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Ledelsespåtegning

Bestyrelse, rektor og universitetsdirektør har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for
Københavns Universitet.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regn-
skab mv. ved universiteterne. 

Det tilkendegives hermed: 

1. at vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.
Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af Københavns Universitets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Københavns Universitets aktiviteter og penge-
strømme for 2008, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at ledelsesberetningen efter vores opfattelse indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som den om -
handler og beskriver de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Københavns Universitet står overfor, 

3. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

4. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er
omfattet af årsrapporten. 

København, den 20. april 2009

Ralf Hemmingsen Jørgen Honoré
Rektor Universitetsdirektør 

Bestyrelse

Bodil Nyboe Andersen Claus Bræstrup Boel Flodgren
Formand   

Peter Gæmelke Hanne Foss Hansen Minna Højland 

Ingrid Kryhlmand Niels Kærgård Jørn Lund                      

David Salomonsen Henrik Topsøe
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Den uafhængige revisors påtegning

PricewaterhouseCoopers er af bestyrelsen på Københavns Universitet valgt som institutionsrevisor for Københavns
Universitet i henhold til Universitetslovens § 28, stk. 5. Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision i hen-
hold til Rigsrevisorloven.

Til ledelsen for Københavns Universitet

Påtegning på årsrapport
Vi har revideret årsrapporten for regnskabsåret 2008 for Københavns Universitet bortset fra afsnittet Målrapportering
siderne 16-21 og afsnittet Hoved- og nøgletal for Københavns Universitet side 40. Årsrapporten aflægges efter
bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.

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

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revi-
sion i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik jævnfør aftale om interne
revisioner ved universiteterne indgået mellem Videnskabsministeren og Rigsrevisor i henhold til Rigsrevisorloven 
§ 9. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at
opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.
De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation
i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et ret -
visende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af universitetets interne kontrol. En revision omfatter
endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Københavns Universitets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af Københavns Universitets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2008. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er
omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med ind -
gåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af Københavns Universitets årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurde-
ring af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Københavns
Universitet.

Ledelsens ansvar
Københavns Universitets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december 2007 om tilskud
og regnskab mv. ved universiteterne har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Københavns Universitet
har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med
henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk
hensigtsmæssig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere,
at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

København, den 20. april 2009

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Nørgaard Sørensen Poul Madsen
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor
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Ledelsesmæssige og 
organisatoriske ændringer

De økonomiske rammer
Københavns Universitets (KU) omsætning i 2008
udgør 6.413,5 mio. kr., hvilket er en vækst på 7,0% i
forhold til 2007 (løbende priser). Forsknings tilskuddet
på finansloven er stort set fastholdt, når der korrigeres
for bygningsoverhead, dog har KU modtaget øgede
midler til ph.d.-forløb jf. globaliseringsaftalen.
Desuden har KU haft vækst i den tilskudsfinansierede
forskningsvirksomhed på 24,4%, inkl. bygningsover -
head. Dette er understøttet af en generel opprioritering
af samarbejdet med både statslige og private fonde om
forskning. Grundlæggende er det meget tilfredsstillende
med en stigning i den eksternt finansierede forsknings-
virksomhed i tider med øget konkurrenceudsættelse af
forskningsopgaver.

KU har i 2008 modtaget en stor privat donation på
150 mio.kr. fra Nordea-fonden, og har desuden været
succesfuld med at hjemtage to store UNIK-bevillinger
på hver 120 mio.kr. for perioden 2009-2013.

KU’s rammevilkår ændrer sig i disse år, idet sikre og
ubundne finanslovsindtægter afløses af øremærkede til-
skud og konkurrenceudsatte midler. 2008 afspejler i
høj grad også denne tendens, idet de økonomiske ram-
mevilkår for KU har været præget af en del usikkerhed,
omstilling af overhead på projekter og generelt uklare
budgetforudsætninger. 

Finanslov 2008 forelå først primo april 2008 pga. fol-
ketingsvalget i november 2007. Med finansloven blev
de danske universiteter, herunder KU, underlagt nye
regler for bygningsoverhead, som fremover skal hentes
hos forskningsråd og fonde frem for på finansloven.
Særligt for de private fondsmidler forventes KU at
miste indtægter, da fondene typisk ikke giver overhead
til bygningsformål. Konsekvenser heraf er, at KU vil få
stigende problemer med at finansiere bygningsudgifter
selvom de eksterne forskningsindtægter øges.

Tendensen med øget konkurrenceudsættelse ses også
fremadrettet. Med globaliseringsforliget af 5. november
2008 blev, for perioden 2009-2012, en væsentlig større
andel end tidligere allokeret som øremærkede/kon kur -
renceudsatte midler til universiteterne. Dette resultat
ligger et stykke fra de tidligere års fordeling mellem
basis- og konkurrenceudsatte midler i globaliserings -
puljen. Med globaliseringsaftalen er forligspartierne
dog enige om, at der skal allokeres flere basismidler til
forskning, hvilket KU betragter som et positivt tilsagn. 

Dertil kommer at de danske universiteter fra 2009 er
omfattet af nye bonusordninger, der udløses når stude-
rende består bachelorgraden (normeret tid + 1 år) og
kandidatgraden (normeret tid). Ordningerne vil i 2012
udgøre godt 10 % af de samlede uddannelsestilskud og
de stiller dermed nye og større krav til, at KU kan sikre
en hurtig studiegennemførelse.

Generelt tegnes således et billede af, at KU og de fag lige
miljøer i højere grad må berede sig på at konkurrere om

Bestyrelsen 2008 - vigtigste beslutninger

3. marts 2008
Bestyrelsen godkendte handleplan for flere kvinder i

forskning og ledelse.

25. april 2008
Bestyrelsen godkendte og underskrev Års rapport 2007.

9. september 2008
Bestyrelsen godkendte Den strategiske handleplan.

Handleplanen samordner målene fra KU’s udviklings-

kontrakt (indgået med Videnskabs ministeriet) og

målene i KU’s strategi Destination 2012.

Bestyrelsen godkendte også Perspektiv- og 

inve steringsplan for bygningsområdet på KU.

28. oktober 2008
Bestyrelsen tiltrådte Politik for grøn campus, som

bl.a. indeholder reduktionsmål for energiforbrug og

CO2-udledning. 

3. december 2008
Bestyrelsen vedtog budgettet for 2009.
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I efteråret 2008 startede ligeledes mentorprogram for
kvindelige post.doc/adjunkter.

IT-strategi
KU vedtog i november 2008 en it-strategi, som fastlæg-
ger de overordnede mål og principper for en væsentlig
forbedret og mere sammenhængende it-understøttelse
for både ansatte og studerende.

