS valgt at tage udgangspunkt i den 
nationale BFI måling og sammenholde den med antallet af årsværk for 
forskere på professor- og lektor niveau. Det er CBS’ vurdering, at BFI 
målingen er en god indikator for måling af forskningsomfang, da den opgør 
mængden af publikationer målt som point, der er publiceret i en given 
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periode. BFI målingen dækker hovedparten af CBS’ forskningsområder og 
dermed også en betydelig andel af CBS’ forskning. 
 
Da antallet af BFI point er afhængig af antallet af forskere, vurderes det 
bedste mål for forskningsomfanget at være antal BFI point set i forhold til 
VIP årsværk. 
 
I antallet af VIP årsværk indgår alene forskere ansat som professor, professor 
mso, lektor og forskningslektorer, idet det vurderes primært at være disse 
medarbejdere, der bidrager til produktion af BFI point. 
 
De konkrete milepæle ser ud på følgende vis:  
 
6.1 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Antal BFI 
point per 
VIP 
årsværk 

 
2,83 

 
2,85 

 
2,88 

 
2,91 

 
 
6.2 Forskningsomfang, BFI 2 artikler 
CBS ønsker ikke alene at optjene flere BFI point. CBS ønsker også at 
optjeningen af disse point i stigende omfang skal ske ved publicering af 
artikler i BFI 2 tidskrifter – altså tidsskrifter, der vurderes at have en højere 
kvalitet end BFI 1 og øvrige. 
 
De konkrete milepæle ser ud på følgende vis: 
 
6.2 Status 2013 2015 2016 2017 
 
BFI 2 
artikler set i 
forhold til 
samlet antal 
BFI artikler 
 

 
 

37,2 pct. 

 
 

37,6 pct. 

 
 

38,0 pct. 

 
 

38,4 pct. 

 
 
6.3 Forskningskvalitet, ABS 
CBS dækker over et meget bredt felt af forskningsområder indenfor de 
samfundsvidenskabelige og erhvervshumanistiske discipliner. I sidste 
kontrakt periode besluttede CBS at fokusere på 3 målinger, vel vidende at 
disse ikke dækkede alle forskningsområder på CBS. Ambitionen var dog at 
man ved at fokusere på denne type af målinger fremmer en kultur, hvor 
forskningskvaliteten måles mere systematisk, og hvor der løbende 
sammenlignes med anerkendte internationale publikationslister. 
 
Dette synes helt klart at være lykkedes, hvorfor det vurderes at være 
hensigtsmæssigt at fastholde denne type af målinger i udviklingskontrakten. 
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CBS har i denne kontrakt valgt at måle antallet af artikler publiceret på ABS 
listen. ABS står for ”The UK Association of Business Schools”, og den ranker 
business school relevante tidsskrifter på en skala fra 1-4*. 1 er det laveste og 4 
og 4* er det højeste. ABS listen dækker ikke alle CBS’ fagområder, men 
omfatter alene publicering indenfor: Accounting, Economics, Information 
Management, Organizational Studies, Operations Research and Management 
Science og Strategic management. 
 
CBS har indenfor de seneste år øget antallet af artikler på ABS 4 og 4* 
betydeligt. Denne vækst er sket i en periode med betydelig vækst i antallet af 
videnskabelige medarbejdere. CBS forventer ikke nogen stigning i VIP 
bestanden de kommende år snarere tværtimod givet de økonomiske 
udfordringer, hvorfor målsætningen her alene er at fastholde det eksisterende 
niveau. 
 
De konkrete milepæle for CBS er:  
 
6.3 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Antal 
artikler 
publiceret i 
tidsskrifter 
på ABS 4 
og 4* 
 

 
 

49 

 
 

49 

 
 

49 

 
 

49 

Note: Det skal bemærkes at tallene opgøres i 2 års intervaller. 
ABS listen kan forventes revideret i kontraktperioden. CBS vil overveje, hvordan vi 
vil forholde os, hvis og når ændringer af ABS listen er tilgængelig 
 
I opgørelserne tælles der alene artikler og reviewartikler og ikke anmeldelser 
og editorials. 
 
 
6.4 Forskningskvalitet, FT45 
FT 45 er en liste, hvor Financial Times har ranket de 45 bedste business 
school relevante tidsskrifter. FT 45 er smallere end ABS listen. Listen opgør 
antallet af artikler publiceret i de 45 tidsskrifter. Denne opgørelse indgår også 
i Financial Times ranking af executive MBA uddannelser. CBS’ mål er også 
her at fastholde antallet af artikler publiceret i tidsskrifter på listen. 
 
FT 45 dækker ikke alle CBS’ forskningsområder, men omfatter alene 
publicering indenfor: Management Accounting, Economics, Entrepreneurship, 
Human Resources, Operations and Information Systems, Organizational 
Behavior, Ethics, Marketing, Finance, International Business, Statistics. 
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CBS har valgt følgende konkrete milepæle for målepunktet: 
 
6.4 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Antal 
artikler 
publiceret i 
tidsskrifter 
på FT 45 
listen 
 

 
 

62 

 
 

62 

 
 

62 

 
 

62 

Note: Det skal bemærkes at tallene opgøres i 2 års intervaller. 
 
I opgørelserne tælles der alene artikler og reviewartikler og ikke anmeldelser 
og editorials. 
 
 
7. Contribution to society 
 
CBS’ strategi ”Business in Society” fremhæver, at det er CBS’ ansvar som en 
Business School at sikre, at ny viden og nye ideer overføres til private 
virksomheder, organisationer og samfund generelt. 
 
CBS’ bidrag til samfundet sker primært via forskningsbaseret uddannelse, 
men også gennem konkret forskningssamarbejde som CBS og CBS’ forskere 
etablerer med virksomheder og organisationer. 
 
CBS ønsker at måle i hvilket omfang CBS bidrager til samfundet via et 
målepunkt: 
 
Målepunkt 7.1 Ekstern finansieret forskning 

 
CBS ønsker at øge den eksternt finansierede forskning 
i kontraktperioden 
 

 
 
7.1 Ekstern finansieret forskning 
CBS’ evne til at tiltrække ekstern finansiering afspejler i høj grad 
bevillingsgivernes prioritering af tildeling af midler til de 
samfundsvidenskabelige forskningsområder. 
 
CBS har de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering, hvilket har 
medført flere aftaler om eksterne forskningsbevillinger med både private og 
offentlige bevillingsgivere fra både indland og udland.   
 
CBS formulerede i den sidste udviklingskontrakt en målsætning om at 
fordoble aktiviteterne på eksternt finansierede forskningsprojekter i perioden 
2010 til 2020.  
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Konsekvensen af denne målsætning illustreres i nedenstående milepæle for 
målepunktet:  
 
7.1 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Indtægter på 
eksternt finansieret 
forskningsprojekter 
(UK 95), mio. kr. 
 

 
 
 

94,0 

 
 
 
110,2 

 
 
 

119,1 
 

 
 
 

128,7 

Note: I opgørelsen måles indtægter registreret på eksterne projekter under 
underkonto 95 inkl. forskningsdonationer. 
 
 
 
8. Kønsfordeling 
 
CBS har de senere år arbejdet for at sikre en bedre fordeling mellem mænd og 
kvinder i alle videnskabelige stillingskategorier på CBS. Som en naturlig 
forlængelse af dette fokus vælger CBS at lade området indgå i denne 
udviklingskontrakt. 
 
Målepunkt 8.1 Andelen af kvalificerede kvindelige ansøgere til 

professorater 
 
CBS ønsker at øge andelen af kvalificerede kvindelige 
ansøgere til professorater 
 

 
 
8.1 Kvindelige ansøgere til professorater 
På CBS har der de sidste år været fokus på at skabe en bedre balance mellem 
kvindelige og mandlige forskere i alle videnskabelige stillinger.  
Der er allerede igangsat en række initiativer, der skal sikre en bedre balance 
mellem kvinder og mænd. Imidlertid må det konstateres, at især 
professorniveauet udgør en særlig udfordring. For at skabe ekstra fokus på 
især professorområdet etableres der alene et målepunkt herfor. 
 
CBS havde i 2013 17 pct. kvalificerede kvindelige ansøgere til professorater. 
CBS ønsker i kontraktperiode, at dette stiger til 25 pct. Altså en markant 
stigning. 
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Det skal nævnes, at der bag tallene ligger relativt få professorater, hvorfor 
ganske små ændringer målt i antal kan medføre store ændringer målt i pct. 
 
8.1 Status 2013 2015 2016 2017 
 
Andel af 
kvalificerede 
kvindelige 
ansøgere til 
professorater 

 
17 pct. 

 
20 pct. 

 
22 pct. 

 
25 pct. 

 
 
 
 
Underskrifter 
 
  
Frederiksberg den    København den  
 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Peter Schütze    Sofie Carsten Nielsen 
Bestyrelsesformand   Uddannelses- og forskningsminister 



 

4. DET POLITISKE LANDSSKAB - DRØFTELSE 
 
a. Dimensionering 
Det ”hotteste” emne i efterårets politiske universitetsdebat har uden tvivl været ministerens forslag til 
dimensionering af de videregående uddannelser. Det har ikke været nogen skøn proces og der er kørt relativt 
aggressive kampagner mod ministerens forslag med alt hvad universiteterne kan mobilisere. For 
universiteternes vedkommende har forslaget vidt forskellige konsekvenser. De universiteter, der rammes 
hårdest er ”de regionale universiteter” – SDU, Aalborg og RUC – fordi modellen ”straffer” universiteter med 
kraftig vækst i optaget (og fordi de har relativ høj ledighed på flere uddannelser ift. landsgennemsnittet), 
samt de to store universiteter, KU og Århus, fordi de har store humanistiske fakulteter (hvor ledigheden på 
uddannelserne typisk er relativt højere end andre uddannelser). Særligt de regionale universiteter har fundet 
støtte hos borgmestre, og hos politikere valgt i de respektive regioner. Debatten har således fået et 
regionalpolitisk element. 
 
CBS har holdt lavt profil i debatten, da vi ikke rammes synderligt hårdt, og forventer at kunne håndtere 
dimensioneringen uden økonomiske konsekvenser. Vi kan på grund af vores popularitet flytte optag til andre 
uddannelser end de dimensionerede. Og fordi vi mener, at vi – og sektoren – står sig bedst ved at respektere 
de aftaler vi indgår med vores minister – et element, der er kommet i spil i den seneste udvikling jf. bilag 4.1. 
 
I bilag 4.3 vedlægges et skema, der viser hvorledes CBS vil regulere optaget på dimensionerede uddannelser.   
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter ”dimensioneringsdebatten” og CBS’ håndtering af dimensionering  
 
Bilag: 
4.1 Artikel: Flertal lægger op til konfrontation om optag 
4.2 Aftale af 4. november om dimensionering af universitetsuddannelser 
4.3 Dimensionering af CBS uddannelser 
 
b. Kvalitetskommissionens 2. rapport 
Kvalitetskommissionens 2. rapport udkom d. 24. november. Rapporten beskæftiger sig med kvalitet og 
relevans på uddannelsesniveau, hvor den første rapport havde fokus på det det institutionelle niveau 
(lovgivning, rammebetingelser). Den 2. rapport er umiddelbart mere ”ukonkret” end den første og det er for 
nuværende svært at vurdere, hvad der politisk kommer ud af rapporten. Den har ikke i lige så høj grad som 
første rapport sat en politisk dagsorden (første rapport indeholdt bla en anbefaling om dimensionering af 
uddannelser). 
 
Rapporten er dog rimelig konkret i sit afsnit om ”Tilskyndelser til kvalitet og relevans i bevillingssytemet” – 
der særligt peger på, at der er en sammenhæng mellem basisforskningsbevillinger og uddannelsesbevillinger 
og den kvalitet universiteterne kan levere i den forskningsbaserede undervisning. CBS kan ikke være 
utilfreds med, hvorledes dette afsnit er formuleret – og bestyrelsen vil kunne genkende de grafer, der er i 
rapportens side 106 og 107. Afsnittet er vedlagt i bilag 4.4. 
 
Det indstilles: 

- at bestyrelsen drøfter kvalitetskommissionens 2. rapport  
 
Bilag: 
4.4 Anbefalinger (og uddrag) fra kvalitetskommissionen, med kommentarer fra CBS 
    

Møde i CBS bestyrelsen / 10. december 2014  
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Anders Jonas Pedersen

Fra: Wilbert van der Meer
Sendt: 5. november 2014 01:07
Til: Studieledere for dagstudier
Cc: Dekansekretariatet for uddannelse; Institutledere; Per Holten-Andersen; Kirsten 

Winther Jørgensen; Alan Irwin; Karina Bech Sørensen; Camilla Schreiner Andersen; 
Anders Jonas Pedersen

Emne: dimensioneringsaftale

Kære studieledere 
 
Som I måske har set i pressen så er der nu efter lange forhandlinger blevet enighed mellem ministeren og danske 
universiteter om udformning af dimensionering.  
 
Overordnet er det værd at hæfte sig ved at  

 Dimensioneringen på kandidat er “oversat" til en dimensionering på bachelor (samlet set 3500 pladser). Denne 
træder i kraft gradvis fra 2015. Vi kender endnu ikke tallene for CBS. 

 Dimensioneringen på kandidat skal først gennemføres fra 2018, hvilket giver tid til at tilpasse bacheloroptaget så 
det passer til rammerne på kandidat.  Men vi må ikke øge optaget på kandidat i forhold til optaget i 2013 – her er 
altså stadig en udfordring de steder hvor optaget er vokset i 2014.  

 Vi kan selv fordele pladserne mellem de forskellige dimensionerede områder hvilket giver os større fleksibilitet.   
 På dimensionerede uddannelser vil der fortsat være garanti – og finansiering – til at optage alle 

retskravbachelorer. Derudover vil der, hvis retskravsbachelorer optager alle pladser, være mulighed for at optage 
10% yderligere fx mhp internationalisering 

Ministeriet vil udmelde de nye rammer, herunder rammer for bacheloruddannelser der fører til dimensionerede 
kandidatuddannelser til de enkelte institutioner.   
 
Vi har lige fået information om principperne i aftalen, men derudover fremgår det at de konkrete konsekvenser ved 
implementeringen skal aftales direkte mellem ministeriet og den enkelte institution, så vi ved endnu ikke i detaljer hvad 
det vil betyde for CBS. Vi har tidligere fremsendt en række konkrete spørgsmål til ministeriet, som de ikke har besvaret, 
hvilket jo ikke er underligt når rammerne ikke har været lagt fast, men nu ser vi frem til at få en afklaring. 
 
Det er fortsat vores vurdering at dimensioneringen kan implementeres på CBS uden konsekvenser for vores samlede 
økonomi og vi kommer heller ikke til at lukke uddannelser. Optaget på især bacheloruddannelserne skal dog justeres i de 
kommende år, hvilket vi vil vende tilbage til i de kommende drøftelser om næste års optagelsestal.  
 
Hvis i har spørgsmål til ovenstående så er I velkomne til at henvende jer til undertegnede.  
 
Venlig hilsen 
 
Wilbert 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Wilbert van der Meer 
 
Sekretariatschef|Director  
 
Dekansekretariatet for Uddannelse  
Deans Office - Education |   
 
Copenhagen Business School |  
Kilevej 14, 1.65 | DK-2000 Frederiksberg 
Tel.: (+45) 3815 3322 | Mob.: (+45) 2349 3450 | wm.edu@cbs.dk 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Pressemeddelsel fra ministeriet 
 

Fælles fodslag mellem minister og 
universiteter 
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen og Danske Universiteter er nået til enighed om et 
fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i Danmark skal tilpasses, så færre unge 
uddannes til arbejdsløshed.  

04. november 2014 

Det blev endelig klart på et møde mellem ministeren og rektorerne for landets universiteter i dag. 

- Hverken regeringen eller de danske universiteter ønsker at uddanne unge til arbejdsløshed. Vi 
kan nu sammen komme videre med at sikre en bedre balance mellem optaget på de enkelte 
uddannelser og arbejdsmarkedets behov, siger Sofie Carsten Nielsen. 