It-strategien fokuserer på en reorganisering af KU’s
samlede it-organisation og -infrastruktur, så alle it-
opgaver (undtagen videnskabelige specialopgaver) frem-
over løses centralt eller på fakultetsplan, hvorved antal-
let af adresser, servere og systemer nedbringes betragte-
ligt. Der etableres en portefølje af fælles it-serviceydel -
ser, som dækker de grundlæggende it-behov hos slut-
brugerne (pc, e-mail, kalender, etc.), som understøttes
af en sammenhængende it-infrastruktur (netværk, ser-
vere, brugeradministration, etc.). Endvidere implemen-
teres en styringsmodel, der sikrer udvælgelse, priorite-
ring og gennemførsel af strategiske it-projekter. 

For den enkelte ansatte eller studerende vil dette grad-
vis føre til en øget kvalitet og sammenhæng i it-suppor-
ten, uafhængig af lokale løsninger og organisatorisk til-
hørsforhold. F.eks. vil de studerende opleve, at deres
samlede uddannelsesforløb bliver it-understøttet bedre
og mere sammenhængende, samt at de nemmere kan
bevæge sig mellem fakulteterne på KU, da alle fakulte-
ter i fremtiden vil benytte fælles it-løsninger til at
understøtte uddannelsesforløbet. 

Campusplan
I 2008 er der arbejdet videre med at nå målene i cam-
pusplanen, som blev vedtaget af bestyrelsen i september
2007. Planen følger de aftaler om KU’s økonomi, der i
2006 blev indgået med Videnskabsministeriet og
Finansministeriet. Planen betyder, at KU frem mod
2013 koncentreres i 4 campusområder i hovedstaden:
Nørre, City, Søndre og Frederiksberg Campus.

Campusplanen har til formål at samle beslægtede fag-
miljøer i et bygnings- og bydelsfællesskab, hvilket vil
give et løft af forsknings-, arbejds- og studiemiljøet på
tværs af fag og discipliner. En samling af fagmiljøerne i

indtægter, frem for at modtage frie og ubundne tilskud
på finansloven. Det skærper kravene til KU’s organisa-
tion og betyder, at universitetet fremover skal agere i en
mere usikker økonomisk situation med variable indtæg-
ter og store faste omkostninger bl.a. til bygninger.

Flere kvinder i forskning og ledelse
Universiteter verden over oplever, at forskerstillinger til-
trækker flere mænd end kvinder, og KU er ingen und-
tagelse. Skævheden bliver større, des højere man begi-
ver sig op ad forskerkarrierestigen. Kvindernes andel af
den samlede professorbestand har på KU i en længere
årrække holdt sig nogenlunde konstant omkring 13-14
%. Erfaringer fra både ind og udland viser, at det er
nødvendigt at gøre en målrettet indsats, hvis billedet
skal ændres.

Som udløber af et længere forarbejde besluttede KU´s
bestyrelse derfor en handlingsplan for at få flere
kvinder til at vælge forsker- eller lederkarriere på KU.
Handlingsplanen – også benævnt ”trepunktsplanen” –
løber fra 2008 til og med 2013. 

Omdrejningspunktet i trepunktsplanen er at øge antal-
let af kvalificerede kvindelige ansøgere til forsker- og
lederstillinger mærkbart. Det øgede antal kvindelige
ansøgere skal tilvejebringes ved at a) styrke ledelsernes
motivation til at identificere og udvikle kvindelige
talenter, b) forbedre kvindernes internationaliserings-
grad og c) øge kvindernes motivation til at søge såvel
forsker- som lederstillinger. 

De første dele af handlingsplanen trådte i kraft fra
2008: ansættelse af kvindelige professorer udløser
belønning i form af et ekstra professorat til fakulteter i
2009. Handlingsplanen har allerede medvirket til at der
er sat skub i ansættelsen af kvindelige professorer. I
2008 er der ansat 20 kvindelige professorer, det samme
antal som der blev ansat sammenlagt i 2006 og 2007. 
6 fakulteter har opfyldt målet og får udløst et ekstra
professorat. På KU-niveau er der tale om en betydelig
fremgang i forhold til 2006-2007 for så vidt angår
ansættelse af kvindelige professorer. Nyansatte kvinde -
lige professorer udgjorde i 2006-07 14,9 % af nyansat-
te professorer – i 2008 udgjorde de 27,8 %.  
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Eksempler på faglige resultater 2008

Temapakker og Stjerneprogrammet
I Stjerneprogrammet, som er internt igangsat på KU,
opstartedes i 2008 de forskningsmæssige aktiviteter, der
blev givet bevillingstilsagn til i 2007. Der er givet i alt
20 bevillinger af hver 5 års varighed (medio 2008 –
medio 2013) med et samlet budget på 350 mio. kr. for
hele programperioden.

I 2008 videreførtes det forskningsmæssige arbejde i de
temapakker, der blev igangsat internt på KU i 2007,
som led i realiseringen af de faglige synergier af fusionen
mellem KU, det tidl. KVL (nu Det Biovidenskabelige
Fakultet) og det tidl. DFU (nu Det Farmaceutiske
Fakultet). Arbejdet i temapakkerne var i 2008 under-
støttet af opstartsmidler på i alt 18 mio. kr. med et til-
svarende beløb afsat i 2009. 

Begge initiativer har haft den indirekte virkning, at KU
har været langt bedre rustet til at søge de konkurrence -
udsatte midler, der udbydes via Videnskabsministeriet,
private fonde, forskningsråd, EU osv. Temapakker og
Stjerneprogrammet har derved bidraget til den succes,
KU i 2008 har oplevet i hjemtagningen af en række
større projektbevillinger.

Center for Sund Aldring
KU modtog ultimo 2008 kr. 150 mio. kr. over fem år
fra Nordea-fonden til etablering og drift af et nyt
forskningscenter, Center for Sund Aldring. Bevillingen
indeholder mulighed for at modtage yderligere 150
mio. kr. i de følgende fem år – beslutning om dette
træffes af Nordea-fonden på baggrund af en midtvejs -
evaluering af projektet. Centret, der er placeret på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og foregår i et samar-
bejde med Det Humanistiske Fakultet og universitets-
hospitalerne i Region Hovedstaden, er et multidiscipli-
nært projekt. Det omfatter fem forskningsprogrammer,
der spænder fra forskning på molekyle- og celle niveau
via individuelt niveau til samfundsniveau. Derudover er
formålet at gennemføre forskning på tværs af de speci-
fikke programmer. Centret skal bidrage med viden af
høj international standard om biologiske, psykologiske
og sociale aldringsprocesser, om afgørende faktorer for

campusområder vil skabe det nødvendige grundlag for,
at synergieffekter mellem fagene og uddannelserne kan
bringes i spil. Dette er væsentligt for de store
forsknings mæssige udfordringer, som samfundet og
forskningsverdenen står overfor. 

Campusplanen betyder også, at universitetet skal ”for-
tætte”, dvs. benytte færre m2 for at opnå balance
mellem udgifter og indtægter til bygninger.
Fortætningen skrider godt frem. Med den fortætning
der er udført og med de rokader og samling af universi-
tetets enheder, der er planlagt udført i 2008, vil univer-
sitetet, med udgang af 2008, have realiseret 50.000 m2

ud af de planlagte 100.000 m2 der skal afhændes inden
2013. 

I forbindelse med vedtagelsen af Campusplanen i 2007
besluttede bestyrelsen samtidig, at man ønskede udar-
bejdet en investeringsplan for bygningsområdet på KU
med fokus på behovene for fornyelse af den bygnings-
og laboratoriemæssige infrastruktur på de fire såkaldte
”våde” fakulteter: Det Biovidenskabelige Fakultet på
Frederiksberg Campus samt Det Farmaceutiske
Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus.
Forud for udarbejdelsen af en egentlig plan blev der
gennemført en kortlægning af behovene, som viste, at
KU har et markant investeringsbehov, som er allermest
akut på Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Bestyrelsen vedtog i september 2008 ”Perspektiv- og
Investeringsplan for bygningsområdet på KU”.
Bestyrelsen gav i den forbindelse sin tilslutning til, at
der arbejdes videre med konkretiseringen af to nybyg-
gerier på Nørre Campus – dels et Panumtårn på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, dels et nyt Niels
Bohr Science Park på Det Naturvidenskabelige
Fakultet. Disse to nybyggerier er helt centrale for både
opgradering af de fysiske rammer og for realisering af
campusplanens mål om fysisk at samle de respektive
fakulteters enheder i campusområdet. Realiseringen
forudsætter en aftale med staten om vilkårene. 
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årig periode. Af de fire uddelte bevillinger fik KU to,
hvilket betragtes som særdeles tilfredsstillende. Den ene
bevilling er givet til forskningsprojektet ”Fødevarer, fit-
ness og lægemidler”, der er forankret i et tværfagligt
samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, Det Juridiske
Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det
Farmaceutiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet. Den anden bevilling er givet til forskningspro-
jektet ”Syntetisk biologi”, der er forankret i et tværfag-
ligt samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige
Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det
Farmaceutiske Fakultet og Det Biovidenskabelige
Fakultet. 

Waterworlds
KU modtog i 2008 en bevilling fra Det Europæiske
Forskningsråd (ERC) på 23 mio. kr. til at opbygge et
Center for Antropologisk Klimaforskning. Projektet er
hjemmehørende på Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet, Institut for Antropologi og bærer navnet:
Waterworlds – Natural environmental disasters and social
resilience in anthropological perspective.

Waterworlds har foreløbig ti forskere tilknyttet, der skal
undersøge, hvordan mennesker reagerer på klimaforan-
dringer i små samfund, der allerede nu er ramt af mærk-
bare ændringer i miljøet, enten fordi isen smelter, eller
tørken breder sig. Ved at sammenligne disse vandrelate-
rede naturkatastrofer er det målet for Waterworlds at
bidrage til en ny generel teori om social modstandsdyg-
tighed og dermed om menneskets muligheder og
handle kraft, når det gælder kampen for en sikker tilvæ-
relse i områder, der rammes af klimaændringer.

Det europæiske Forskningsråd (ERC) er en nyskabelse i
EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk
udvikling, der med et samlet budget på 56 mia. kr. i
periode 2007-2013, skal være med til at skabe øget
dynamik, kreativitet og kvalitet i europæisk grund-
forskning. Udover ovenstående bevilling har Det
Naturvidenskabelige Fakultet også modtaget to andre

aldring over et livsforløb, om ældre men neskers beting-
elser samt om mulighederne for at promovere sund
aldring. Derudover skal centret understøtte uddannelse
og rekruttering af kommende aldrings forskere samt
danne rammerne om graduat og postgraduat efterud-
dannelse.

Center for Sund Aldring er internationalt forankret gen-
nem bl.a. IARU-samarbejdet1 i projektet Ageing,
Longevity and Health, som Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet koordinerer. Ambitionen er, at Center for Sund
Aldring bliver en forskningsmæssig magnet med inter-
national tiltrækningskraft. Centret, der starter sine akti-
viteter primo 2009, etableres i starten som et netværk af
forskningsenheder, der på sigt samles fysisk på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

UNIK (Universitetsforskningens
InvesteringsKapital) 
Som led i globaliseringsstrategien har regeringen og par-
tierne bag velfærdsaftalen sat midler af til et nyt initiativ
kaldet UNIK med det formål at fremme forskningssats-
ninger i verdensklasse. Midlerne i UNIK uddeles i kon-
kurrence mellem de danske universiteter. De uddeles
desuden i et mindre antal store bevillinger. De enkelte
universiteters ledelse skal byde ind med forslag til store
forskningssatsninger på områder, som er fagligt vigtige
for det enkelte universitet og for dansk forskning.
Kriterierne for tildeling er, at der er tale om excellente,
dynamiske og velkoordinerede netværk af forskningsak-
tiviteter eller -temaer inden for et lovende forsknings -
område. Det er desuden afgørende, at der er sammen-
hæng mellem de forskningstemaer, der indgår i en
UNIK-ansøgning og universiteternes forskningsstrategi-
er. Der kan i UNIK gives midler til såvel grund-
forskning som anvendt forskning og de kan gives inden
for alle videnskabelige discipliner.

Ifølge Forsknings- og Innovationsstyrelsens retnings -
linjer fik KU mulighed for at indgive 5 ansøgninger.
Forsknings- og Innovationsstyrelsen uddelte i alt 4
UNIK-bevillinger på hver ca. 120 mio. kr. over en 5-

1 IARU – ”International Alliance of Research Universities” består udover Københavns Universitet af følgende universiteter: Australian National University (ANU), ETH
Zürich. University of Cambridge, University of Oxford, UC-Berkeley, Yale University, National University of Singapore (NUS), Peking University, Tokyo University.
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gementet varede. Blandt de inviterede gæstetalere var de
tre fhv. danske udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen,
Niels Helveg Petersen og Mogens Lykketoft samt den
amerikanske ambassadør James P. Cain og forsvars -
minister Søren Gade. 