Regeringen og Danske Universiteter har hidtil været uenige om, hvordan uddannelserne skulle dimensioneres. 
Men der er nu enighed om et fælles grundlag, og at udgangspunktet for dimensioneringen er den af ministeriet 
fastlagte ramme på 2.400 studiepladser på kandidatuddannelserne og den deraf afledte dimensionering på 
3.500 studiepladser på bacheloruddannelserne. 

- Universiteterne går allerede i gang med at reducere optaget på de berørte bachelorstudier fra 
sommeroptaget næste år. Til gengæld får universiteterne bedre tid til at indfase 
dimensioneringen på kandidatuddannelserne. Det vil ske i årene 2018 til 2020, forklarer Sofie 
Carsten Nielsen, der også har givet universiteterne bedre mulighed for selv at tilrettelægge dele 
af dimensioneringen af uddannelser, der i for høj grad fører til arbejdsløshed.   

Næste skridt er, at Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer de enkelte universiteter til en drøftelse om 
optaget for 2015 og frem, samt den praktiske gennemførelse af dimensioneringen. 

Modellen evalueres efter tre år, ligesom udviklingen på arbejdsmarkedet løbende følges tæt.   

 Hovedelementer i dimensionering (pdf) 
 Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteters grundlag for dimensionering (pdf) 
  

 
 
 



Hovedelementer i dimensionering 

 

Udgangspunktet for dimensioneringen er den af ministeriet fastlagte ramme på 2.400 studiepladser på 

kandidatuddannelserne og den deraf afledte dimensionering på 3.500 studiepladser på 

bacheloruddannelserne. 

Bacheloruddannelser: 

1. På bachelorniveau reduceres der med 3.500 studiepladser, svarende til 880 om året, regnet i 

forhold til optaget i 2013. 

2. Indfasningen sker over fire år fra 2015 til 2018. 

3. Fordelingen af reduktionen i optaget på bacheloruddannelserne udmeldes på universitetsniveau, jf. 

omregningen af den samlede dimensionering fra kandidatniveau til bacheloroptaget af 23. oktober 

2014.  

4. De enkelte universiteter varetager opgaven med at beslutte på hvilke uddannelser, der skal 

reduceres bachelorstudiepladser. Tilpasningen skal afspejle den udmeldte dimensionering på 

kandidatniveau og den af det enkelte universitet valgte dimensionering på enkeltuddannelser på 

kandidatniveau, jf. punkt 9. 

5. I den konkrete udmøntning tages hensyn til de konkrete uddannelsesforløb og regionale eller 

udbudsmæssige forhold af helt særlig karakter, herunder muligheden for at veksle en mindre del af 

den fremadrettede fleksibilitet på kandidatuddannelserne til en mindre reduktion i optaget på 

bacheloruddannelserne. Det sker inden for en fast ramme på 300 studiepladser, der fordeles 

forholdsmæssigt til de enkelte universiteter, og som aftales konkret i dialogen med ministeriet. 

Kandidatuddannelser: 

6. Dimensioneringen på 2.400 studiepladser på kandidatniveau fastholdes, men der korrigeres for 

utilsigtede konsekvenser (vurderet på op til 100 studiepladser). 

7. Indfasningen sker over tre år fra 2018 til 2020. 

8. Optaget på de dimensionerede kandidatuddannelser kan i perioden 2015 til 2018 ikke øges i 

forhold til optaget i 2013. 

9. Hvert universitet modtager fordeling af pladserne opgjort på hovedområde. Samtidig fremsendes 

oplysninger om beregnet maksimumoptag på uddannelsesgrupper og enkeltuddannelser som 

anført i udmeldingen af 24. september 2014.  

10. Det enkelte universitet fordeler dimensioneringen på kandidatuddannelser, der i modellen er 

identificeret med systematisk ledighed (indgår i de identificerede 

udannelsesgrupper/enkeltuddannelser). Fordelingen kan ske på tværs af de identificerede 

uddannelsesgrupper/enkeltuddannelser – inden for eller på tværs af hovedområder. Der kan tages 

relevante hensyn på den enkelte institution, herunder evt. flyttes en mindre del af 

dimensioneringen (op til 15 procent) til kandidatuddannelser, som ikke er udtaget til 

dimensionering i modellen. Fordelingen afspejles i optaget på bachelorniveau, jf. pkt. 4. 

Omflytningen skal ske under hensyntagen til dimensioneringens klare målsætning om ikke at 



uddanne til arbejdsløshed. Omflytningen skal begrundes, f.eks. med udgangspunkt i 

ledighedsstatistikken for de pågældende uddannelser. 

11. Der gælder en fleksibilitetsgaranti i perioden 2015-2020, der bringes i anvendelse, hvis 

retskravsbachelorerne udfylder hele det udmeldte loft for optaget på kandidatuddannelserne. 

Fleksibiliteten betyder, at der kan optages 10 procent øvrige studerende ud over loftet. Der vil også 

være finansiering til denne aktivitet.   

12. Der er fortsat finansiering til alle bachelorstuderende og retskravsstuderende på 

kandidatuddannelserne. 

I regi af Rektorkollegiet sikres, at besluttede reduktioner ét sted ikke modsvares af øget optag på nært 

beslægtede uddannelser på et andet universitet, jf. pkt. 12. Det gælder både på bachelor- og 

kandidatniveau. 

Modellen evalueres efter 3 år, ligesom udviklingen på arbejdsmarkedet løbende følges tæt. 

Styrelsen for Videregående Uddannelser vil invitere de enkelte universiteter til en drøftelse om optaget 

for 2015 og frem samt den praktiske gennemførelse af dimensioneringen. 



4-11-2014 
 

Uddannelses- og Forskningsministeriet  
Danske Universiteter  
 
Uddannelses- og forskningsministeren og Danske Universiteter er nået til enighed 
om et fælles grundlag for, hvordan optaget på nogle universitetsuddannelser i 
Danmark skal tilpasses, så færre unge uddannes til arbejdsløshed. 
 
Hverken regeringen eller de danske universiteter ønsker at uddanne unge, der 
efterfølgende bliver nødt til at stille sig op i ledighedskøen. Vi kan nu sammen 
komme videre med at sikre en bedre balance mellem uddannelsernes størrelse og 
arbejdsmarkedets behov. 
 
Det er ikke nogen hemmelighed, at universiteterne og ministeren har været uenige 
om, hvordan uddannelserne skulle dimensioneres. Vi har nu sammen fastlagt et 
fælles grundlag, så modellen på den ene side fastholder både ambition, omfang og 
hovedtræk fra regeringens udspil – og på den anden side giver universiteterne 
betydeligt bedre mulighed for selv at tilrettelægge dele af dimensioneringen. Det 
fælles grundlag står både regering og Danske Universiteter inde for som afsæt for 
den videre dialog mellem ministeriet og de enkelte universiteter.  

 
Efter en lang diskussion er der nu fastlagt et godt grundlag for det videre arbejde 
med at tilpasse uddannelsernes størrelse, så vi undgår at uddanne for mange til 
arbejdsløshed. Vi er enige om, at det nu er vigtigt at kunne kigge fremad. 

 
Universiteterne går nu i gang med at reducere optaget på de berørte 
bachelorstudier allerede fra sommeroptaget næste år. Til gengæld får 
universiteterne bedre tid til at indfase selve dimensioneringen på 
kandidatuddannelserne. Det vil ske i årene 2018 – 2020. 

 
Det er glædeligt, at vi nu har en fælles forståelse. Næste skridt er, at Uddannelses- 
og Forskningsministeriet og hver enkelte uddannelsesinstitution i den nærmeste 
fremtid skal tale sammen om den konkrete udmøntning af dimensioneringsplanen. 
 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 retskrav

bachelor

BA engelsk og org kom 92 112 108 110 110 110 110 retskrav IBC ‐ men kan levere til CLM

BA Int. virksomhedskomm. 208 0 0 0 0 0 0 cand.ling.merc.

BA Europæisk business 0 187 143 140 120 120 120 IBC‐ kan levere til CLM og CM‐KOM

BA Interkulturel markedskom. 251 248 200 180 160 140 140 cand.merc.(kom.)

HA (kom) 151 147 166 165 165 165 165 Cand.merc.(kom)

sum  uddannelser berørt af dim 702 694 617 595 555 535 535

max (2013 minus red.krav) 660 626 626 626 årligt reduktionskrav 34

forskel til dim krav 65 71 91 91 147 ‐ 12 rabat / 4

reduktion i alt 99 139 193 193

kandidat

CLM 179 205 170 100 75 30 30 30

CM(kom) 204 257 200 200 200 200 200 200

Cand.soc.PKL 82 83 82 82 82 82 82 82

Cand.soc.CBP 87 70 85 85 85 85 85 85

sum  uddannelser berørt af dim 0 552 615 636 606 635 397 397 397

max (2013 minus reduktionskrav)
520 488 456

forskel til dim krav 123 91 59 årligt reduktionskrav 32

132 pladser ‐ 12 rabat, / 3

Kandiatuddanelser i 2015‐2018 optager retskravsbachelorer + 10% fleksibilitet.
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5. ÅRSRAPPORT 2014, BERETNING - DRØFTELSE 
 
Bestyrelsen fik den 2. december sendt udkast årsrapport 2014 i skriftlig høring med følgende 
ordlyd: 
 
”Høringen kommer til at løbe henover bestyrelsesmødet med deadline et par dage efter. Tanken er 
at vi på det kommende bestyrelsesmøde kan tage større emner af principiel eller generel karakter op, 
men vi vil gerne undgå en tekstnær gennemgang på mødet. 
 
Jeg skal derfor bede om jeres skriftlige kommentarer senest fredag d. 12. december. 
I kan aflevere kommentarer i det format i selv bedst synes om, fx i en mail eller ved brug af 
noter/sticky notes i Adobe. (tilføjelse: I er også meget velkomne til at aflevere et printet eksemplar 
med i hånden påførte kommentarer, anything goes). 
 
Et par ord om rapporten som den foreligger nu: 
Det nuværende udkast skal give en idé om, hvorledes den endelige rapport kommer til at se ud, og 
hvilke temaer, der arbejdes med. Men det har ikke været muligt at færdiggøre alle temaer/historier – 
og vi mangler endelige tal i en del figurer og i udviklingskontrakten. Vi har forsøgt at markere, hvor 
vi har 2014 tal, og hvor det er 2013-tallene der figurerer.  Udkastet indeholder selvsagt ikke 
regnskab endnu.” 
 
Det er ikke tanken at bestyrelsen vil se beretningen igen før (udsendelse til) bestyrelsesmødet d. 25. 
februar. Den videre proces tænkes håndteret med formandskabet. 
 
      
Det indstilles: 

- at bestyrelsen bemyndiger formandsskabet til at færdiggøre rapportens beretningsdel 
sammen med daglig ledelse efter den skriftlige høring er afsluttet   

 
Ingen bilag – jf. rapport udsendt d. 2. december. 
 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. december 2014  

 

 



Faktaark D 

Anbefalinger i Kvalitetsudvalgets anden rapport – kort fortalt 
 
Studerende ved de danske videregående uddannelser får for lidt ud af den perioder i 
deres liv, de bruger på at uddanne sig. Kvalitetsudvalgets analyser viser, at der er en 
dobbelt udfordring. 
 
For det første kan de studerende lære mere. Et forsigtigt skøn er, at danske studeren-
des tidsforbrug i gennemsnit skal øges med 20 pct. svarende til godt 1 time mere 
om dagen alle ugens syv dage. 
 

For det andet skal de videregående uddannelser være mere anvendelige. En stærk 
grundfaglighed er nødvendig, men der vil ofte også være brug for mere generelle 
kompetencer og færdigheder. Desuden skal koblingen mellem uddannelserne og 
den praksis, som de skal bruges i, styrkes. 
  
Der findes ingen lette greb til at løse de to udfordringer. Det er udvalgets klare 
overbevisning, at udviklingen af videregående uddannelser ikke kan opnås gennem 
påbud eller andre forsøg på detailstyring af uddannelsernes indhold. Dels fordi op-
gaven er forskellig fra uddannelse til uddannelse, dels fordi engagementet hos un-
derviserne og deres nærmeste ledere er helt afgørende for resultatet. Det har ledt 
frem til otte overordnede anbefalinger: 
 

Anbefaling 1: Institutionerne skal have et klart ansvar for uddannelsernes kvalitet og relevans 

Det overordnede ledelsesansvar for uddannelsernes kvalitet og relevans skal styrkes 

og forankres klarere hos institutionens bestyrelse. Bestyrelsen skal sammen med 

rektor sikre, at den leder – typisk studie-, uddannelsesleder eller uddannelsesdekan – 

der er ansvarlig for en uddannelse, får det fulde ansvar for indhold, tilrettelæggelse 

og gennemførelse, og de nødvendige beføjelser til at løfte opgaven, herunder at 

kunne disponere over de økonomiske ressourcer til uddannelsen. 

 

Anbefaling 2: Institutionerne skal have større frihed til at tilrettelægge uddannelserne 

Der skal ske en forenkling og afvikling af en række centrale regler, så institutionerne 

får et tilstrækkeligt ledelsesrum til at sikre og løbende udvikle uddannelsernes kvali-

tet og relevans. De overordnede hensigter og hensyn skal fastsættes politisk, men 

institutionerne skal have rum til selv at fastsætte de konkrete regler for uddannel-

sernes indhold og tilrettelæggelse. 

 

Anbefaling 3: Mere åbenhed og gennemsigtighed om kvalitet og relevans i uddannelserne 

Ledelsesinformation om uddannelserne skal være offentlig tilgængelig og sammen-

lignelig på tværs af institutioner og uddannelser. Informationen skal opgøres for 

hver uddannelse og bør omfatte nøgletal for både ressourceanvendelse (input) og 

opnåede resultater (output og effekt). De samme data bør kunne udgøre grundlaget 

for et målrettet centralt tilsyn og målsætninger i institutionernes udviklingskontrakt 

med ministeriet. 

 

Anbefaling 4: Økonomiske tilskyndelser til at styrke kvalitet og relevans i uddannelserne 

Udvikling af uddannelsernes kvalitet og relevans skal understøttes med etablering af 

et nationalt fagligt råd, som skal administrere konkurrenceudsatte bevillinger til at 
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fremme kvalitet og relevans i videregående uddannelser, formidle viden og resultater 

om undervisning med høj kvalitet og relevans samt rådgive uddannelses- og forsk-

ningsministeren om disse forhold. 

 

Det bør endvidere sikres, at det enkelte universitet tildeles et minimum af basis-

forskningsmidler til at sikre forskningsbasering af institutionens samlede uddannel-

sesaktivitet. Det er dog væsentligt, at der ikke skabes en bevillingsmæssig automatik, 

som kan give institutionerne en tilskyndelse til at øge optaget af studerende eller 

oprette nye uddannelsesudbud, hvis det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv – 

og et hensyn til den studerendes beskæftigelsesmuligheder – ikke er fornuftigt. 

 

Anbefaling 5: Uddannelserne skal målrettet understøtte fuld studieaktivitet 

Institutionerne skal kunne dokumentere gennem hvilken kombination af forskellige 

aktiviteter, de studerende på den enkelte uddannelse opnår et gennemsnitlig studie-

tidsforbrug svarende til ECTS-normen på 1.650 timer. Institutionerne skal løbende 

følge op på, hvorvidt den forudsatte studieintensitet opnås og iværksætte initiativer, 

hvis det ikke er tilfældet. 

 

Anbefaling 6: Gode og alsidige undervisningskompetencer 

Ledelsen på institutionerne skal tage et klarere ansvar for den samlede disponering 

af ressourcer til undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, og der bør i 

højere grad sammensættes en alsidig underviserstab, der tilsammen har de nødvendi-

ge faglige, pædagogiske og praksisrettede kompetencer. På universitetsområdet skal 

det tydeliggøres, at der bør være ligevægt i krav til kompetencer og dokumentation 

af henholdsvis forsknings- og undervisningskompetencer. 

 

Anbefaling 7: Omlægning af censorinstitutionen (se også faktaark E om censorordning)  

Det nuværende krav til obligatorisk medvirken af eksterne censorer ved 1/3 af ek-

saminer ophæves, og institutionerne må frit vælge, hvor meget ekstern censur, de vil 

benytte. I tilknytning til akkrediteringsprocessen gennemføres i stedet en form for 

helhedscensur, der bl.a. via stikprøver skal gennemgå det samlede uddannelsesfor-

løb med henblik på en samlet vurdering af kvalitet og relevans. Institutionerne skal 

derfor have pligt til at sikre studerendes retssikkerhed i forbindelse med eksaminer 

gennem egne regler, procedurer og klageadgang.  

 

Anbefaling 8: Nyt optagelsessystem (se også faktaark F om optagelsessystemet) 

Optagelsessystemet bør ændres for at sikre et bedre match, hvor flere studerende 

optages på den rette uddannelse i første forsøg. Derfor bør institutionernes optag af 

studerende målrettes gennem en mere systematisk anvendelse af fagligt begrundede 

uddannelsesspecifikke adgangskrav. Hvis der er flere ansøgere end pladser, skal 

fordelingen ske ud fra en individuel vurdering af de kvalificerede ansøgere på et 

bredere grundlag end alene karakterkvotienter – fx ved anvendelse af motiverede 

ansøgninger, interviews eller optagelsesprøver.  

 



CBS	kommentarer	til	kvalitetsudvalgets	8	anbefalinger 

	 

Anbefaling	1:	Institutionerne	skal	have	et	klart	ansvar	for	uddannelsernes	kvalitet	og	
relevans 

Det	er	åbenlyst	rigtigt,	at	institutionsledelsen	har	ansvaret	for	kvaliteten.	Det	er	
tankevækkende	at	reguleringer,	centrale	indgreb	og	dårlig	ledelse	overhovedet	har	kunne	
gøre	det	nødvendigt	at	nævne	dette.	Det	pointeres	særligt,	at	studieleder	skal	have	fuldt	
ansvar	for	egen	uddannelse,	herunder	for	disponeringen	af	de	ressourcer	der	er	til	rådighed.	
Her	er	anbefalingen	nærmest	at	man	kopierer	CBS’	nuværende	model	i	matrix	strukturen,	
hvor	studielederen	har	et	klart	ansvar	for	at	lede	studiet.	Vi	ser	ikke	at	der	er	behov	for	
ændringer	i	kompetencefordelingen	ifht.	studienævnet.	Tværtimod	så	er	det	helt	afgørende	at	
de	studerende	er	aktive	deltagere	hvis	man	vil	skabe	en	forpligtende	kvalitetskultur.	 

Udvalget	anbefaler,	at	det	overordnede	ansvar	for	uddannelsernes	kvalitet	forankres	i	
bestyrelsen.	Det	kan	være	fint	at	sætte	ekstra	fokus	på	kvalitetsarbejdet	ved	fx	at	indskrive	i	
universitetsloven,	at	bestyrelsen	skal	sikre,	at	institutionen	har	de	rigtige	rammer	for	
kvalitetsarbejdet.	Men	det	er	i	så	fald	vigtigt	at	arbejdsdelingen	mellem	bestyrelse	og	daglig	
ledelse	respekteres,	således	at	bestyrelsen	beskæftiger	sig	med	de	overordnede	rammer	for	at	
drive	uddannelserne	og	daglig	ledelse	har	ansvaret	for	at	udfylde	rammerne	på	de	enkelte	
uddannelser.			 

Anbefaling	2:	Institutionerne	skal	have	større	frihed	til	at	tilrettelægge	uddannelserne 

Der	foreslås	i	forlængelse	af	ovenstående	en	forenkling	og	afvikling	af	en	række	centrale	
regler.	Det	er	vi	enige	i	er	en	af	de	væsentligste	forudsætninger	for	højere	kvalitet	og	
effektivitet.	Desværre	er	de	politiske	mål	om	mindre	detailstyring	gledet	i	baggrunden	de	
senere	år.	Detailregulering	optager	store	ressourcer	og	er	ofte	direkte	kvalitetssænkende.	Det	
bemærkes	at	udvalget	nærmest	foreslår	samtlige	detailregner	i	fremdriftsreformen	afskaffet.	
Det	kan	endvidere	nævnes	at	universitetsdirektørudvalget	har	samlet	et	katalog	på	ca.	100	
centrale	regler	og	begrænsninger,	der	kunne	afskaffes	og	derved	give	flere	ressourcer	og	
bedre	kvalitet. 

	 

Anbefaling	3:	Mere	åbenhed	og	gennemsigtighed	om	kvalitet	og	relevans	i	
uddannelserne 

Man	kan	jo	altid	foreslå	bedre	information.	Også	her	har	CBS	i	dag	en	meget	detaljeret	
ledelsesinformation	som	kan	være	forbillede.	Med	hensyn	til	om	de	studerende	og	potentielle	
studerende	mangler	information,	så	kan	den	naturligvis	altid	blive	bedre.	Men	de	unge	er	nu	
ikke	uoplyste	‐	hvis	man	vælger	filmvidenskab	fremfor	elektroingeniør,	så	er	det	sjældent	
fordi	man	ikke	ved	at	beskæftigelsesmulighederne	eller	lønnen	er	langt	bedre	for	ingeniøren.	
Der	er	bare	andre	ting	der	også	er	vigtige	når	en	20	årig	vælger	uddannelse	 



Bedre	informationsdeling	og	benchmark	mellem	universiteterne	er	en	forudsætning	for,	at	
universiteterne	kan	øge	videndeling	om	tiltag	der	virker.			

Anbefaling	4:	Økonomiske	tilskyndelser	til	at	styrke	kvalitet	og	relevans	i	
uddannelserne 

Kapitlet	peger	med	hidtil	uset	klarhed	på	den	helt	uholdbare	økonomiske	situation	som	CBS	
er	placeret	i.	Det	kan	næppe	dokumenteres	tydeligere	at	de	nuværende	bevillinger	til	CBS	er	
skæve,	og	rapporten	vil	bringe	denne	situation	på	politikernes	bord.	Udvalget	siger	direkte	
"Det	er	specielt	bemærkelsesværdigt,	at	den	samlede	uddannelses‐	og	forskningsbevilling	pr.	
studenterårsværk	(STÅ)	på	CBS	er	på	samme	niveau	eller	under	bevillingerne	på	seks	ud	af	de	ni	
erhvervsakademier,	hvor	der	ikke	er	krav	om	forskningsbasering	af	uddannelserne” 

Forhåbentlig	vil	det	også	føre	til	ændringer.	 

Derudover	foreslås	et	rådgivende	udvalg	til	ministeren.	Det	kan	vi	ikke	have	noget	imod,	
men		vil	dog	pege	på	at	dialog	med	universiteterne	også	ville	være	gavnlig.	 

Mest	radikalt	i	afsnittet	er,	at	der	skal	oprettes	en	uddannelsesmæssig	parallel	til	
forskningsrådene.	Der	skal	overflyttes	en	milliard	kroner	til	rådet,	finansieret	af	
uddannelsesbevillingen.	Det	er	en	helt	forkert	vej	at	gå.	Uddannelser	skal	ikke	være	
”projekter”,	der	skal	ske	en	permanent	og	langsigtet	kvalitetsudvikling,	og	ikke	en	kraftig	
beskæring	til	fordel	for	en	cigarkasse	som	projektmagere	så	kan	søge	til	3	årige	projekter.	
Kvalitets‐	og	produktudvikling	er	den	ansvarlige	ledelses	ansvar	(jvf	anbefaling	1)	og	det	skal	
ikke	parkeres	i	et	ministerielt	råd.	 

Anbefaling	5:	Uddannelserne	skal	målrettet	understøtte	fuld	studieaktivitet 

Udvalget	peger	på	problemer	med	de	studerendes	aktivitet	.	Det	afhænger	delvis	af	
universiteternes	indsats	–	men	ikke	kun.	På	CBS	ser	vi	mange	og	flere	ambitiøse	studerende	
som	bruger	megen	energi	på	at	gøre	sig	arbejdsmarkedsparate.	Men	det	indebærer	det	ikke	
kun	tid	på	studiet,	men	også	relevante	job,	frivilligt	arbejde,	udlandsophold	osv.	 

Under	de	nuværende	økonomiske	vilkår	er	det	svært	at	give	flere	timer,	men	vi	arbejder	på	en	
pædagogisk	udvikling,	bl.a.	vha	IT,	der	aktiverer	de	studerende	mere	uden	for	klassen. 

Der	lægges	op	til,	at	vi	skal	kunne	dokumentere	gennem	hvilken	kombination	af	forskellige	
aktiviteter,	de	studerende	skal	levere	det	forudsatte	tidsforbrug.	En	naiv	forhåbning	kunne	
være,	at	det	var	et	alternativ	til	de	udsigtsløse	og	meget	tidskrævende	timetællingsøvelser	
som	ministeriet	i	dag	er	i	gang	med. 

Anbefaling	6:	Gode	og	alsidige	undervisningskompetencer 

Der	sættes	fokus	på	vores	ansvar	for	at	udvikle	og	belønne	undervisningskompentencer.	CBS	
har	allerede	taget	fat	på	denne	problemstilling,	og	har	også	et	omfattende	program	for	
undervisningsudvikling.	Rapporten	er	en	anbefaling	af	at	dette	fortsættes	og	styrkes.	 



Det	faktum	at	det	internationale	karrieresystem	er	orienteret	mod	forskning	–	uanset	hvad	vi	
måtte	gøre	i	Danmark	–	har	udvalget	desværre	ikke	med	i	sine	overvejelser. 

Anbefaling	7:	Omlægning	af	censorinstitutionen 

Det	nuværende	krav	til	obligatorisk	medvirken	af	eksterne	censorer	ved	1/3	af	eksaminer	
foreslås	ophævet,	og	institutionerne	må	frit	vælge,	hvor	meget	ekstern	censur,	de	vil	benytte.	
Der	henvises	til	at	andre	lande	ikke	benytter	censur	i	nær	samme	omfang.	Det	er	et	radikalt	
forslag	som	vil	kunne	reducere	udgifterne.	Men	om	det	er	realistisk	er	usikkert,	det	er	jo	svært	
at	afskaffe	censur	helt	uden	at	retssikkerheden	forringes. 

	CBS	er	under	alle	omstændigheder	i	gang	med	at	gennemgå	alle	eksaminer,	mhp	at	nedbringe	
udgifterne	til	bedømmelse	og	censur. 

	 

Anbefaling	8:	Nyt	optagelsessystem 

Udvalget	foreslår	at	optagelsessystemet	ændres	for	at	sikre	at	flere	studerende	optages	på	
den	rette	uddannelse	i	første	forsøg.	Udvalget	forestiller	sig	at	det	kan	ske	ved	at	der	ikke	må	
stilles	krav	om	topkarakterer	og	derudover	skal	der	anvendes	optagelsessamtaler,	
ansøgninger	mv.	(kvote	2) 

CBS	er	gået	forrest	i	at	anvende	flere	kvote	2	ansøgninger,	men	vi	mener	ikke	det	er	
gennemtænkt,	at	foreslå	at	det	skulle	gælde	alle.	Nyuddannede	gymnasielever	søger	1.	juli	og	
de	skal	have	svar	tre	uger	efter.	På	den	tid	kan	man	ikke	afholde	samtaler	mv	på	alle	de	
uddannelser	de	søger.	Dertil	kommer	at	gymnasiekarakteren	faktisk	er	den	stærkeste	
indikator	for	et	succesfuldt	studium.	Og	for	en	nybagt	student	bliver	vi	ikke	meget	klogere	af	
at	høre	om	deres	hobbies	eller	studenterjob	i	den	lokale	cafe.	 

Vi	er	glade	for	et	varieret	optagelsessystem.	 

Når	uddannelser	søges	af	rigtig	mange	så	vil	der	komme	krav	om	høje	karakterer	for	at	
komme	ind.	Det	er	ikke	problemfrit,	men	det	er	svært	at	se	at	en	samtale	hvor	der	heller	ikke	
slipper	mere	end	en	ud	af	10	igennem,	skulle	være	bedre	eller	mere	gennemskueligt. 

Desuden	skyldes	de	ekstremt	høje	adgangskarakterer	ikke	kun	antallet	af	ansøgere,	men	også	
at	politikerne	for	at	fremme	andre	mål,	har	valgt	at	karakteren	tilføjes	div.	bonusordninger.	Et	
12	tal	er	derfor	typisk	”kun”	10	komma	et	eller	andet.	At	man	fx	får	en	bonus	for	at	starte	
hurtigt	efter	gymnasiet,	betyder	jo	bestemt	ikke	at	man	er	bedre	egnet. 

	 

Wilbert	van	der	Meer 
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6.2. Tilskyndelser til kvalitet og relevans i bevillingssystemet 
Uddannelsesinstitutionerne er selvejende institutioner, der har en udpræget grad af 
frihed til inden for deres formål at disponere over uddannelsesbevillinger (taxame-
termidler mv.) og basismidler til forskning/udvikling.143 Det giver institutionerne 
mulighed for at prioritere deres indsats og foretage strategiske satsninger.  
 
Samtidig kan de kriterier, som midlerne til institutionerne bevilges efter, indebære 
tilskyndelser til, at institutionerne gør en særlig indsats for at klare sig godt på disse 
områder med henblik på at kunne tiltrække yderligere midler – eller opretholde eksi-
sterende bevillinger. De konkrete kriterier, som midlerne fordeles efter, kan derfor 
have betydning for institutionens prioriteringer. 
 
Som nævnt i afsnit 6.1 er der en begrænset gennemsigtighed. Eksempelvis opgøres 
og offentliggøres forbruget af bevillinger til hver enkelt uddannelse ikke. Det er 
derfor vanskeligt at sammenligne, hvor mange midler der bruges på de enkelte ud-
dannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner. Det er derfor heller ikke muligt at 
identificere hvilke institutioner og uddannelser, der leverer uddannelser med høj 
kvalitet og relevans set i forhold til institutionens og/eller uddannelsens økonomi-
ske ramme.  
 
Øget gennemsigtighed om økonomien på de videregående uddannelser kan være et 
vigtigt bidrag til at give institutionsledelser bedre mulighed for at prioritere deres 
ressourcer til at understøtte kvalitet og relevans i uddannelserne bedst muligt. 
 
I det følgende fokuseres på tildeling af offentlige midler til uddannelsesinstitutio-
nerne. Disse tildeles overordnet set i tre hovedstrømme: Uddannelsesbevillinger, 
basismidler til forskning/udvikling og konkurrenceudsatte offentlige forskningsmid-
ler.  
 
Uddannelsesbevillingernes tilskyndelse til kvalitet og relevans  
Driften af de videregående uddanneler er først og fremmest finansieret gennem 
institutionernes almindelige aktivitetsafhængige tilskud til uddannelsesaktivitet – 
taxametertilskuddet.144  
 
Taxametermodellen indebærer en tæt sammenhæng mellem bevillingen og antallet 
af studerende på institutionen. Det understøtter overordnet set institutionernes mu-
lighed for at fastholde kvalitetsniveauet uafhængigt af ændringer i antallet af stude-
                                                 
143 Den offentlige finansiering udgør klart hovedparten af institutionernes samlede indtægter. På nogle instituti-
oner udgør private og internationale forskningsmidler, deltagerbetaling og indtægtsdækket virksomhed dog også 
en betydelig indtægtskilde. 
144 Universiteterne tildeles desuden midler til småfag, færdiggørelsesbonus og en række andre mindre uddannel-
sestilskud. En del af færdiggørelsesbonussen er med studietidsmodellen gjort afhængig af reduktioner i studieti-
den på de forskellige universiteter. Uddannelsesbevillingerne til de kunstneriske uddannelser og en række af de 
maritime uddannelser adskiller sig desuden fra den generelle beskrivelse i dette afsnit.  
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rende. På kort sigt kan der dog være en tilpasningstid for at opbygge eller reducere 
kapaciteten. Der kan desuden være stordriftsfordele, som ikke er afspejlet i det nu-
værende taxametersystem, og som snævert set tilskynde til, at uddannelsesinstitutio-
nerne optager flere studerende, end det er hensigtsmæssigt set fra et samfundsmæs-
sigt synspunkt.145  
 
Taxametertilskuddet udløses for studerende, som består deres eksaminer. Gennem-
førte eksaminer kan principielt set både afspejle, at de studerende har fået god un-
dervisning, eller at kravene til at bestå er relativt lave. Mens undervisning af god kva-
litet typisk er forbundet med betydelige udgifter, er det isoleret set helt omkost-
ningsfrit at sænke de faglige krav til at bestå eksaminerne. Derved indebærer taxa-
metersystemet potentielt set en uhensigtsmæssig tilskyndelse til at sænke det faglige 
niveau på uddannelserne, da det kan øge indtjeningen af taxameterbevillinger uden 
at øge omkostningerne.   
 