For at smidiggøre overgangen fra studier til arbejdsmar-
ked afholdtes i 2007 for første gang fælles KU-karriere-
børser, hvor samtlige studerende på KU var indbudt til
at møde potentielle kommende arbejdsgivere. Karriere -
børserne var arrangeret af KU’s alumneforening,
KUBULUS og vil fremover blive en fast tilbagevenden-
de begivenhed. KUBULUS lancerede også i 2007 et
mentorprogram, hvor studerende på sidste del af deres
kandidatuddannelse kan få tilknyttet en mentor fra en
af de organisationer eller virksomheder, som KUBULUS
samarbejder med. Formålet er også her at gøre over-
gangen til arbejdsmarkedet nemmere og at give de stu-
derende mulighed for at drøfte deres overvejelser vedr.
karrierevalg. En første evaluering af mentorprogrammet
i 2008 viste meget stor tilfredshed blandt de deltagende
studerende og mentorprogrammet fortsættes og udvikles
derfor i de kommende år. Til semesterstart i 2008 lance-
rede Uddannelsesservice KU’s første fælles jobbank for
studerende og dimittender: jobbank.ku.dk. På job -
banken kan studerende finde karriereinspiration, job,
praktik og virksomhedsprojekter, og virksomhederne får
en tydelig og nem indgang til at få kontakt med stude-
rende og dimittender. Siden åbningen har trafikken og
tilstrømningen af opslag på sitet været tilfredsstillende
og støt stigende.

Som led i arbejdet med at kvalitetsudvikle undervis-
ningsmiljøet afsluttedes i 2008 den lovpligtige undervis-
ningsmiljøvurdering (UMV). UMV’en, der er gennem-
ført på hele KU, indeholder svar fra mere end 13.000
studerende og alle fakulteterne har som opfølgning
udarbejdet handlingsplaner for at forbedre undervis-
ningsmiljøet. Det bør i den forbindelse fremhæves, at
Dansk Center for Undervisningsmiljøvurdering tildelte
Det Farmaceutiske Fakultet ”Undervisningsmiljøprisen
2008”.

For ’studerende med særlige vejledningsbehov’ (f.eks.
studerende, der har sproglige og/eller studiemæssige

bevililnger fra ERC, henholdsvis et Advanced Grant på
12,5 mio. kr. og et Starting Grant på 6 mio. kr.

Studie- og undervisningsmiljø
Der har i 2008 fortsat været fokus på forbedring af det
fysiske studiemiljø – bl.a. i samarbejde med Køben -
havns Universitetsbibliotek. Samtidig har der været øget
fokus på forbedring af det sociale studiemiljø og på at
smidiggøre overgangen fra studier til arbejdsmarked.

Der er i 2008 etableret et stort antal nye læsepladser
med adgang til trådløst net og strømforsyning: mere
end 1.000 på KU og mere end 650 på universitets -
biblioteket. Ud over traditionelle læsepladser er der
etab leret mere komfortable pladser til gruppearbejde,
læring og socialt samvær. Indretningen af læsepladser og
studiemiljøer er på forskellig vis blevet planlagt i samar-
bejde med studenterrepræsentanter.

På det virtuelle område er der lanceret en blogportal,
som har gjort det muligt for alle studerende at oprette
en weblog. Desuden er der gennemført en omlægning
af hjemmesiden som et forarbejde til den kommende
intranetportal.

Som led i arbejdet med at gøre det mere attraktivt for
de studerende at læse på et stort og bredt universitet,
har der igen i 2008 været gennemført en række større
arrangementer i Festsalen på Frue Plads med fokus på at
skabe rammer for oplysning og debat om aktuelle
emner. Arrangementerne er fortrinsvis rettet mod stude-
rende, men er også åbne for ansatte og offentligheden i
øvrigt. 

Som eksempel på 2008-arrangementer i Festsalen kan
nævnes besøget af den britiske udenrigsminister David
Miliband, der talte om Europas økonomiske og sikker-
hedspolitiske udfordringer, en markering af 40-året for
studenteroprøret i 1968 med deltagelse af to af studen-
teroprørets fremtrædende skikkelser, franskmanden
Daniel Cohn-Bendit og tjekken Petr Pithart samt en
debatrække om det amerikanske præsidentvalg.
Sidstnævnte kulminerede med et ”US valgdøgn” i for-
bindelse med det amerikanske præsidentvalg, hvor i alt
ca. 900 studerende deltog over de 24 timer, som arran-
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Universitet, Aarhus Universitet, Universitetet i
Bergen, University of Helsinki, Universitetet i Lund
og Universitetet i Oslo.

• Masteruddannelse i dansk som andet og fremmed-
sprog blev positivt akkrediteret af ACE Denmark i
2008 og afventer kun endelige formelle godkendelse
fra Videnskabsministeriet. Uddannelsen udbydes af
Det Humanistiske Fakultet i samarbejde Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. 

• Masteruddannelse i Katastrofehåndtering er en eng-
elsksproget masteruddannelse, som udbydes af Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med
Universitetet i Lund. 

De nye uddannelser lever alle op til universitetets strate-
giske mål på uddannelsesområdet om, at studerende
også skal tilegne sig tværfaglige kompetencer gennem
kontakt med andre fag end deres eget. Således er alle 6
uddannelser tværfakultære med inddragelse af minimum
to fakulteter, heraf er 4 af uddannelserne etableret i
samarbejde med andre danske og udenlandske universi-
teter. 

To af uddannelserne er på forhånd blevet tildelt et sær-
ligt elitetaxamater af Videnskabsministeriet, hvilket har
givet mulighed for et yderligere kvalitetsløft. Under -
visningssproget for 4 af uddannelserne er engelsk, hvil-
ket bidrager til at understøtte KU’s internationale profil. 

KU har i sin strategi sat sig et mål om at udvikle særligt
krævende kandidatgrader (kaldet COME for
”Copenhagen Master of Excellence”), der skal bidrage
med at tiltrække og fastholde flere dygtige studerende –
udenlandske såvel som danske. Tanken bag er at forbe-
dre udvalgte uddannelsers kvalitet gennem internationa-
lisering. I 2008 blev rammerne for udvælgelsen af disse
COME-uddannelser fastlagt. De første studerende på
Copenhagen Masters of Excellence har studiestart i sep-
tember 2009.

I forbindelse med den øgede internationalisering er det
KU’s strategi hurtigst muligt at omsætte parallelsprogs-
politikken i praksis. Derfor stilles der eksempelvis krav
om, at undervisere på COME-uddannelserne skal gen-

problemer) er der i 2008 etableret en målrettet vejled-
ning. 

Nye uddannelser
KU har i 2008 arbejdet med at lancere ”det indre mar-
ked” på uddannelsesområdet for at gøre det nemmere
og mere attraktivt for de studerende at udnytte KU’s
bredde i uddannelses- og kursusudbuddet. Samtidig er
der arbejdet målrettet med at styrke kvaliteten i uddan-
nelserne, da det er afgørende for KU, at uddannelser ne
har en høj kvalitet, der lever op til de krav og forvent-
ninger studerende, aftagere og myndigheder stiller. Det
er de enkelte fakulteter, der opretter og nedlægger
uddannelser og derfor igangsatte universitetet i løbet af
2008 en række kvalitetssikringsinitiativer, der skal sikre
en koordineret udvikling af nye uddannelser, og at nye
uddannelser udvikles i overensstemmelse med både uni-
versitetets strategi (Destination 2012) og handlingsplan
og de krav og retningslinjer den nye akkrediteringsinsti-
tution ACE Denmark har opstillet. Koordineringen sker
via KU´s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR). 