Der findes en række faktorer uden for bevillingssystemet, som kan modvirke til-
skyndelsen til at sænke de faglige krav – fx undervisernes faglige og professionelle 
engagement og den eksterne kvalitetssikring i censorordningen. Ikke desto mindre 
har det dog i stigende grad været hævdet, at taxametersystemet tilskynder til at lade 
studerende bestå med et for lavt præstationsniveau.146 Endvidere er der, som be-
skrevet i kapitel 4, betydelige udsving i den gennemsnitlige studieindsats, som skal til 
for at opnå en given karakter. Det indikerer, at der er betydelige forskelle i de faglige 
krav på uddannelserne. 
 
Taxametermodellen indebærer som anført, at uddannelsesbevillingerne i store træk 
følger studenterantallet. Derimod indebærer modellen ingen incitamenter til at øge 
kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Mens antallet af beståede eksa-
miner er en rimelig og robust indikator for uddannelsernes volumen, findes der ikke 
en tilsvarende rimelig og robust indikator for uddannelsernes kvalitet og relevans, 
som kunne danne grundlag for at inddrage kvalitet og relevans i taxametermodellen.  
Derfor må økonomiske incitamenter til at fremme kvalitet og relevans i uddannel-
serne skabes på andre måder. 
 

                                                 
145 Kvalitetsudvalget har derfor i sin første delrapport anbefalet, at en større andel af uddannelsesudgifterne skal 
finansieres af faste årlige bevillinger til institutionerne, mens taxameteret kun skal finansiere de egentlige margi-
nale omkostninger forbundet med ændringer i studenterantallet, jf. Kvalitetsudvalget (2014a). 
146 I DAMVADs undersøgelse af studie- og uddannelseslederes oplevede barriere for kvalitet, relevans og sam-
menhæng påpeger fokusgruppedeltagerne fra universitetsuddannelserne, at det faglige niveau burde være lavere 
som konsekvens af taxametersystemet, end det reelt er, fordi der er incitament til at lade studerende bestå for at 
opnå STÅ-indtægter. Fokusgruppedeltagerne mener dog, at den faglige stolthed blandt underviserne opvejer de 
økonomiske incitamenter, hvorfor kvaliteten ikke for alvor er blevet svækket af taxametersystemet. Desuden har 
ca. 2/3 af studielederne på universiteterne og professionshøjskolerne tilkendegivet, at en effektiv STÅ-
produktion indgår som en del af flere overvejelser, når de tilrettelægger uddannelsen, mens det tilsvarende er 54 
pct. blandt uddannelseslederne på erhvervsakademierne, jf. DAMVAD (2014b).  
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Især for universiteternes vedkommende kan taxametersystemet dog ikke ses isoleret 
fra bevillingssystemet til understøttelse af forskning, idet omfanget af forskning har 
betydning for mulighederne for at levere uddannelser af høj kvalitet.      
 
Forskningsmidler understøtter uddannelsernes videngrundlag 
Omfanget af offentlige forskningsmidler varierer væsentligt mellem de forskellige 
typer af uddannelsesinstitutioner. Således er de offentlige forskningsmidler betydeli-
ge på universiteterne, som har til opgave at udbyde forskningsbaserede uddannel-
ser.147  
 
Professionshøjskoler og erhvervsakademier har de seneste år fået tildelt samlet ca. 320 mio. 
kr. om året til forskning og udvikling fra de statslige forskningsmidler.148 Midlerne 
har grundlæggende til formål at tilvejebringe et kvalitetsløft af erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelserne gennem en styrkelse af videngrundlaget i disse 
uddannelser.149 Omfanget af midlerne svarer til knap 4 pct. af universiteternes ba-
sismidler til forskning. Forsknings-/udviklingsmidlerne fordeles til institutionerne 
på baggrund af uddannelsesaktivitet for at sikre en bred understøttelse af uddannel-
sernes videngrundlag. 
 
Fordelingsmekanismen for basismidler til universiteterne 
Universiteterne har til opgave at drive forskning og give forskningsbaserede uddan-
nelse. Universiteterne skal udøve en uafhængig, selvstændig og perspektivrig forsk-
ning som central forudsætning for at fastholde og udvikle kvaliteten i de forsk-
ningsbaserede uddannelser, jf. boks 6.5.  
  

                                                 
147 Det er dog fælles for alle videregående uddannelser, at de skal være baseret på ny viden. De skal desuden 
tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmil-
jøer, hvor fra viden og erfaringer inddrages i undervisningen, jf. Bekendtgørelse om akkreditering af videregåen-
de uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser. For at blive akkrediteret er der 
også krav om, at de studerende skal have kontakt til det relevante videngrundlag gennem fx inddragelse i rele-
vante forsknings- eller udviklingsaktiviteter. 
148 Hertil kommer ca. 30 mio. kr. årligt til det nationale ph.d.-råd på grundskoleområdet, hvor professionshøj-
skoler og universiteter kan gå sammen om at søge bevilling.  
149 Det er fastsat i lovgrundlaget for erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne, at de 
skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de profes-
sioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod, jf. bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for 
videregående uddannelser og bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Mid-
lerne skal anvendes til aktiviteter i henhold til OECD’s Frascati Manual, som definerer forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter. Institutionerne skal således anvende midlerne til anvendelsesorienterede og praksisnære forsk-
nings- og udviklingsprojekter, som skal tilføre uddannelserne ny viden, herunder fx professionsrettede ph.d.-
uddannelser i samarbejde med universiteterne. 
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Boks 6.5.  

Forskningsbaserede universitetsuddannelser 

I forbindelse med uddannelsesakkrediteringen blev der fastlagt en række kriterier 
for forskningsbaseret undervisning på universiteterne:150  
 

• Uddannelsen skal give de studerende viden, færdigheder og kompetencer base-
ret på forskning inden for det/de pågældende fagområde(r) og, hvor det er re-
levant, baseret på interaktionen mellem forskning og praksis. 

• Uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere. 

• De studerende undervises i udstrakt grad af aktive forskere.  
• Uddannelsen har nær tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.  

• Forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet, hvilket dokumenteres 
ved relevante forsknings-indikatorer. 

 
Kilde: Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgan-
gen ved godkendelse af universitetsuddannelser.  
 

 
Det er universiteternes opgave at sikre sammenhæng og balance mellem forskning 
og uddannelse.151 Universiteterne tildeles til formålet offentlige basismidler til forsk-
ning, som skal understøtte alle dele af universiteternes formål, herunder forskning, 
forskningsbaseret uddannelse, videnspredning og myndighedsbetjening. Universite-
terne disponerer selv over midlerne inden for formålet, uden at der er centrale krav 
til, hvor stor en del der skal gå til fx forskning eller forskningsunderstøttelse af ud-
dannelsesaktiviteterne. 
 
Tildelingen af basismidler til forskning sker primært med et historisk udgangspunkt, 
det vil sige som en fremskrivning af det foregående års bevilling. Denne frem-
gangsmåde sikrer universiteterne en høj grad af kontinuitet og mulighed for langsig-
tet planlægning. Det betyder, at der kan opbygges solide forskningsmiljøer uaf-
hængigt af udsving i studentertallet. 
 
En marginal del af basismidlerne til forskning fordeles dog til universiteterne ud fra 
en særlig fordelingsnøgle, der bl.a. tager højde for uddannelsesaktiviteten på de for-
skellige universiteter det pågældende år, jf. boks 6.6.  
 

                                                 
150 Tilsvarende krav indgår også i kriterierne for institutionsakkreditering, om end de er formuleret i en bredere 
ramme. Uddannelsernes videngrundlag afspejler sig desuden i kvalifikationsrammen, som uddannelserne ligele-
des skal leve op til.  
151 Bekendtgørelse af lov om universiteter 
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Boks 6.6.  

Basismidler til forskning 

Samlet set udgjorde basismidlerne til forskning knap 8,6 mia. kr. i 2013. Tildelingen 
af størstedelen af basisforskningsmidlerne til universiteterne er historisk betinget og 
justeres ikke på baggrund af ændringer i uddannelsesmønstrene på universiteterne, 
herunder antallet af studerende eller studentersammensætningen – fx flere eller fær-
re studerende på mere omkostningstunge fagområder.  
 
Nye, ekstra basisforskningsmidler fordeles til universiteterne efter en resultatmodel, 
som opgøres i forhold til følgende kriterier det år, hvor de nye midler fordeles: 
 

• 45 pct. fordeles efter universiteternes indtjente uddannelsesbevilling. 

• 10 pct. fordeles efter universiteternes antal af færdiguddannede ph.d.er. 

• 20 pct. fordeles efter universiteternes forskningsvirksomhed finansieret af eks-
terne midler. 

• 25 pct. fordeles efter universiteternes forskningsvirksomhed målt ved publice-
ringer (den bibliometriske forskningsindikator). 

 
10 pct. af basismidlerne, der blev bevilget til universiteterne i 2013, blev fordelt efter 
denne model.  
 
Såfremt alle basisforskningsmidlerne på 8,6 mia. kr. blev fordelt efter resultatmodel-
len, vil det medføre en omfordeling på godt 0,7 mia. kr. fra universiteter med rela-
tivt høje basismidler til forskning pr. studerende til universiteter med relativt lave 
basismidler til forskning pr. studerende. 
 

 
Tildelingen af basisforskningsmidler til institutionerne tager således kun i begrænset 
omfang højde for ændringer i de studerendes søgemønstre til uddannelserne, her-
under ændringer, der kan påvirke behovet for forskningsunderstøttelse af uddannel-
serne på de enkelte institutioner.  
 
Forskelle i basisforskningsbevillingerne i forhold til antallet af studerende  
Der er en væsentlig variation i omfanget af basismidler til forskning på de forskelli-
ge universiteter opgjort i forhold til antallet af studerende (STÅ), jf. figur 6.1.  
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Figur 6.1. Taxametertilskud mv. og basismidler til forskning pr. STÅ på universite-
terne i 2013, 1.000 kr. 2013-priser 

 

Note: Alle bevillingerne er opgjort i forhold til antallet af årsstuderende (STÅ) på det pågældende 
universitet. Taxameterbevillinger mv. omfatter taxametertilskud til heltidsuddannelse, 
færdiggørelsesbonus, tilskud til udvekslingsstuderende, tilskud til småfag, udviklingsmidler 
og administrative effektiviseringer (2012-2013). Forskellen i taxametertilskuddet mv. pr. 
STÅ skyldes primært forskellige taxametertakster på de forskellige uddannelsesudbud. 
Taksterne er politisk fastsat, men afspejler i grove træk også forskel i udgifter til fx særligt 
udstyr, bygninger, laboratorier mv. på de forskellige uddannelser.  

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser  

 
Tildelingen af basismidlerne til forskning tager bl.a. afsæt i, at der er forskellige om-
kostninger forbundet med forskning inden for forskellige fagområder.152 En del af 
forskellene i universiteternes basismidler til forskning pr. studerende kan dermed 
forklares med forskellige omkostninger forbundet med forskning og forskningsba-
seret undervisning på henholdsvis de såkaldt ’tørre’ og ’våde’ forskningsområder, 
idet de ’våde’ forskningsområder og uddannelser – fx naturvidenskab, teknisk vi-
denskab og sundhedsvidenskab – ressourcemæssigt er mere omkostningstunge end 
de ’tørre’ – fx humaniora og samfundsvidenskab.  
  
Det kan derfor være relevant at se på det relative forhold mellem basisforsknings-
bevillinger og taxameterbevillinger, idet uddannelsestaxametrerne på de ’våde’ om-
råder – netop med begrundelse i større omkostninger – er højere end på de ’tørre’ 
områder.153 Figur 6.2 viser, at basisforskningsmidlernes andel af taxameterbevillin-
gerne udgør mellem ca. 45 og ca. 250 pct. På CBS (’tørt’ uddannelsesområde) er 

                                                 
152 Hertil kommer, at omfanget af forskningsmidler på de enkelte universiteter også kan være påvirket af, om 
sektorforskningsinstitutter er blevet fusioneret ind i universitetet. 
153 På universiteterne findes tre taxametertakster. Taksterne er politisk fastsatte bl.a. på baggrund af omkost-
ningsniveauet. 
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omfanget af basismidler knap halvt så stort som taxameterbevillingerne, mens det 
på DTU (’vådt’ uddannelsesområde) er knap 2½ gange så stort. 
 
Figur 6.2. Basisforskningsmidler i pct. af taxameterbevillinger mv. til uddannelser  

 

Note: Se note til figur 6.1 for nærmere beskrivelse af taxameterbevillinger mv. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Styrelsen for Videregående Uddannelser  

 
Både målt i forhold til antallet af studerende og som andel af taxametertilskuddet, 
har CBS de færreste basismidler til forskning. Det er specielt bemærkelsesværdigt, at 
den samlede uddannelses- og forskningsbevilling pr. studenterårsværk (STÅ) på 
CBS er på samme niveau eller under bevillingerne på seks ud af de ni erhvervsaka-
demier, hvor der ikke er krav om forskningsbasering af uddannelserne.154  
 
Billedet fra CBS, der alene udbyder samfundsvidenskabelige og humanistiske – så-
kaldte ’tørre’ – uddannelser, kan formentlig genfindes på andre ’tørre’ uddannelses-
enheder inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag på de multifa-
kultære universiteter, men der foreligger dog ikke opgørelser af den interne forde-
ling af universiteternes uddannelses- og forskningsbevillinger på fag og uddannelser.  
 
Udviklingen i forskningsmidler i forhold til antallet af studerende 
Basismidler til forskning er steget med knap 850 mio. kr. fra 2009 til 2013 svarende 
til en stigning på godt 10 pct. Da antallet af studerende (STÅ) ved universiteterne i 
samme periode er steget med 25 pct., er basisforskningsmidlerne opgjort i forhold 
til antallet af studerende imidlertid samlet set faldet med godt 10 pct. i perioden.  

                                                 
154 Når både taxametermidler og forsknings- og udviklingsbevilling er medregnet i opgørelsen af bevillingerne til 
erhvervsakademierne.  
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Stigningen i optaget har været større på nogle universiteter end andre. På nogle uni-
versiteter er antallet af studerende vokset med over 50 pct. i perioden 2009-2013. 
Da universiteterne overordnet set frit har kunnet øge antallet af studerende, og da 
tildelingen af basisforskningsmidlerne som nævnt stort set ikke afhænger af antallet 
af studerende, er konsekvensen af høj vækst i studenteroptag et fald i basisforsk-
ningsmidler, når disse opgøres i forhold til antallet af studerende.   
 
På CBS, hvor stigningen i antallet af studerende har været begrænset, sker der kun 
et begrænset fald i basisforskningsmidlerne set i forhold til antallet af studerende i 
perioden 2009-2013. På IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Syddansk Univer-
sitet, som har øget optaget af studerende betydeligt, er basisforskningsmidlerne set i 
forhold til antallet af studerende derimod faldet med 20-60 pct. fra 2009 til 2013.  
På Københavns Universitet har basisforskningsmidlerne og antal studerende udvik-
let sig parallelt, jf. figur 6.3. 
  

Figur 6.3. Udvikling i universiteternes basismidler til forskning pr. STÅ i 
perioden 2009-2013 (2013-priser) 

  

Note: Den venstre figur viser udviklingen på den enkelte institution, hvor 2009 er indeks 100.  
Den højre figur viser niveauforskellene blandt de forskellige universiteter angivet i 1.000 
kr./STÅ. Basismidler til forskning er opgjort i forhold til antallet af årsstuderende (STÅ) 
på det pågældende universitet det pågældende år. IT-Universitetets basismidler til forsk-
ning pr. STÅ er fra 2009 til 2013 faldet til indeks 36 (ikke vist). 