KU fik i 2008 akkrediteret og godkendt 6 nye uddan-
nelser:
• Bacheloruddannelse i Kommunikation og IT.

Udbydes af Det Humanistiske Fakultet i samarbejde
med Det Naturvidenskabelige Fakultet

• Kandidatuddannelse i Miljøkemi og Sundhed.
Udbydes af Det Biovidenskabelige Fakultet i samar-
bejde med Det Farmaceutiske Fakultet, Det Natur -
videnskabelige Fakultet og Det Sundheds viden skabe -
lige Fakultet. Uddannelsen forventes tildelt særligt
elite taxameter af Videnskabsministeriet.

• Kandidatuddannelse i International Law, Economics
and Management blev positivt akkrediteret af ACE
Denmark i 2008 og afventer kun endelige formelle
godkendelse fra Videnskabsministeriet. Uddannelsen
udbydes af Det Juridiske Fakultet i samarbejde med
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Copenhagen
Business School. Uddannelsen forventes tildelt elite-
taxameter af Videnskabsministeriet. 

• Kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder blev
den første fællesuddannelse KU deltager i.
Uddannelsen er engelsksproget og udbydes som en
fællesuddannelse i samarbejde mellem Københavns
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Frue Plads. Blandt gæstetalerne i 2008 kan nævnes
Yale’s rektor, økonomen Richard Levin, statsminister
Anders Fogh Rasmussen, Europa-Parlamentets formand
Hans-Gert Pöttering, Professor og tidligere næstfor-
mand for FN’s klimapanel (IPCC) Mohan Munasinghe,
Dr. Wade Troxell fra Colorado State University, Shells
vicedirektør Rob Routs og klima- og energiminister
Connie Hedegaard.

”Grøn Campus” betegner KU’s interne arbejde med
bæredygtighed, der skal være med til at sikre strategiens
mål om at gøre KU til et af Europas grønneste campus -
områder. Som konkretisering af dette mål vedtog besty-
relsen i efteråret 2008 en målsætning for Grøn Campus
om at få reduceret energiforbruget og nedbragt CO2
udledningen med 20 % i 2013.

En væsentlig del af Grøn Campus er gennemførelsen af
en Energihandlingsplan for bygninger og infrastruktur,
adfærds- og synlighedskampagner samt et samarbejde
med universiteterne i IARU- alliancen om ”Creating
Green Universities”.

Blandt tiltagene i Grøn Campus er ligeledes opførelsen
af Green Lighthouse, der er det første bæredygtige byg-
geri på KU og som opføres i samarbejde med en række
private investorer, UBST og Københavns Kommune. I
2008 blev der taget første spadestik til Green Light
House og det forventes færdigopført i august 2009.
Green Lighthouse hører hjemme på Det Naturviden -
skabelige Fakultet og vil komme til at huse studie -
administration, studenterservice, faculty lounge og
mødefaciliteter.

Finansiel redegørelse

Universitetets samlede indtægter i 2008 udgør 6.413,5
mio.kr. Heraf andrager eksternt finansierede indtægter
25,2%, uddannelsesindtægter 24,9% og andre indtæg-
ter udgør 5,2%. Forsknings- og basistilskud fra mini -
steriet udgør henholdsvis 34,3% og 10,4%. De variable
indtægter beløber sig således til 55,3%. 

nemføre en certificering af vedkommendes fremmed-
sprogsfærdigheder.

Denne certificering varetages af Center for Internatio -
nalisering og Parallelsproglighed (CIP), som blev etableret
i november 2008 ved Det Humanistiske Fakultet. CIP
er både et forsknings- og et resur secenter, der skal sikre
en langsigtet strategi for sprog lig kompetenceudvikling
på KU. Der arbejdes bl.a. med at udvikle og anvende
behovsunder sø gel ser og diagnostiske test, der vil gøre
det muligt at tilbyde forskningsbaserede skræd der syede
engelsk- og dansk kur ser for både ansatte (TAP såvel
som VIP) og studerende.

Klimasatsning
KU fortsatte og intensiverede i 2008 arbejdet med den
klimasatsning, der igangsattes i anden halvdel af 2007
og som kulminerer med ”International Scientific Con -
gress on Climate Change” i marts 2009. Kongressen
arrangeres i samarbejde med IARU-alliancen, som for -
uden KU består af 9 andre internationale topuniversite-
ter. De forskningsresultater, der præsenteres på kongres-
sen vil efterfølgende blive samlet i en syntese-rapport,
som vil tilgå alle delegationer på FN’s klimamøde, der
finder sted i København ultimo 2009.

Udover det rent forskningsmæssige arbejde, der primært
foregik i nogle af de faglige temapakker, der blev igang-
sat ifm. fusionen, fulgte klimasatsningen i 2008 to spor:
formidlingsaktiviteter og såkaldt ”Grøn Campus”, hvor
sidstnævnte er betegnelsen for KU’s interne arbejde med
bæredygtighed.

Som led i formidlingsaktiviteterne i KU’s klimasatsning
er der i 2008 opstartet en forelæsningsrække, kaldet
”Copenhagen Climate Lectures”. Formålet er at give en
bred dækning af klimadebattens mange aspekter og at få
danske og udenlandske politikere, meningsdannere og
forskeres analyse af og bud på de udfordringer, verden
står overfor. Alle forelæsninger har givet deltagerne
mulighed for at stille spørgsmål og debattere med
oplægsholderne.

Der har i 2008 været afholdt i alt 10 ”Climate
Lectures”, hvoraf størsteparten er afholdt i Festsalen på
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bemyndiges til at betale disse studerendes studieafgift i
forbindelse med deltagelse i uddannelserne. 

Københavns Universitet er på baggrund heraf i færd
med at refundere uddannelsesudgifter og forventer at
refundere ca. 0,5 mio. kr. til i alt 15 studerende, som er
eller har været optaget på en Erasmus Mundus uddan-
nelse på Københavns Universitet.

Forventet økonomisk udvikl ing

Universitetet forventer, at der i de kommende år fortsat
bliver brug for stram økonomistyring, da uddannelses-
og forskningsindtægterne skal øges, i en situation hvor
universitetet står overfor fysiske, strukturelle og admi-
nistrative forandringer.

Derudover peger finanslov (FL09) og globaliseringsaf-
tale på, at universitetet i højere grad må berede sig på
at konkurrere om indtægter frem for at modtage frie og
ubundne tilskud på finansloven. Det skærper kravene
til universitetets organisation og betyder, at universite-
tet fremover skal agere under mere usikre økonomiske
betingelser med en større andel af varierende indtægter.
På trods af den økonomiske usikkerhed vil universitetet
fortsat arbejde på at være en anerkendt national og
international forsknings- og uddannelsesinstitution
samt bevare positionen blandt de bedste universiteter i
verden. Det forudsætter, at universitetet følger strategi-
en Destination 2012 samt fortsat investerer i de faglige
miljøer.    

Universitetet arbejder fortsat med integration af de to
nye fakulteter Det Biovidenskabelige fakultet og Det
Farmaceutiske Fakultet. Som del af fusionsgrundlaget
er der også i 2009 afsat 18,0 mio.kr. til tværfakultære
temapakker, der skal fremme og understøtte synergier
indenfor forskning og uddannelse. Derudover vil de
kommende år være præget af en række investeringer,
der skal sikre målet om universitetet som Grønt
Campus. Målet er at gøre udvikling, drift og adfærd på
universitetet mere bæredygtig og dermed opnå 20%
reduktion i energiforbrug og CO2 emissioner i 2013.

Universitetets samlede driftsomkostninger i 2008 udgør
6.490,0 mio.kr. Heraf beløber personaleomkostningerne
sig til i alt 3.690,3 mio.kr., mens universitetets øv rige
driftsomkostninger andrager i alt 2.799,7 mio.kr.  De
samlede personaleomkostninger udgør 56,9% af de
samlede omkostninger, hvilket er på niveau med 2007. 

Finansielle indtægter i 2008 udgør 54,2 mio.kr., mod
47,4 mio.kr. i 2007, i alt en stigning på 6,8 mio.kr.
(løbende priser) i forhold til 2007. Stigningen er et
resultat af en højere forrentning af KUs likviditet. 

Driftsresultatet for universitetets samlede aktiviteter i
2008 blev et underskud på 22,3 mio.kr. efter finansielle
poster mod et budgetteret underskud på 84,8 mio.kr. 
Indtægtsførelsen af den obligatoriske opsparing på 42,4
mio. kr. var ikke budgetteret.

Universitetets egenkapital blev reduceret med 32,2
mio.kr. i forhold til 2007, hvilket skyldes underskuddet
på 22,3 mio. kr. samt en ompostering af enheden
CHIP’s kapitalandel fra KU’s egenkapital til gælds -
posterne. Den samlede balancesum udgør pr. 31.
december 2008 3.242,0 mio.kr., heraf udgør egenkapi-
talen ekskl. statsforskrivning 490,8 mio.kr.  svarende til
en soliditet på 16,6%.

Ledelsen betragter det økonomiske resultat som til-
fredsstillende. 

Det økonomiske resultat i 2008 har udviklet sig som
forventet og stemmer godt overens med universitetets
prognose ved 3. kvartal 2008.

Resultat dækker dog over en række afvigelser af både
positiv og negativ karakter, som ikke har været prog-
nosticeret. Der er således fortsat behov for fokus på
økonomistyringen. Arbejdet med regelmæssig budget-
opfølgning på økonomien på alle niveauer i organisa-
tionen vil til stadighed videreudvikles og forbedres.  

Sagen vedr. egne studerendes betaling for så vidt angår
EU/EØS- borgere i forbindelse med Erasmus Mundus
uddannelser blev afgjort i 2008 ved, at universiteterne
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Besparelsen anvendes på at øge forskningsaktiviteten
bl.a. ved at ansatte flere forskere. 

Tilsvarende gennemføres frem til 2010 en effektivise-
ring af de administrative støttefunktioner samt en mere
intensiv it-understøttelse. Der er igangsat en række
organisatoriske og procesmæssige forbedringer, der skal
sikre procesforenklinger og forstærkninger i administra-
tionen. Effektiviseringen overføres til fakulteternes ker-
neaktiviteter indenfor forskning og uddannelse. 

Universitetets samlede omsætning vil i de kommende
år være præget af stabil eller svagt stigende udvikling i
indtægterne. Universitetet forventer at modtage flere
basismidler og konkurrenceudsatte midler til forskning,
som følge af globaliseringsaftalen, som til en vis grad vil
kompensere for den generelle nedadgående tendens på
Finansloven.
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KU indgik i december 2007 med Ministeriet for
Viden skab, Teknologi og Udvikling en 3-årig udvik -
lings kontrakt for perioden 2008 til 2010. Udviklings -
kontrakten indeholder 16 mål indenfor forskning,
uddannelse, vidensspredning og forskningsbaseret myn-
dighedsbetjening. 

Sideløbende med udarbejdelsen af udviklingskontrak-
ten blev KU’s første strategi ”Destination 2012” ved -
taget af bestyrelsen. For at få et samlet overblik over de
mål som universitetet har forpligtiget sig på, er der
udarbejdet en strategisk handleplan, der både indehol-
der mål fra strategien og mål fra udviklingskontrakten.
Nogle mål er sammenfaldende, andre mål understøtter
hinanden. Den Strategiske Handleplan blev udarbejdet
og vedtaget af bestyrelsen i september 2008. 

Samlet set er der ved udgangen af 2008 7 mål der
opfylder milepælen for 2008, 5 mål er delvist opfyldt,
mens 2 mål ikke opfylder målsætningen for 2008.
Endelig er 2 mål ikke konkretiseret i årlige milepæle,
men er i proces i forhold til målopfyldelse inden for
kontraktperioden.

Nedenfor er beskrevet udvalgte resultatmål for udvik -
lingskontrakten med ministeriet. Efterfølgende er
udviklingen for de enkelte mål gennemgået skematisk.

Rapportering af udvalgte resultatmål  

Mål 4: Ph.d.-aktivitet

Det var universitetets mål at indskrive 741 nye ph.d.-
studerende i løbet af 2008 mod 653 nye ph.d.-stude-
rende i 2007, og at fastholde gennemførelsesprocenten
på 63 %. I alt blev 688 nye ph.d.-studerende indskre-
vet på ph.d.-uddannelsen i perioden 1. oktober 2007
til 30. september 2008, hvilket er 53 færre end forven-
tet ved kontraktens indgåelse. Den markante stigning i
antal ph.d.-studerende der skal indskrives, specielt på
de våde fakulteter, uden at der er fulgt fuld finansiering
med i form af globaliseringsmidler, har medført, at uni-
versitetet skal opnå en markant større andel ekstern

finansiering til ph.d.-uddannelse, hvilket desværre ikke
har været muligt i det forventede omfang.