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser. 

 
Udover de statslige basismidler til forskning tiltrækker universiteterne også – i for-
skelligt omfang – eksterne konkurrenceudsatte offentlige forskningsbevillinger. De 
er typisk bevilliget til specifikke projekter alene ud fra forskningsmæssige kriterier 
og medgår derfor ikke direkte til at finansiere forskningsbasering af uddannelser-
ne.155 Set i forhold til den brede forskningsbasering af uddannelserne kan de seneste 

                                                 
155 Det skal bemærkes, at eksterne midler fra offentlige kilder er belagt med et såkaldt overhead (op til 44 pct.) 
bl.a. til dækning af forskningsprojekternes afledte omkostninger, men universiteterne kan selv disponere over 
overheadmidlerne.  
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års stigende eksterne offentlige forskningstilskud og det medfølgende overhead dog 
ikke opveje faldet i basismidlerne til forskning pr. studerende. pga. det øgede stu-
denterindtag.156 
 
De eksterne forskningsmidler, uanset om de kommer fra offentlige eller private 
kilder, medvirker til at styrke institutionens forskning og fører til en udvidelse i 
forskningsmiljøets kapacitet og faciliteter. Indirekte kan tiltrækningen af eksterne 
forskningsressourcer dog også binde basisforskningsmidler ved indhusning af speci-
fikke forskningsprojekter på universitet, idet eksterne bidragsydere – offentlige som 
private – typisk, forventer, at deres bidrag udgør en del af et partnerskab, hvor uni-
versitetet medfinansierer forskningsaktiviteten. For at tiltrække eksterne forsk-
ningsmidler ud over universitetets basisforskningsmidler har universiteterne endvi-
dere incitament til at foretage en strategisk prioritering af deres basisforskningsmid-
ler til at understøtte områder, hvor mulighederne for at tiltrække eksterne bevillinger 
vurderes at være størst.  Især på områder, der tildeles relativt få basisforskningsmid-
ler, kan en sådan prioritering bevirke, at grundlaget for forskningsbasering af ud-
dannelsen i dens fulde bredde svækkes.  
 
Endelig kan eksterne forskningsmidler benyttes til at finansiere frikøb af universite-
ternes fastansatte medarbejdere. Praksis herfor varierer mellem universiteter og fag-
områder. For fag med et højt omfang af selektivt frikøb fra undervisningen blandt 
de fastansatte kan forskningsbaseringen af uddannelsen svækkes.157 
 

6.3. Understøttelse af uddannelsernes kvalitet og relevans i stil-
lingsstrukturerne 
Det er væsentligt, at de overordnede rammer for ansættelse af undervisere på de 
videregående uddannelsesinstitutioner understøtter fokus på kvalitet og relevans i 
uddannelserne – herunder en prioritering af god undervisning. Det er Kvalitetsud-
valgets vurdering, at – særligt universiteterne – udfordres af den konkrete beskrivel-
se og fortolkning af stillingskategorierne.  
 
Ubalance i stillingsstrukturen for undervisere på universiteterne 
Beskrivelsen af stillingsstrukturen for det videnskabelige personale på universiteter 
kan efter Kvalitetsudvalgets opfattelse tolkes som, at forskning har en mere frem 

                                                 
156 Den tilskudsfinansierede forskning udgjorde i 2013 i alt 6,6 mia. kr., heraf udgjorde bevillingerne fra danske 
offentlige råd og fonde 3,7 mia. kr., 1,2 mia. kr. blev tilført fra internationale kilder (EU-midler mv.) og øvrige 
offentlige tilskud, mens 1,7 mia. kr. kom fra private fonde og virksomheder. Fra 2009 til 2013 er den tilskudsfi-
nansierede forsknings samlet set steget med knap 1½ mia. kr. svarende til en stigning på 28 pct. Det er de uni-
versiteter, der har det største omfang af basismidler til forskning, der også har tiltrukket de fleste eksterne forsk-
ningsmidler fra både de offentlige og private kilder. Egne beregninger på baggrund af Universiteternes Statisti-
ske Beredskab. 
157 Danmarks Forskningspolitiske Råd (2012) 



 

6. MEDDELELSER FRA FORMAND OG DIREKTION, SAMT 
EVENTUELT 
 
Formanden og direktionen vil under dette punkt kort supplere det skriftlige materiale med mundtlig 
orientering om udvikling og aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Punktet er til orientering. Det er muligt at stille spørgsmål til formand og direktion under dette punkt, 
ligesom spørgsmål og kommentarer til det skriftlige materiale er velkomne. 
 
Skriftligt materiale: 
Til bestyrelsens orientering vedlægges i bilag 6.1 direktionens klumme (Alan Irwin) fra december, samt – i 
bilag 6.2 – nyhedsbrev fra Danske Universiteter. 
 
Bilag 6.3 er en opfølgning på bestyrelsens ønske at få belyst, hvilke håndtag, der kan/skal skrues på, for at 
øge det gennemsnitlige antal konfrontationstimer pr. fastansat VIP til minimum det dobbelte af niveauet i 
2013. Der er foreløbigt tale om et brainstorm-katalog, der derfor fremlægges som en orientering.     
 
Endelig vedlægges et notat fra institutleder Peter Lotz om to nylige undersøgelser af universiteternes 
samarbejde med erhvervslivet fra hhv. DI og DEA. 
 
Mundtlige orienteringer: 
Såfremt, der er nyt om CBS’ institutionsakkreditering vil uddannelsesdekanen orientere bestyrelsen om dette. 
 
Formanden vil orientere om planerne for den kommende bestyrelsesevaluering. 
 
Endelig vil formanden orientere om at det er formandsskabets hensigt – i lighed med tidligere år – at forny 
CBS’ direktions- og bestyrelesansvarsforsikring.    
 
Bilag: 
6.1 Direktionens klumme, december 2014 
6.2 Nyt fra Danske Universiteter 
6.3 Forøgelse af VIP’ernes kontakttid 
6.4 CBS’ samarbejde erhvervslivet: To nye undersøgelser 
 

Møde i CBS bestyrelsen / 10. december 2014  

 

 



The Copenhagen Triangle 
In this month’s column by CBS' Senior Management, Alan Irwin, Dean of Research, writes about 
the inverted Bermuda Triangle, The Copenhagen Triangle, a place where people, ideas and 
innovation surprisingly appear and sustain and encourage one another.  

12/02/2014 

By Alan Irwin, Dean of Research 

There used to be a time when no advertisement for a university position was complete without an 
expensively-designed logo and an immodest mission statement. ‘We pursue the highest academic 
ambitions whilst addressing major societal challenges through cutting-edge teaching and research.’ 
Even my beloved football team has the motto ‘Consectatio Excellentiae’ (in pursuit of excellence). 
On many Saturday afternoons, this seems like a particularly cruel joke. 

I have nothing against high academic ambitions or cutting-edge research and teaching. But are these 
slogans really the way to build a world-class institution? And I’m not sure that the adoption of 
benchmarks, targets and journal rankings is sufficient either - although such tools can at least help 
get us out of the prevailing ‘more is more’ mindset.  Instead, I want to argue that an excellent 
university is built on three basic foundations: people, ideas, and the will to innovate. Of course, and 
as we at CBS are very aware, sufficient funds are essential in order to support all three. Equally, we 
must have a firm sense of direction and strategy. But funds and strategy won’t make a great 
international university without the necessary foundations being in place. 

We have all heard of the Bermuda triangle where ships and aircraft are supposed to mysteriously 
disappear. But what I have in mind is essentially the very opposite: a place where people, ideas and 
innovation surprisingly appear and the different elements sustain and encourage one another. One 
could think of this as a kind of Bermuda triangle in reverse (especially if you are old enough to 
remember The Hollies’ song about King Midas). I will simply call it the Copenhagen Triangle. I 
have no objection if other institutions want to claim it for themselves, but for me it could only be 
Copenhagen. And after all it is my last blog as dean of research.   

I want to start with the importance of having the right people and, crucially, the right mixture of 
people. Without talented and dedicated staff – researchers, teachers, administrators, all those who 
keep the buildings open, the computers running and the kitchens serving – we simply would not 
have a university. As I suggested in a previous blog, CBS should be specifically proud of its 
demonstrated capacity to recruit the next generation of academic talent. But we should never take 
for granted the administrative staff who keep the CBS bumblebee in the air or the cleaners, helpers, 
cooks, porters, and technical support staff who for many students and visitors are the public face of 
this university. At one of my former institutions, we used to joke that one should never got caught 
on the main staircase just after 1700, since the rush of administrators heading for the exit could 
sweep you away. I do not think anyone at CBS would make such a comment.     

Isn’t it just obvious that universities are dedicated to the generation of new ideas, the transmission 
of research and scholarly learning, and the pursuit of knowledge? Do I even need to say such a 
thing? Well, yes I do. We live in an age where the very definition of a university is open to 
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question. Is it primarily a means of training new workers, a route to economic competitiveness, a 
symbol of national prestige, a route to personal and career development or a way of tackling grand 
societal challenges? Regardless of your answer, none of these things are possible without an 
openness to fresh ways of thinking, the willingness to challenge current orthodoxies, and a 
commitment to long-term and rigorous research.  I do not argue that new ideas are only developed 
in the university – and I specifically want to acknowledge the important contribution made here by 
students as well as staff. But my simple point is that universities have a unique responsibility to 
nurture ideas, to scrutinize and research them, to encourage new generations to put value upon 
knowledge and scholarship, and to hold the pursuit of knowledge and intellectual development as a 
core value. Without that, we lose our very reason for existence. 

And so to the third corner of the triangle. Some might argue that ‘innovation’ sits awkwardly with 
the lofty sentiments just expressed. Doesn’t innovation imply a more mundane concern with jobs 
and practicalities, the very opposite of pursuing knowledge and ideas? Well, and here comes 
another one of my familiar themes, I do believe that the responsibility of a business university in 
particular is to ‘make a difference’. That could be the development of a teaching programme, the 
strengthening of PhD education, creating a start-up company, making a brilliant contribution to 
management practice or generating significant new research findings (perhaps all at the same 
time!). We should not simply settle for the way the world is now, but work to make positive and 
constructive changes. And we need dedicated people and great ideas to do that. So rather than the 
usual virtuous circle, we in fact find a virtuous triangle. The ‘virtuous triangle’ is hopefully not my 
greatest contribution to the world of academia, but it will have to do. 

The obvious danger of writing in this general way is that it can all seem very lifeless – and also very 
easy. Just get the right elements together and you have a great university. But the thing about 
people, ideas and innovations is that they do not stand still. This is of course a considerable 
challenge. Luckily, we have a constant flow of energetic and curious students to keep us moving 
ahead. 

Let me say it directly. CBS is a wonderful representation of just what it takes to build a great 
university. We have talented and dedicated people, we generate exciting ideas, and we have a 
powerful will to innovate. Indeed, even my building over the last few years goes by the name of 
‘The Wedge’ – a beautiful piece of design and a pretty good visual representation of the 
Copenhagen Triangle. What could be a greater privilege than to serve as dean in such a place? 

My period as dean of research has not been without challenges and there are challenges still. I 
would not trivialize or deny these in any way. But we do have strong foundations and a strong 
culture built around a commitment to people, ideas and innovation. Even in the current 
circumstances, that gives me great confidence in the future. And I give my personal thanks to 
everyone – whatever their role and whatever their contribution, whether inside CBS or out – who 
works to sustain this great university. You have made my job an honour and a pleasure. 

 



Nyt fra 
Danske Universiteter 
November 2014
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overskifter i medierne. I forbindelse 
med fremdriftsreformen afskaffede 
regeringen muligheden for at supplere 
inden optaget på kandidatuddannelsen. 
Vi stod med et konkret problem, hvor 
studerende kom i klemme i systemet. 
Heldigvis er forligspartnerne bag frem-
driftsreformen blevet enige om en over-
gangsordning for supplering, som virker 
med tilbagevirkende kraft fra septem-
ber 2014 frem til september 2016. Jeg er 
rigtig glad for, at universiteterne med 
udsættelsen får langt bedre muligheder 
for at informere de studerende og tilret-
telægge studieordningerne i henhold til 
lovændringen. Jeg vil dog understrege, 
at afskaffelsen af supplering stadig er 
problematisk. 

I forhold til den enkelte studerende vil 
det også efter 1. september 2016 være 

stærkt uhensigtsmæssigt, hvis det ikke 
gøres muligt via supplering at skifte til 
en kandidatuddannelse, som eksempel-
vis har bedre jobmuligheder. Det gælder 
bachelorer fra universiteterne og profes-
sionsbachelorer. Derudover vil en afskaf-
felse af supplering give alvorlige proble-
mer i forhold til at optage internationale 
studerende – hvilket går stik imod inten-
tionerne om at styrke rekrutteringen af 
internationalt talent. 

Danske Universiteter har i sit hørings-
svar om overgangsordningen henstil-
let, at der i dialog med universiteterne 
arbejdes for at finde en langtidsholdbar 
løsning for overgangen mellem bache-
lor- og kandidatniveau. Det håber vi, at 
forligsparterne vil være klar til at se på. 

I starten af november blev universite-
terne enige med uddannelses- og forsk-
ningsminister Sofie Carsten Nielsen om 
et fælles grundlag for den videre dialog 
om dimensionering. Lad mig starte med 
at slå én ting fast med syvtommersøm: 
Der er ikke tale om en færdigpakket 
aftale. Aftalen skal ses som et grundlag 
for den dialog, de enkelte universiteter 
nu skal have med ministeriet. Men jeg vil 
sige, at det er et bedre grundlag for uni-
versiteterne at stå med end ministerens 
første og senere justerede model. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi 
var dybt uenige med ministeren omkring 
måden, man oprindeligt ville dimensio-
nere på. I det nye grundlag er der stadig 
udfordringer, men der er også afgørende 
elementer, som er blevet markant bedre. 
Lad mig nævne et par stykker af dem: 

Uddannelserne skal fortsat dimensio-
neres på kandidatniveau, men det sker 
først fra 2018. Det giver universiteterne 
fire år til at reducere 3.500 studieplad-
ser på bachelorniveau. Det betyder pri-
mært, at fagmiljøer ikke vil blive ramt 
lige så hårdt og lige så pludseligt som 
først tænkt. 

Det er de enkelte universiteter, der vare-
tager opgaven med at beslutte på hvilke 
uddannelser, der skal reduceres bache-
lorstudiepladser. Universiteterne får nu 

desuden mulighed for at flytte op til 15 
procent af studiepladserne til ledigheds-
truede kandidatuddannelser, som ikke er 
udtaget til dimensionering af ministeriet. 
På den måde kan universiteterne flytte 
en del af beskæringen til andre uddan-
nelser, der også er ledighedstruede, men 
ud fra en mindre firkantet definition end 
ministeriets. 

Med det nye grundlag for den videre dia-
log ligger det klart, at der er finansiering 
til alle bachelorstuderende og til alle 
retskravsbachelorer på kandidatuddan-
nelserne. Desuden er der stadig plads og 
finansiering til mindst 10 procent øvrige 
studerende fra for eksempel udlandet, 
professionshøjskoler eller andre danske 
universiteter. Fleksibiliteten i det danske 
uddannelsessystem er uhyre vigtig at 
fastholde – ellers bliver de studerende 
stavnsbundet. 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi nu står med 
et brugbart grundlag for den dialog, som 
de enkelte universiteter skal tage med 
ministeriet om den konkrete udmønt-
ning af dimensioneringen. Det er nem-
lig et arbejde, som kun kan gøres på de 
enkelte universiteter. 

Sideløbende med spørgsmålet om 
dimensionering har problemer med 
fleksibilitet mellem bachelorniveauet 
og kandidatuddannelserne trukket 

Leder: Grundlag for den 
videre dialog om dimensionering

Rektor Ralf Hemmingsen
Talsmand for Danske Universiteter
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Deloitte Consulting har færdiggjort sin 
rapport om uddannelsesomkostninger 
primo 2015. Danske Universiteter har 
stillet sig åben over for drøftelser af nye 
modeller, så længe de giver bevillings-
mæssig forudsigelighed, er gennemsku-
elige og ikke dækker over besparelser. 
Noget nyt er der dog kommet med for-
slaget til finanslov. Fremdriftsreformens 
binding af op mod 1 mia. kr. frem mod 
2020 er indføjet under §19.2. 

Finanslovforslaget omfatter i lighed 
med tidligere år også en opgørelse over 
enhedsbevillinger. Enhedsbevillingerne 
falder fra 70.200 kr. i 2014 til 69.100 kr. 
i 2015. De seneste år har fald i enheds-
bevillingerne været begrundet i årlige 
grønthøsterbesparelser, men fra og med 

2015 tilbageføres disse besparelser i form 
af en forøget bonuspulje, som siden bin-
des af fremdriftsmålsætningerne. Det er 
således ikke her, man skal finde forkla-
ringen på faldet. Faldet skyldes i hoved-
sagen, at man fra politisk hold har ønsket 
at begrænse uddannelsernes internatio-
nalisering ved at kræve en økonomisk 
balance mellem ind- og udrejsende 
udvekslingsstuderende. På forslaget til 
finanslov for 2015 opkræves universite-
terne en betaling for ubalancen for 2013 
og 2014 på 82 mio. kr., hvilket fører til et 
fald i enhedsbevillingerne. Fra og med 
2015 er disse ubalance-STÅ trukket fra 
den ordinære STÅ-produktion. 

Oven i dette engangsbeløb oplyser 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, 

Regeringens forslag til finanslov for 2015 
bragte ikke meget nyt i forhold til de 
elementer, der allerede var meldt ud fra 
regeringen før sommerferien.

Danske Universiteter havde allerede i 
vinteren 2015 defineret en række sær-
lige ønsker. På en række af disse punk-
ter var forslaget en skuffelse. Der var 
således ingen afklaring af budgetlovens 
konsekvenser for universiteternes bud-
getsikkerhed, der er ikke opsat mål om 
at vende beskæringen af vilkårene for 
sektorforskningen, og endelig er der ikke 
nye ambitioner for forskningsinveste-
ringerne.

Til gengæld inkluderede forslaget til 
finanslov en række oplysninger om 
andre punkter af stor vigtighed for uni-
versiteterne. Det gælder bevillingsstabi-
litet, taxametersystemet og fordelingen 
af forskningsreserven.

Bevillingsstabilitet
Danske Universiteter ønsker forudsige-
lighed i bevillingerne, fordi bevillingssta-
bilitet er vejen til at sikre planlægnings-
horisont. Dermed kan universiteterne 
budgettere optimistisk, dvs. sørge for 
at sætte alle bevillinger i spil i form af 
ansatte medarbejdere, gode lokaler, vel-
fungerende IT-systemer mv. Det er vejen 
til gode universiteter, der fungerer effek-
tivt og leverer høj kvalitet. Netop der-
for er Danske Universiteter glad for, at 
regeringen har fortsat de seneste års 

tradition for at lægge en tre-årig bevil-
lingshorisont for basismidlerne.

Der har dog med finanslov 2015 sneget 
sig en udfordring ind. Således falder 
basismidlerne fra 2014 til 2015 med 42 
mio. kr. Baggrunden herfor er en tek-
nisk rettelse som følge af justering af 
PL-reguleringen for 2014 i den tidligere 
finanslov. Denne type tekniske justerin-
ger kan have deres forklaringer, men de 
ændrer ikke på, at universiteterne får 42 
mio. kr. mindre i 2015 end i 2014. Og det 
ændrer heller ikke på, at der er skabt en 
ny kilde til usikkerhed omkring univer-
siteternes bevillinger. Det er et problem, 
der så vidt som muligt skal undgås de 
kommende år.

Der er også lagt op til, at taxameterløf-
tet til humaniora og samfundsviden-
skab forlænges til 2017, og i forhold til 
tidligere år er der eksplicit indføjet en 
bestemmelse om, at midlerne betinges 
af forbedringer vedrørende undervis-
nings- og vejledningstimer samt bedre 
forskningsdækning (§19.25.05.50). Det 
er på nuværende tidspunkt uklart, hvad 
denne bestemmelse medfører, og hvor-
ledes den påvirker universiteternes plan-
lægningshorisont. Hvis universiteterne 
kan se frem til beskæringer i 2017, skal 
de forberede sig på det allerede i 2015.

Taxametersystemet
Som ventet er der med finansloven ikke 
nyt om en ændring af taxametersy-
stemet. Der ventes først et udspil, når 

Forslag til finanslov for 2015

Udviklingen i enhedsbevillinger fordelt på hovedområder, 2009-2018 (FFL15)

Kilde: Forslag til finanslov 2015 og egne beregninger
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at man – som for basismidlerne – har 
justeret PL-reguleringen, hvilket anslås 
at koste ca. 37 mio. kr. Man kan håbe, at 
disse justeringer af PL-reguleringer ikke 
bliver en tilbagevendende sag. Hvis det 
sker, så kan det påvirke universiteter-
nes risikoprofil og dermed behovet for 
egenkapital. Rigsrevisionen har således 
for nylig bedt universiteterne lave kon-
krete risikovurderinger af deres taxame-
terindtægter med henblik på at definere 
meningsfulde egenkapitalsniveauer.

Uddannelsesministeriet oplyser endvi-
dere, at der i 2015 optjenes flere STÅ end 
prognosticeret. Det betyder, at der burde 
have været 24,5 mio. kr. mere i omstil-
lingsreserven til uddannelse, – og siden i 
bonuspuljen – end det var planlagt. Man 
har valgt at udmønte disse midler ved 
at øge uddannelsestaksterne med 200 
kr. Det ændrer dog ikke på ovenstående 
beskæringer.

Fordelingen af forskningsreserven
Forskningsreserven for 2015 er på 1,341 
mia. kr. Heraf er 728 mio. kr. allerede for-
delt som vist i tabel 1 nederst på siden.

Regeringen har også spillet ud med et 
forslag til anvendelse af de resterende 
613 mio. kr. i forskningsreserven. I tabel 2 
på næste side er dette lagt sammen med 
de eksisterende midler i finansloven og 
øvrige offentlige midler til forskning.

Som det fremgår af tabel 2, lægger rege-
ringen stort set op til status quo for de 
fleste poster. Det store udsving findes 
i forskningsrådssystemets fald på godt 
300 mio. kr., men baggrunden herfor er, 
at nogle større programmer, der tidligere 
blev administreret af Rådet for Teknologi 
og Innovation (for eksempel som støtte 
til GTS-institutter), er overgået til mini-
steriet i forbindelse med oprettelsen af 
Danmarks Innovationsfond.

Tager man forbehold for dette, er det 
Danske Universiteters vurdering, at rege-
ringen lægger op til en fordeling af forsk-
ningsreserven, der fører til status quo for 
Danmarks Innovationsfond og en min-
dre besparelse på Det Frie Forsknings-
råd. Danske Universiteter ønskede inden 
udspillet, at disse parter blev tilgodeset 
ved fordelingen af forskningsreserven.

2015 2016 2017

Strategisk forskning, udvikling og demonstra-

tion i energiteknologier
440

GTS, innovationsmiljøer og innovationscentre
174

Nye forskningsbevillinger på ministerområ-

derne i 2016
44 44 1.103

Danmarks Innovationsfond sfa. aftale om 

vækstpakke 2014
244

Tabel 1: Oversigt over fordelte dele af forskningsreserven, §35.11.02, mio. kr.

2014 2015

Universiteter 9.165 9.178

Andre forskningsinstitutioner 732 702

Professionshøjskoler 326 335

Forskningsråd (DI og DFF) 3.180 2.879

- fra finanslov 3.180 2.413

- fra udspil til fordeling af reserver, herunder: 466

 > Danmarks Innovationsfond 222

 > Fri forskning 218

 > Forskningsinfrastruktur 26

Internationale bevillinger 939 976

- fra finanslov 939 916

- fra udspil til fordeling af reserve 60

Ministerielle puljer 2.239 2.482

- fra finanslov 2.239 2.395

- fra udspil til fordeling af reserve, herunder: 87

 > Innovation og entrepenørskab 55

 > Udviklings- og demonstrationsprogrammer 30

 > Cybersikkerhed 2

Reserver 7 7

I alt 16.588 16.560

Tabel 2: Antagelser vedr. fordelingen af forskningsreserven for 2015, mio. kr.

Kilde: Forskningens finanslov, forslag til finanslov 2015 og egne beregninger

Kilde: Forskningens finanslov, forslag til finanslov 2015 og egne beregninger
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Supplering til kandidatuddannel-
ser er forlænget

Universiteterne har igennem det sidste 
halve år udtrykt bekymring for de mange 
studerende, der ville komme i klemme, 
fordi det fra 1. september 2014 ikke læn-
gere var muligt at supplere til kandidat-
uddannelsen. Med fremdriftsreformen 
blev muligheden for supplering inden 
optag på en kandidatuddannelse nem-
lig afskaffet, men nu har forligskredsen 
bag fremdriftsreformen valgt at forlænge 
muligheden for supplering frem til 2016. 

På baggrund af afskaffelsen af supple-
ring har Styrelsen for Videregående 
Uddannelse ellers skærpet fortolknin-
gen af, hvilket grundlag universiteterne 
må vurdere kandidatansøgere på. Hidtil 
har universiteterne (via studienævnene) 
haft mulighed for at tage en ansøgers 
samlede kompetencer i betragtning. Det 
kunne eksempelvis være en professions-
bachelor, der havde bestået dele af en 
universitetsbachelor tidligere, eller en 
udenlandsk studerende, som typisk har 
mere sammensatte bachelorforløb bag 
sig. Efter stramningen måtte universi-
teterne kun vurdere ansøgere på bag-
grund af deres bacheloruddannelse, og al 
anden uddannelsesaktivitet skulle hol-
des ude af den vurdering – uanset hvor 
relevant det måtte være. Studienæv-
nene skulle i tillæg holde en liste over 
samtlige relevante bacheloruddannelser 
konstant opdateret – både for danske og 
internationale uddannelser.

Danske Universiteter har sendt et brev 
til ministeren den 20. juni og påpeget, 
at det var en uhensigtsmæssig fortolk-
ning af reglerne, som i praksis ville gøre 
det meget vanskeligt at opretholde sam-
menhæng og fleksibilitet i det danske 
uddannelsessystem.

Ministeren fastholdt i første omgang, at 
universiteterne kun måtte tage relevant 
bacheloruddannelse i betragtning ved 
optagelse til kandidatuddannelser, men 
nu ser det på baggrund af udskydelsen 
anderledes ud. 

Høringsrunden over lovændringen blev 
afsluttet den 20. november 2014. Dan-
ske Universiteter finder, at også de stu-
derende, som endnu ikke har afsluttet 
deres bacheloruddannelse, bør få mu-
lighed for at supplere. Derudover har 
Danske Universiteter henstillet, at der i 
dialog med universiteterne arbejdes for 
at finde en langtidsholdbar løsning for 
overgangen mellem bachelor- og kan-
didatniveau. 

Danske Universiteters høringssvar vedr. 
supplering kan læses her.

Krav til studieaktivitet

Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser har hen over sommeren udsendt en 
høring over ændring af adgangsbekendt-
gørelserne. Hvis ændringen gennemfø-
res, vil universiteterne miste muligheden 
for at fastsætte et løbende studieaktivi-
tetskrav, dvs. en minimumsgrænse for, 
hvor mange ECTS-point en studerende 
skal have bestået inden for et studieår. 
Det er der ellers flere universiteter, der 
har haft gavn af i forhold til at reducere 
de studerendes gennemførelsestider. 

Timingen i ændringsforslaget kan undre. 
Med implementering af fremdriftsrefor-
men er der ganske mange studieadmi-
nistrative ændringer i forvejen. Derud-
over virker det lidt bagvendt, at man i 
en tid, hvor der lægges stor vægt på at 
forkorte studietiderne, fratager univer-
siteterne sanktionsmuligheder over for 
de studerende, der alligevel kommer 
bagud. Muligheden for studieaktivitets-
krav har været valgfri, og universiteterne 
har selv kunnet tilpasse ECTS-kravet til 
deres uddannelser. 

Forskellen på fremdriftsreformens ECTS-
krav og de hidtil gældende studieakti-
vitetskrav er kort fortalt, at hvor frem-
driftsreformen medfører en obligatorisk 
tilmelding til 60 ECTS pr. studieår, så har 
studieaktivitetskrav givet universite-
terne mulighed for at kræve, at en stu-
derende skal bestå for eksempel 30 ECTS 
pr. studieår. Det kan måske virke som 
to sider af samme sag, men så længe de 

studerende principielt har mulighed for 
at udsætte deres tredje prøveforsøg på 
ubestemt tid, så kan deres gennemførel-
sestider strække sig ganske langt. Det er 
ikke til gavn for hverken de studerende 
eller universiteterne.

Danske Universiteter har i sit hørings-
svar til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser udtrykt bekymring for de 
bebudede ændringer.

http://dkuni.dk/Politik/~/media/Files/Politiknotater/Brev%20til%20SCN%20200614.ashx
http://dkuni.dk/~/media/Files/Hringssvar/HS%20201114.ashx
http://dkuni.dk/~/media/Files/Hringssvar/HS%20020914.ashx
http://dkuni.dk/~/media/Files/Hringssvar/HS%20020914.ashx
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Den 3. til 5. november 2014 var Uddan-
nelsesgruppen, som består af universite-
ternes uddannelses- og studiechefer, på 
studietur til Edinburgh og St. Andrews. 
Temaet for turen var “Uddannelseskva-
litet” med særligt fokus på, hvordan 
man administrativt og styringsmæssigt 
arbejder for at forbedre universitetsud-
dannelserne i Skotland. De skotske uni-
versiteter klarer sig generelt rigtig godt 
på diverse internationale rankings og 
har på mange måder et sammenligne-
ligt system i forhold til Danmark blandt 
andet med gratis uddannelser. 

Et af de gennemgående temaer i det 
skotske system er social mobilitet på 

grund af det store politiske ønske om at 
få flere unge fra ikke-akademiske hjem 
ind på universiteterne. Uddannelses-
gruppen drøftede social mobilitet med 
både Danske Universiteters søsterorga-
nisation, Universities Scotland, og den 
bevillingsgivende myndighed, Scot-
tish Funding Council, som målretter 
et antal studiepladser og stipendier til 
denne gruppe af studerende. Også Uni-
versity of St. Andrews har et stort fokus 
på “widening access”, som for dem pri-
mært handler om at tilpasse optagspro-
cessen, så man kan sikre det optimale 
match mellem ansøger og universitet. I 
en dansk kontekst er temaet særligt rele-
vant i forbindelse med det nye, pligtige 

Uddannelsesgruppens studietur 
til Skotland

mål i udviklingskontrakterne med mål-
sætninger om forøgelse af social mobi-
litet.

Kvalitetssikring af uddannelserne var et 
andet overordnet tema, hvor Skotland 
har et markant anderledes system end 
det danske. Deres Quality Assurance 
Agency, QAA Scotland, præsenterede 
det skotske fokus på kvalitetsforbedring 
(“quality enhancement”) som et grun-
delement i deres akkrediteringsmetode. 
University of Edinburgh forklarede, hvor-
dan metoden implementeres i praksis i 
det daglige kvalitetsarbejde med løbende 
rapporteringer på uddannelses-, insti-
tut-, fakultets- og institutionsniveau. En 

ganske omfattende proces, som dog sam-
tidig forekom relativt værdiskabende for 
universitetets udvikling. 

Det blev et par intense dage med mange 
lange møder, men også med meget 
intern debat og perspektiverende input 
fra vores skotske værter. Det var impone-
rende at se, hvor imødekommende skot-
terne var, da vi mødte mange repræsen-
tanter fra alle de institutioner, vi besøgte. 
De var også åbne for debat og spørgsmål 
og meget interesserede i forholdene på 
de danske universiteter.