I 2007 blev der indskrevet 33 flere ph.d.-studerende
end universitetets mål på 620. Idet ph.d.-studerende
indskrives løbende gennem hele året frem for til faste
frister, er det relevant at anskue antallet over en længere
periode end blot et år. Over den 2-årige periode 2007-
08 er der således samlet set blev indskrevet 1.341 nye
ph.d.-studerende, hvilket er blot 2 % færre ph.d.-stude-
rende end forventet for perioden.

Der optages flere ph.d.-studerende på KU end nogen-
sinde før. Fra 2006 til 2008 er der sket en forøgelse af
indskrevne ph.d.-studerende på lige over 100 svarende
til en forøgelse på 17 % fra 2006 til 2008. Det er
imidler tid en stor økonomisk og praktisk udfordring at
realisere en så voldsom forøgelse af volumen på kort
tid. Der arbejdes på at styrke ph.d.-området på de
enkelte fakulteter samtidig med, at der arbejdes for en
styrkelse af KU’s samlede ph.d.-profil, hvilket primært
sker i regi af Forskeruddannelsesrådet KUFUR. Som
led i styrkelsen er der vedtaget fælles regler og retnings-
linjer for indskrevne ph.d.-studerende ved universitetet,
og der er sat fokus på kvalitet i vejledningen, udbuddet
af generiske kurser og der arbejdes for at skabe yder -
ligere internationalisering. 

Gennemførelsesprocenten har i 2008 været på 60 %,
set i forhold til optaget 4 år tidligere. Dette er margi-
nalt under universitetets mål om en gennemførselspro-
cent på 63 %. Tallet tager ikke hensyn til, at en del
ph.d.-studerende holder barselsorlov i løbet af deres
ph.d.-forløb, hvilket naturligt forlænger gennemførel-
sestiden. Samlet gennemfører ca. 85 % af alle optagede
ph.d.-studerende. 

I en periode med kraftig stigende antal ph.d.-studeren-
de er der iøvrigt iværksat en styrkelse af den fælles
pædagogisk-didaktiske profil, bl.a. gennem forslag om
etablering af fælles ph.d.-pædagogikum og ph.d.-vej -
lederkurser. 
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Mål 9: Iværksætteri

Der blev i 2008 afholdt 26 ECTS-givende iværksætter-
kurser. Målet for 2008 på 14 ECTS-givende iværksæt-
terkurser er således opnået. En række af kurserne er
tilbagevendende. Herudover udbydes hvert semester
flere enkeltstående kurser, bl.a. sommer-kurser.
Kurserne udbydes på næsten alle fakulteter og er der-
med bredt tilgængelige for studerende fra forskellige
fagretninger. Der udbydes kurser inden for entrepre-
neurship, intrapreneurship, opstart, Intellectual
Property Rights o.m.a.

Ud over de ECTS-givende kurser i iværksætteri er der
også taget initiativ til flere andre tilbud, dels om speci-
fikke emner, kurser/events af kortere varighed, og til-
bud til de studerende, der ikke har plads til ECTS-
givende kurser af denne art i deres studieplan. De fleste
af disse aktiviteter er forankret i de to studentervæks-
thuse, hhv. Katalyst (for Det Humanistiske Fakultet) og
Katapult (for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Bioviden -
skabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet).

Fremadrettet arbejdes der for at sikre, at flere studeren-
de får mulighed for at tage entepreneurship-prægede
fag i løbet af deres studietid, enten som særskilte iværk-
sætterfag eller med iværksætteri som en del af eksiste-
rende fag. KU arbejder derudover for at sikre en sam -
men hæng og overgang fra at være universitetsstuderen-
de iværksætter, til at komme ud i det almene iværksæt-
terrådgivende system (væksthuse, innovationsmiljøer
mm.).

Mål 10: Internationalisering af uddannelserne

Målet om 949 udrejsende og 1.732 indrejsende stude-
rende i 2008 blev opfyldt, idet 984 af universitetets
studerende tog på studieophold i udlandet, mens KU
fik besøg af i alt 1.912 udenlandske studerende, hvoraf
1.471 udløste internationaliseringstaxameter. Målet om
at udbyde 14 uddannelser med engelsk som undervis-
ningssprog blev også opfyldt idet KU i løbet af 2008
udvidede antallet af engelsksprogede uddannelser,
enten gennem oprettelse af nye eller omlægning af

eksisterende uddannelser til i alt 25. De betydelige
resultater for 2008 understøtter dermed universitetets
strategi om at KU’s studerende skal udvikle stærke
internationale kompetencer, der kvalificerer dem til det
globale jobmarked og et globaliseret Danmark. 

Fremragende uddannelser er og bliver den sikreste
garanti for, at KU kan rekruttere de bedste i den kom-
mende generation af danske og udenlandske forsker -
talenter. Derfor blev 2008 ligeledes året, hvor rammer-
ne for Copenhagen Masters of Excellence-uddannelser
(COME) blev fastlagt. I foråret 2009 forventes Ledelses-
team at godkende de første 8-9 uddannelser med COME
status, ligesom der vil blive arbejdet videre med mar-
kedsføringen af COME-konceptet i samarbejde med
uddannelserne. De første studerende på Copenhagen
Masters of Excellence har studiestart i september 2009.

KU’s deltagelse i International Alliance of Research
Universities (IARU) har også betydning for uddannelses -
området. Således er der i 2008 blevet arbejdet intensivt
med udvikling af IARU’s Global Summer Program,
hvor studerende på tværs af IARU-alliancens universite-
ter kan gennemføre et intensivt sommerskoleprogram.
KU bidrager i 2009 med to kurser i dette forløb. Endelig
har KU deltaget aktivt i opstarten af projektet om etab-
lering af Sino Danish Center i Beijing (SDC). Dette
arbejde forventes at blive yderligere intensiveret i 2009. 

Mål 12: Samarbejde med professions højskoler

Det var universitetets mål at indgå mindst en yderligere
formaliseret samarbejdsaftale med en professionshøjskole.
KU, Professionshøjskolen København og Professions -
højskolen Metropol indgik primo 2008 et samarbejde
for at styrke den nye læreruddannelse. Samarbejdet
omfatter en række initiativer, der vil gøre det muligt for
lærer uddannelserne på de to professionshøjskoler at
drage nytte af KU's forskningsbaserede uddannelser
inden for især dansk og matematik, men også inden for
sprog- og naturfag.

Et element i samarbejdet er også, at der indføres mere
fleksible og synlige meritregler, der vil gøre det nemme-
re for universitetsstuderende, som vælger at overgå til



en læreruddannelse, at få godkendt undervisning fra
universitetets bachelor-uddannelser. Samtidig vil man
med en læreruddannelse i ryggen kunne få godskrevet
mindst et halvt års undervisning på KU’s bachelor -
uddannelser i dansk og matematik.