University of St. Andrews. Foto: Michala Tomra
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Korte nyheder

Årets optag
30. juli 2014 tilbød universiteterne knap 
30.000 unge en studieplads på én af 
deres prioriterede uddannelser. Det sva-
rer nogenlunde til optaget i 2013. Sær-
ligt ingeniøruddannelserne har oplevet 
en markant vækst de seneste år, hvil-
ket tyder på, at de unge har lyttet til de 
politiske signaler om at vælge tekniske 
uddannelser. Læs mere om årets optag i 
Danske Universiteters pressemeddelelse.

Undersøgelse af uddannelsesom-
kostninger
Uddannelsesministeriet og Finansmini-
steriet har efter de seneste års kritik af 
taxametersystemet iværksat en under-
søgelse af de videregående uddannelsers 
uddannelsesomkostninger. Undersøgel-
sen varetages af Deloitte Consulting og 
skal være færdig ved årsskiftet. Det er af 
ministerierne blevet besluttet, at under-
søgelsen skal afdække, hvorvidt taxa-
meter- og bevillingssystemet kan ind-
rettes mere hensigtsmæssigt. Til dette 
foretages en kortlægning og analyse af 
uddannelsernes omkostningsstruktur 
med henblik på at afdække cost-drivers.

Deloitte har foretaget en pilotunder-
søgelse ved fire institutioner, herunder 
Københavns Universitet som repræsen-
tant for universiteterne. De kommende 
måneder anvendes den metode, der blev 
beskrevet i forbindelse med pilotunder-
søgelsen til at indsamle og lave bereg-
ninger på data fra alle otte universiteter 
(ligesom der laves tilsvarende under-
søgelser i de øvrige sektorer). Danske 

Universiteter har skriftligt understreget 
over for den ministerielle styregruppe, 
at universiteterne udbyder forsknings-
baserede uddannelser og har en for-
enet produktion med både forskning og 
uddannelse. Dette bør der tages højde 
for i analysen af universiteterne, hvor-
for forskning bør medregnes. Uddannel-
sesministeriet har tilkendegjort, at man 
anerkender forskningsbaseringen af uni-
versitetsuddannelserne, men at man har 
truffet et metodisk/analytisk valg om at 
udelade forskningen i analysen.

Kvalitetsudvalgets delrapport 2
Den kommende rapport vil fokusere på 
uddannelsernes indhold, og hvordan de 
studerendes læringsudbytte kan forbed-
res. Rapporten offentliggøres på udval-
gets hjemmeside den 24. november. Der 
afholdes desuden informationsmøder 
i København og Aarhus den 26. og 28. 
november. Se mere her.

Rektorkollegiets temadrøftelse om 
forskningspolitik
D. 26. august 2014 deltog Rektorkollegiets 
medlemmer og en række forskningsfag-
lige medarbejdere fra universiteterne i et 
temamøde om forskningspolitik arran-
geret af Danske Universiteter. 

Temadrøftelsen kom ind på behovet 
for flere offentlige forskningskroner, de 
danske forskeres deltagelse i EU’s forsk-
ningsprogrammer og det danske forsk-
ningsrådssystem, herunder de 

Ny rapport roser universiteternes 
samarbejde med erhvervslivet

Uddannelsesministeriet har d. 8. oktober 
offentliggjort en ny evalueringsrapport 
om universiteternes samarbejde med 
erhvervslivet. Evalueringen fremhæver 
blandt andet, at der er et stort ledelses-
mæssigt engagement på universiteterne 
og en vilje til at skabe endnu bedre resul-
tater på området. Universiteternes ind-
sats er kendetegnet ved klare mål, tople-
delsesfokus samt kompetente stabs- og 
støttefunktioner.

Universiteterne arbejder målrettet på at 
styrke samarbejdet med omverdenen, 
herunder de private virksomheder, og 
det afspejler sig i en betydelig stigning i 
universiteternes videnudveksling med 
erhvervslivet. Det eksterne samarbejde 
udgør nu en naturlig del af universite-
ternes aktiviteter inden for forskning og 
uddannelse.

Det eksterne samarbejde handler ikke 
kun om, at universiteterne kan omsætte 
forskning og uddannelse til værdi for 
samfundet. Det handler også om, at 
videnudvekslingen med eksterne parter 
kan styrke universiteternes forsknings- 
og uddannelsesaktiviteter.

Ifølge evalueringen oplever universitets-
forskerne en række fordele ved at indgå 
i samarbejde med private virksomhe-
der. Eksternt samarbejde og erfaringer 
fra praksis kan bringe afgørende viden, 
nye spørgsmål eller problemstillin-
ger ind i eksisterende eller fremtidige 

forskningsprojekter. Desuden kan sam-
arbejdet med eksterne parter inspirere 
til nye undervisningsformer, som øger 
kvaliteten og relevansen af den forsk-
ningsbaserede undervisning.

Rapporten understreger, at der sta-
dig er mulighed for at gøre det endnu 
bedre. Der er steder, hvor universite-
terne kan understøtte og styrke sam-
arbejdet endnu mere. Der er områder, 
hvor universiteterne har brug for lidt 
flere frihedsgrader, og der er samarbejds-
potentialer, som forudsætter, at virksom-
hederne udviser større risikovillighed. 

For yderligere information: 

Hent Uddannelsesministeriets evalu-
eringsrapport her.

Danske Universiteters publikation 
“Videnudveksling med samfundet - kort 
fortalt” her.

http://www.dkuni.dk/~/media/Files/Pressemeddelelser/Pressemeddelelse%20Status%20quo%20for%20optaget%20i%202014%20reduceret%20optag%20fra%202015.ashx
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-og-udvalg/kvalitetsudvalget
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2014/fuld-fart-pa-universiteternes-samarbejde-med-erhvervslivet
http://dkuni.dk/~/media/Files/Publikationer/Videnudveksling%20med%20samfundet%20-%20kort%20fortalt.ashx
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lave bevillingsprocenter i Det Frie Forsk-
ningsråd samt mulighederne for at søge 
midler til tværvidenskabelige forsk-
ningsprojekter. 

Drøftelsen om de offentlige investeringer 
i forskning udspringer af en dialog mel-
lem Danske Universiteter, Dansk Indu-
stri og Akademikerne, hvor de tre orga-
nisationer har anbefalet, at de offentlige 
danske forskningsinvesteringer øges til 
1,5 pct. af BNP frem mod 2020.

Code of Conduct for internationa-
lisering
Hvert år drøfter Internationaliserings-
gruppen (INTER) status for universiteter-
nes arbejde med at sikre, at information 
og service til internationale studerende 
er i overensstemmelse med retnings-
linjerne for udbud af danske universi-
tetsuddannelser til internationale stu-
derende, som Rektorkollegiet tiltrådte 
i juni 2010.

Ved dette års drøftelse var der blandt 
andet fokus på udvikling af universi-
teternes hjemmesider på engelsk, for-
enkling og digitalisering af ansøgnings-
processer, opdatering af sprogpolitik og 
fastholdelse af internationale stude-
rende.

Universiteterne arbejder løbende med at 
forbedre vilkårene for de internationale 
studerende. 

I forbindelse med regeringens andel af 
internationaliseringshandleplanen, har 

UFM skrevet (jf. initiativ 1.10), at de frem-
over i forbindelse med tilsyn på insti-
tutionerne vil spørge til, hvordan uni-
versiteterne (samt andre videregående 
uddannelsesinstitutioner) efterlever ret-
ningslinjerne. 

Status for efterlevelsen af Code of Con-
duct kan læses på Danske Universiteters 
hjemmeside. 

Gå-hjem møde med Dr. Michael 
Chui om breakthrough technologies
Danmarks Innovationsfond inviterede 
sammen med Danske Universiteter, DEA, 
DI og Dansk Metal d. 11. september  2014 
til et gå-hjem møde om nye teknologier, 
der kan revolutionere det samfund, som 
vi kender i dag. Oplægsholderen var Dr. 
Michael Chui fra McKinsey Global Insti-
tute, der er kendt for sin forskning om 
banebrydende teknologiers påvirkning 
på erhvervsliv, økonomi og samfund. 

Arrangementet var det første af en 
række møder om forskning, innovation 
og teknologiudvikling, som Danmarks 
Innovationsfond planlægger som en del 
af fondens igangværende strategiproces.

Ny pulje om integrationstilbud

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering har  netop annonceret en pulje 
om integrationstilbud til internationa-
lemedarbejdere og deres familier. Der er 
afsat 1.1 mio. kr. til formålet. Læs mere 
om puljen her.

Vellykket seminar om optimering 
af licensaftaler

Det Nationale Netværk for Teknologi-
overførsel under Danske Universiteter 
arrangerede den 23. oktober 2014 et 
seminar for universiteternes techtrans-
medarbejdere om, hvordan man kan få 
det bedste ud af sine licensaftaler.

Seminaret blev ledet af den engelske 
revisor, Raja Sengupta fra Equal IP.

Danske Universiteters indspil til 
Innovationsfondens strategiproces

Danske Universiteter oversendte d. 18. 
november 2014 et indspil til Innovati-
onsfondens strategiproces, som kører 
året ud. Danske Universiteters indspil 
lægger vægt på at opretholde et dansk 
forskningssystem i international klasse. 
Danske Universiteter finder det samti-
dig afgørende, at der sikres synergi og 
balance i Innovationsfondens forsk-
ningsfinansiering. 

Danske Universiteter opfordrer endvi-
dere Innovationsfonden til at undersøge 
nye veje til at engagere de små og mel-
lemstore virksomheder i forsknings- og 
innovationssamarbejdet. Endeligt anbe-
faler Danske Universiteter, at Innovati-
onsfonden undersøger nye muligheder 
for finansiering af universiteternes kom-
mercialisering af forskningsresultater.

Nyt dansk kodeks for forsknings-
integritet

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
offentliggjorde i starten af november et 
nyt dansk kodeks for forskningsintegri-
tet, som er udarbejdet i en fælles arbejds-
gruppe med repræsentanter fra Danske 
Universiteter. Kodekset skal hjælpe til at 
sikre troværdighed, integritet og kvalitet 
i dansk forskning gennem fælles princip-
per og standarder for god videnskabelig 
praksis.

Det danske kodeks indeholder:

•	 Tre principper for integritet: Ærlig-
hed, gennemsigtighed og ansvar-
lighed.

•	 Seks minimumsstandarder for god 
videnskabelig praksis.

•	 Anbefalinger til at sikre undervis-
ning og vejledning i god videnska-
belig praksis.

•	 Anbefalinger til at sikre, at der bli-
ver taget hånd om mulige brud på 
god videnskabelig praksis. 

Kodekset er udformet som en række 
vejledende principper for god viden-
skabelig praksis og giver institutionerne 
mulighed for at udvikle mere detaljerede 
retningslinjer, der passer til de enkelte 
institutioners kontekst. 

Hent Danish Code of Conduct for 
Research Integrity. 

http://dkuni.dk/Internationalt/~/media/Files/Internationalt/Code%20of%20Conduct/INTERs%20status%20for%20CoC%202014.ashx
http://dkuni.dk/Internationalt/~/media/Files/Internationalt/Code%20of%20Conduct/INTERs%20status%20for%20CoC%202014.ashx
http://star.dk/da.aspx
http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity
http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity
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Spørgsmål og kommentarer vedr. 
nyhedsbrevet kan rettes til redak-
tionen: 
Malene Kristensen
mkri@dkuni.dk

Publikationer

Danske Universiteter udsender løbende publikationer om uni-
versitetssektoren. Her finder du en række af de seneste publi-
kationer.

Videnudveksling med 

samfundet - kort 

fortalt

Tal om de danske 

universiteter 2013

Flere dimittender til 

den private sektor: 

Fælles idéoplæg fra 

Akademikerne og 

Danske Universiteter

Ny rapport sætter fokus på dansk 
forskning og innovation i et inter-
nationalt perspektiv

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
udsendte i starten af november de årlige 
indikatorer for den danske forsknings-
performance i et internationalt perspek-
tiv. Som noget nyt inkluderer publikatio-
nen nu også indikatorer for innovation. 

Indikatorerne slår fast, at Danmark sær-
ligt klarer sig godt på offentlige investe-
ringer i forskning og udvikling. Samti-
dig er de danske forskere blandt de mest 
publiceringsaktive, lige som deres pub-
likationer ofte citeres af andre forskere. 
Endvidere samarbejder de danske for-
skere ofte med udenlandske kollegaer 
med 60 pct. af alle forskningspublika-
tioner publiceret sammen med mindst 
én forsker fra udlandet. Endeligt er de 
danskere forskere særdeles gode til at 
tiltrække midler fra EU’s forskningspro-
grammer, hvor de kun overgås af Island. 

Hent Uddannelses- og Forskningsmini-
steriets publikation om Research and 
Innovation Indicators 2014. 

Ny forsknings- og innovationspoli-
tisk redegørelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
har offentliggjort en ny forsknings- og 
innovationspolitisk redegørelse som 
opfølgning på den politiske aftale om 
Danmarks Innovationsfond.  

Redegørelsen tager udgangspunkt i en 
række af de tal, som netop er blevet 
offentliggjort i Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets Research and Inno-
vation Indicators 2014. Redegørelsen 
kommer også ind på det danske forsk-
nings- og innovationslandskab, hvor den 
giver et overblik over sigtelinjerne for 
den danske forskning- og innovations-
politik de kommende år:

•	 Alle talenter skal i spil
•	 Mere viden skal omsættes til værdi
•	 Forskningsinfrastruktur i verdens-

klasse
•	 En global indsats 
•	 Integritet og åbenhed i forskningen 

Hent Regeringens forsknings- og inno-
vationspolitiske redegørelse her.

mailto:mkri%40dkuni.dk?subject=Vedr.%20Nyhedsbrev%20fra%20Danske%20Universiteter%2C%20november%202014
http://issuu.com/dkuni/docs/ac__f__lles_opl__g__samlet
http://issuu.com/dkuni/docs/tal_om_danske_universiteter_2013
http://issuu.com/dkuni/docs/videnudveksling_med_samfundet_-_kor
http://ufm.dk/publikationer/2014/research-and-innovation-indicators-2014
http://ufm.dk/publikationer/2014/research-and-innovation-indicators-2014
http://ufm.dk/publikationer/2014/research-and-innovation-indicators-2014
http://ufm.dk/publikationer/2014/forsknings-og-innovationspolitisk-redegorelse
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Forøgelse af VIP’ernes kontakttid 
 
Direktionen har efter sidste bestyrelsesmøde sat forskningsdekanen og 
uddannelsesdekanen i spidsen for et arbejde, der skal øge de videnskabe-
lige medarbejderes kontakttid – dvs. den tid hvor de er i direkte kontakt 
med de studerende. Der er en række forklaringer på hvorfor særligt CBS’ 
medarbejdere er pålagt en større andel af andre opgaver, men det  er ikke 
desto mindre et problem at kontakttiden opleves lav. Det er et politisk 
problem i forhold til eksterne interessenter, men det er først og fremmest 
et kvalitetsproblem, fordi de studerende ikke møder de førende faglige 
kapaciteter i feltet, ofte nok. 
 
Man kan nå en del af vejen ved tilrettelæggelse og regulering, men det er 
vurderingen, at en væsentlig og holdbar forøgelse kræver en mere grund-
læggende kulturændring. En ændring, der i øvrigt er fint i tråd med vores 
generelle bestræbelser  på at give undervisningsopgaven mere prestige og 
ligestille den med forskningen. 
 
Direktionen har udpeget en task force, med deltagelse af ledere, VIP og 
studerende, for at sikre en bred forankring og analyse af mulighederne. 
Gruppen har leveret en kort og målrettet indsats og har udarbejdet et ka-
talog af forslag til en forsøget kontakttid.  
 
Det har været en præmis for det indledende arbejde, at CBS’ økonomi 
ikke gør det muligt at tilføre ekstra ressourcer, og da normforhandlinger-
ne netop er afsluttet, er normerne heller ikke til grundlæggende debat. 
 
I nedenstående oversigt er en række af forslagene præsenteret, der er bå-
de medtaget små og store forslag og det er med * angivet hvilke forslag, 
der umiddelbart er mest lovende. Forøgelse af kontakttiden kan angribes 
fra flere sider, man kan fx frigøre VIP tid ved at fjerne eller flytte andre 
opgaver og man kan udnytte tider mere effektivt, begge dele er med på 
listen. Listen er ikke udtømmende og yderligere input er fortsat velkom-
ne.  
 
Den videre proces efter den indledende brainstormfase vil indebære bed-
re dokumentation, både af den faktiske kontakttid, benchmarking og be-
regninger af de konkrete forslag. Dernæst skal forslagene konkretiseres 
og det vil i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at gennemføre forsøg 
inden der træffes beslutninger om at rulle ud i større skala. 
 
Den konkrete implementering foretages i tæt dialog med de berørte  stu-
dier, da der er store forskelle på anvendelsen af videnskabelige medar-
bejdere fx i anvendelsen af eksaminer. Det vil være afgørende at forøgel-
sen af VIP timerne sker på områder hvor det faktisk giver bedre kvalitet i 
undervisningen.  
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De konkrete forslag er opdelt i tre kategorier: Uddannelsesområdets 
handlerum, CBS’ handlerum og politisk handlerum.  
  
Udddannelsesområdet 
1. Højere grad af anvendelse af UA og instruktorer ved øvelsestimer og 

dermed frigøre VIP til forelæsninger* 
2. Gruppevejledning for flere specialestuderende sammen, særligt i be-

gyndelsen af vejledningen* 
3. Flere gruppeopgaver, bachelorprojekter og specialer 
4. Ledelsesmæssig opbakning til undervisning. Mere anerkendelse og 

flere incitamenter både lokalt og centralt. Anerkendelse i form af pæ-
dagogisk opgradering.  

5. Synliggøre de nye office-hours mhp mere student-VIP kontakt* 
6. Reducere antallet af prøver, fx de mange små delprøver.* 
7. Reducere antal eksamener med to bedømmere til minimum.* 
8. Eksamen forenkles/effektiviseres mhp på mindre VIP forbrug fx med 

anvendelse af teknologi.* 
9. Overveje om specialevejledning (kun) skal være VIP (Specialet er 

godt nok det højeste niveau på studiet – men det er måske ikke effek-
tivt at de dyreste undervisere bruges i en-til-en undervisning).* 

10. I højere grad anvende DVIP som vejleder på bachelorprojekter* 
11. Reducer antallet af medlemmer i studienævn. 
12. Flyt administrative opgaver fra VIP til TAP. 
13. Flyt eksamensaktiviteter til DVIP.  
14. Begrænsning af antallet af fagkoordinatorer og andre former for tid til 

koordination og planlægning.* 
15. Organiser koordinationsopgaver anderledes, så det bliver mere sim-

pelt at koordinere.* 
 
CBS niveau 
16. Erstat muligheden for at opspare timer med muligheden for orlov 

hvert 5. år. 
17. Mulighed for studiekredse, med lavere forberedelsestid til VIP. 
18. Reducerer antallet af vejledningstimer til specialet. 
19. Forøg andelen af aktiviteter, der skal dækkes af forskningsaktiviteter-

ne. 
20. Reduceret forberedelse for parralle undervisningsforløb. 
 
Uden for CBS 
21. Åbne op for muligheden for ansættelse af fuldtidsundervisere i særli-

ge tilfælde. 
22. Ændre karriereveje 
23. Øge forskningsbevillingen (flere VIP giver relativt mere undervis-

ningstid) 
 



Peter Lotz 

2. december 2014 

 

 

CBS’ samarbejde erhvervslivet: To nye undersøgelser 

I oktober i år er der kommet to danske rapporter om samarbejdet mellem universiteterne og er‐

hvervslivet: Dansk Industri har lavet undersøgelsen Vidensporet III, og fra DEA har vi fået ”Univer‐

sity researchers’ collaboration with industry and the public sector”.1 Både hver for sig, og især 

tilsammen, giver de et nyt billede af CBS’ rolle i værdiskabelsen i samfundet. 

DI’s undersøgelse er et survey af ca. 400 virksomheder (ikke kun DI‐medlemmer) udvalgt ”blandt 

de mest forskningstunge og innovationsaktive” danske virksomheder, og de ”repræsenterer såle‐

des størstedelen af de private forskningsinvesteringer i Danmark”. Det er virksomhedens ”forsk‐

nings‐ og innovationsansvarlige” som har besvaret spørgeskemaet. (Det skal allerede her bemær‐

kes, at både selektionen af virksomheder og valget af svarperson sandsynligvis giver en vis bias i 

retning af de traditionelle tekniske udfordringer.) Respondenterne er bla. blevet bedt om at rede‐

gøre for hvilke universiteter, de har samarbejdet med, hvor godt samarbejdet fungerer, og hvilke 

faglige discipliner, virksomhederne er interesserede i. 

DEA’s undersøgelse retter sig mod universiteternes forskere. Alle danske universiteter undtagen 

SDU stillede sig til rådighed for undersøgelsen, og ud af ca. 12.500 adspurgte, besvarede ca. 3.300 

forskere (hvilket giver en svarprocent 26). Forskerne er spurgt om omfanget af deres samarbejde 

med den private og den offentlige sektor, om måden, de samarbejder, om deres motivation for 

samarbejdet, om resultater af samarbejdet, samt om barrierer for samarbejdet. 

DI‐undersøgelsen 

I DI’ undersøgelse rapporterer 23 procent af virksomhederne (igen repræsenteret af den ”forsk‐

nings‐ og innovationsansvarlige”) af have samarbejde med CBS. Det er tredje‐lavest blandt de otte 

universiteter, hvor DTU topper med samarbejde med 52 procent af virksomhederne. Som DI så 

rigtigt bemærker, så er det nemmere at samarbejde, hvis universitetet er stort, så undersøgelsen 

sammenholder omfanget af samarbejde med universiteternes størrelse målt ved Finanslovens 

forskningsbevillinger (hvilket nok er en god proxy for antallet af faste forskere). Efter denne ”kor‐

rektion” kommer CBS ud rigtig godt, faktisk markant bedre end DTU. 

På spørgsmålet om hvor godt samarbejdet fungerer, vurderes CBS igen lavt i absolutte tal, men 

fint når der korrigeres for CBS størrelse. 

                                                            
1
 Dansk Industri, Vidensporet III, oktober 2014. 
http://di.dk/SiteCollectionDocuments/Shop/Danmark%20tilbage%20p%C3%A5%20vidensporet‐
III%20web.pdf?productid=10866&downloadType=Produkt  
DEA, University researchers’ collaboration with industry and the public sector – a survey of university researchers in 
Denmark, oktober 2014. http://dea.nu/sites/dea.nu/files/dea_researcher_survey_0.pdf  
Dette notat trækker også på data fra DEA’s baggrundsrapport: http://dea.nu/sites/dea.nu/files/baggrundsrapport.xlsx.  
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DI spørger også direkte til, hvilke forskningsområder virksomhederne anser for relevante. Ikke 

overraskende rangerer en række tekniske områder højest. Det gælder de brede områder ”energi‐ 

og miljøteknik”, ”fremstillingsteknologi”, ”materialer”, ”elektronik, elektroteknik, kommunikati‐

on”, samt ”maskinkonstruktion og produktionsteknik” (se figuren nedenfor). Men som det sidste 

område blandt de seks, der skiller sig ud som de allervigtigste, ligger ”ledelse og organisation”, og 

på 11.‐pladsen finder man samlekategorien ”erhvervsøkonomi”, se nedenstående figur. CBS’ fag‐

områder markerer sig således meget stærkt, og hvis man gennemførte den samme korrektion for 

CBS størrelse som nævnt ovenfor (hvilket naturligvis er vanskeligt, da mange områder tilbydes af 

flere universiteter), så ville CBS sandsynligvis være klart det mest relevante universitet, selv i den‐

ne type undersøgelse med F&U‐tunge virksomheder og respondenter med udviklingsansvar. 

 

Undersøgelsen spørger også til relevansen af hovedområderne. Givet populationen og responden‐

terne er det ikke overraskende, at teknisk videnskab vurderes til at være det mest relevante ho‐

vedområde med 43 procent af tilkendegivelserne. Men samfundsvidenskab (som jf ovenstående 

nok er lig CBS’ fagområder) nævnes af 16 procent, hvilket kun er lidt mindre end naturvidenskab 

og klart højere end sundhed og fødevarer/jordbrug. Ved at sammenligne med de tidligere Viden‐

spor‐undersøgelser (2008 og 2010) kan der konstateres en klar stigning vigtigheden af CBS’ fagom‐

råder. 

DI’s undersøgelse viser desuden en større interesse for CBS i de større virksomheder end i små. 

Det gælder ovennævnte interesse i forskningsområderne, hvor undersøgelsen viser, at de to vig‐

tigste CBS‐områder ”Ledelse og organisation” og ”Erhvervsøkonomi” er vigtigere for store end for 

små virksomheder. Men det gælder også for vurderingen af universiteternes evne til at uddanne 

gode medarbejdere, hvor CBS er bedre vurderet af store end af små virksomheder. (Denne forskel 



genfindes i større eller mindre grad hos de fleste universiteter, SDU er det eneste universitet, som 

vurderes mere positivt af de små virksomheder end de store.) Når forskellen er større for CBS er 

det ikke overraskende. Det brede emne ”organisation” er selvsagt mere vigtigt for en stor end en 

lille virksomhed, og vores finansieringskandidater er eksempelvis mere nyttige for virksomheder 

med større finansielle operationer. 

DEA‐undersøgelsen 

Den anden undersøgelse, altså DEA’s, ser på relationen mellem universitet og omverden fra den 

modsatte side. Her er forskerne spurgt om deres samarbejde med virksomheder og andre aktører i 

den ikke‐akademiske del af samfundet. Hvor ”samarbejde” i DI’s analyse ikke er specificeret, så er 

det én af pointerne i DEA’s undersøgelse at undersøge, hvordan samarbejde foregår. Men ligesom 

DI’s undersøgelse skelner også DEA’s mellem forskellige forskningsområder. Det giver en mulighed 

for at sammenligne samarbejdsmønstrene på tværs af forskningsområder og universiteter. 

Nedenstående opsummering af hovedresultaterne baserer sig på en sammenligning af DTU og CBS 

med hensyn til samarbejdsmønstrene med omverdenen. De andre universiteter er godt nok med i 

undersøgelsen, men de er mere sammensatte størrelser med mange discipliner, så sammenlignin‐

ger med dem vil være svære at fortolke. 

Hovedindtrykket er, at på næsten alle dimensioner af samarbejdet (type, motivation, resultater) 

opfører CBS‐ og DTU‐forskere sig meget ens. Der er den samme andel forskere, der er med i de 

forskellige typer samarbejder, de drives af stort set de samme incitamenter, og resultaterne af 

samarbejdet er stort set det samme. Der er en lille, men systematisk forskel med hensyn til sam‐

arbejdspartnerne, idet DTU oftere arbejder sammen med offentlige institutioner end CBS, som til 

gengæld har flere samarbejder med private virksomheder. Denne forskel kan skyldes DTU’s efter‐

hånden store myndighedsbetjening (de gamle sektorforskningsinstitutter) og store kontakt til både 

kommunale og statslige driftsfunktioner (fx vejvæsenet).2 

Når det gælder hyppigheden af samarbejde, svarer mere end 80 procent af både CBS’ og DTU’s 

respondenter,3 at de i de seneste tre år har haft en eller anden form for eksternt samarbejde (hvil‐

ket er klart mere end gennemsnittet for danske universiteter).  Uformel rådgivning er den mest 

hyppige form for ekstern kontakt, idet kun 13‐14 procent af forskerne ikke har ydet denne form 

for service. Formel rådgivning og konsulentarbejde (på enten privat eller institutionsbasis) er også 

meget udbredt (CBS har mere formel rådgivning af private virksomheder end DTU). Kontraktforsk‐

ning for private virksomheder har ca. 30 procent på begge institutioner været involveret i (DTU har 

en større aktivitet mht. kontraktforskning for det offentlige).  

Angående typen af samarbejde er den eneste markante forskel mellem DTU og CBS udbredelsen 

af fælles forskningsprojekter, altså formelle projekter med ikke‐akademiske partnere med en de‐

dikeret finansiering og aftalt indhold. Blandt DTU‐forskerne oplyser 49 procent, at de inden for de 

                                                            
2
 Denne forskel afspejles også i dimittendernes beskæftigelse: 83 procent af CBS’ dimittender er ansat i erhvervslivet 
mod 79 procent for DTU. (Det er velkendte oplysninger, baseret på Danmarks Statistik, men også rapporteret i DI’s 
undersøgelse.)  
3
 CBS‐forskerne samarbejder tilsyneladende hyppigere med eksterne parter, men det kan skyldes en overrepræsentation 
af ph.d.‐studerende i DTU‐samplet. 



seneste tre år hyppigt har deltaget i sådanne projekter, mens det kun gælder 30 procent af CBS’ 

forskere. 

Ser man på formidlingsaktiviteter såsom indlæg eller interviews i aviser, radio og TV, så er billedet 

igen helt ens på CBS og DTU (men med en klart mere aktiv profil end gennemsnittet for danske 

universitetsforskere). 

Endelig fremgår det, at andelen af forskerne, der har været med til at starte nye virksomheder på 

basis af deres egen forskning er næsten helt identisk, nemlig 19 procent for CBS og 17 procent for 

DTU.  

Der tegner sig således et billede af to institutioner med stort set samme interaktion med omver‐

denen, bortset fra deltagelsen i formelle forskningsprojekter, hvor DTU er mere aktiv. Det er imid‐

lertid ikke overraskende, idet arbejdsformen i teknisk forskning generelt er langt mere projektor‐

ganiseret end i erhvervsøkonomisk forskning, alene fordi den kræver mere apparatur og forskelli‐

ge specialistfunktioner. Så det er ikke uventet at genfinde dette mønster i samarbejder med delta‐

gelse af eksterne partnere. 

Ser man på motivationen for at gå ind i samarbejder med omverdenen, er den vigtigste drivkræft 

ønsket om at udvikle nye forskningsidéer (ca. 46 procent angiver dette som en ”meget vigtig” mo‐

tivation). Adgang til funding, udstyr og ekspertise følger lige efter i vigtighed, ligesom bidrag til 

undervisningen nævnes som meget vigtig for omkring 40 procent af forskerne.4 Der synes således 

ikke at være nogen systematisk forskel på CBS og DTU i motivationsfaktorerne. 

Resultaterne af samarbejdet vurderes generelt positivt ‐ og meget ens på de to universiteter. Den 

største effekt synes at være på undervisningssiden, idet omkring 45 procent vurderer at samarbej‐

det ”altid” eller ”ofte” fører til øget kvalitet eller relevans i undervisningen (hvilket er klart højere 

end for gennemsnittet af danske universiteter). Bidraget fra samarbejdet til kvaliteten og effekten 

af forskningen er mere behersket; her er 35 procent positive (hvilket dog er højere end det danske 

gennemsnit). 

Konklusion 

Sammenfattende tegner de to undersøgelser et billede af to universiteter, der af virksomhederne 

anses for uhyre relevante og gode samarbejdspartnere (DI‐undersøgelsen), og som i deres samar‐

bejdsadfærd også synes at være meget ens (DEA‐undersøgelsen). Den eneste store forskel er om‐

fanget af formelle projektsamarbejder. Det er en forventelig forskel, da forskningen inden for tek‐

nik typisk er organiseret i projekter og teams, mens erhvervsøkonomisk forskning er langt mere 

individualiseret. Da projektsamarbejder er meget mere synlige end andre former for samarbejde, 

fx fordi de ofte modtager offentlig støtte, kan en større hyppighed af denne samarbejdsform for‐

tolkes som større samarbejde. DEA‐undersøgelsen stiller spørgsmålstegn ved denne fortolkning. 

                                                            
4
 CBS‐forskerne synes at lægge mere vægt på undervisning end DTU‐forskere, hvilket igen kan skyldes overrepræsenta‐
tionen af ph.d.‐studerende i DTU‐samplet. 



DEA’s undersøgelse leverer tillige et meget spændende billede af samarbejdets motivation og re‐

sultater. Forskerne synes først og fremmest at være drevet af deres akademiske interesser, og 

resultaterne kommer klart disse interesser til gode, dog mere på undervisningssiden end i forsk‐

ningen. 
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