At indføre et 1-årigt undervisningsrettet forløb ved
bacheloruddannelserne i dansk og matematik på KU er
et andet element i aftalen. En universitetsstuderende,
der har gennemført dette forløb, vil kunne få fuld
merit herfor på læreruddannelsen. 

Endelig vil der blive udviklet målrettede efter- og
videreuddannelsestilbud inden for det pædagogiske
område. Dette er en af professionshøjskolernes kerne-
kompetencer, og med sammenkobling til universitetets
forskningsbaserede masteruddannelser skal der udbydes
uddannelser, der er attraktive for f.eks. gymnasierne,
men også kommuner, der ønsker at styrke grundlaget
for at udvikle de lokale folkeskoler.

KU og de to professionshøjskoler har valgt en samar-
bejdsmodel for at kunne løfte den vigtige samfunds -
opgave at styrke fagligheden i læreruddannelsen. KU
ser det som en vigtig opgave at stille sin forskningsbase-
rede viden til rådighed for regionale partnere. Sam ar -
bejdet om læreruddannelsen vil endvidere styrke KU’s
eget uddannelsesudbud. Med aftalen kan studerende
fra KU, der ønsker at skifte til en mere professionsret-
tet uddannelse, gøre dette uden at forlænge studie tiden.

Mål 13: Efter- og videre uddannelse 

Det var universitetets mål at øge antallet af studerende
med 3 % samt øge deltagerbetalingen på efter, og
videreuddannelsesområdet med 6 %. 

Universitetet bestræber sig på at tilfredsstille behovet
for efter- og videreuddannelse og har i løbet af 2008
arbejdet med konceptudvikling for udbud af kortere -
varende efter- og videreuddannelsesforløb. Et element i
konceptudviklingen har været at teste potentialet for et
bredere udbud af korterevarende og praksisrettede efter-
og videreuddannelser for højtuddannede, som nyttiggør
universitetets forskning og samtidig skaber øget indtje-

ning. I løbet af 2008 har dette arbejde bl.a. resulteret i
udviklingen af forskellige modeller for behovsanalyser,
pædagogisk didaktisk udvikling, markedsføringskon-
cepter mv. De foreløbige erfaringer viser, at udbud af
denne type uddannelser forudsætter etab lering af ram-
mer i form af tværgående supportfunk tioner, klare ret-
ningslinjer og procedurer samt ledelses fokus og klare
incitamentsstrukturer. Resultater og erfaringer fra
denne konceptudvikling vil blive inddraget i det arbej-
de, som i løbet af 2009 skal resultere i en samlet strate-
gi for efter- og videreuddannelsesområdet på KU. 

I alt 4.026 personer deltog i efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter ved KU i løbet af 2008. Målet om 3.898
betalende deltagere i løbet af 2008 er således 128 flere
end forventet. Betaling for deltagelse i uddannelse ved
KU omfatter såvel deltagerbetaling for efter- og videre-
uddannelsesaktiviteter og den studieafgift, der opkræves
af fuldtidsstuderende fra ikke EU/EØS-lande.
Deltagerbetalingen blev på 27,1 mio. kr. i 2008 fordelt
på 24,0 mio. kr. på Åben Uddannelse og 3,1 mio. kr.
på studieafgift. Målet var en samlet deltagerbetaling på
27,8 mio. kr. og målet må anses for opfyldt. Samtidig
skal det bemærkes, at det samlede beløb dækker over en
stigning i studieafgift for udenlandske fuldtidsstuderen-
de og et fald i deltagerbetaling for efter- og videre -
uddannelse. En del diplom- og masteruddannelser
udbydes hvert andet år, hvilket er en del af forklaringen
på faldet i deltagerbetaling for efter- og videreuddan-
nelse. I det kommende strategiarbejde vil indgå analyse
af økonomien på efter- og videreuddannelsesområdet.

Mål 14: Deltagelse i den offentlige debat

Der er sket en markant stigning i KU’s eksponering i
medierne nationalt og internationalt de sidste to år.
Forskerne ved universitetet optræder stadig mere i både
trykte og elektroniske tidsskrifter herhjemme og i ud -
landet. KU øgede således i 2008 eksponeringen i
medier ne nationalt og internationalt. Universitetets
forske re optrådte 3118 gange i Infomedia og 312 gange
i Lexis-Nexis. 

I Danmark bliver forskningen ved Købehavns Univer  si -
tet omtalt næsten 40 pct. mere i andet halvår af 2008
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end første halvår af 2007. Dette tal er opgjort via den
danske mediebase Infomedia. Der er målt på 20
udvalgte danske nyhedsmedier inkl. på deres platforme
på internettet. Al navnestof er frasorteret, ligesom der
kun er medregnet omtale, hvor både navnet ”KU” og
en forsker indgår. Væksten i den nationale omtale
skyldes sandsyn ligvis både den øgede interesse for
forskning i medierne samt den stadig mere intensi ve -
rede arbejde med kommu nikation, events og forsk -
nings formidling på universitetet.

KU globale omtale er vokset endnu mere markant i
perioden. Fra første halvår 2007 til andet halvår af
2008 er omtalen fordoblet i verdens største medier. Her

er målt i den internationale tidsskrift- og avisdatabase
Lexis-Nexis i indekset Major World Publications. Det
omfatter omkring 700 internationale engelsksprogede
tidsskrifter og aviser som f.eks. New York Times,
Newsweek, The Jerusalem Post, The Guardian og
Korea Herald, men også faglige populære tidsskrifter
som Pharmacy Today, Life Science Weekly og Airline
Business Report.

Den markante stigning i den globale omtale skyldes
primært, at universitetet har haft fokus på international
forskningsformidling inkl. at få lanceret historier i inter -
nationale nyhedsbureauer og tidsskrifter, samt få udar-
bejdet engelsksproget pressemateriale og hjemmesider.    

19

Københavns Univers i tets Årsrapport 2008

Rapportering på KU’s udvikl ingskontrakt 2008-2010

1. KU vil gennem kontraktperioden arbejde for at fastholde et højt niveau i
forskningsproduktionen pr. VIP i form af artikler i peer- og ikke peer-
re viewede tidsskrifter, bøger og antologier.

2. KU vil gennem kontraktperioden arbejde for at øge antallet af nyansatte
forskere med seneste ansættelsesland udenfor Danmark for derigennem
af styrke internationaliseringen af forskningen. 

3. KU vil gennem kontraktperioden fortsat øge indtægterne fra eksterne kil-
der. I kontrakten fokuseres på bidrag fra danske offentlige kilder, danske
private fonde mv., EU-midler og øvrige udenlandske kilder.

4. Globaliseringsaftalen sætter som mål at øge optaget af ph.d.er væsentligt
frem til 2010. Forøgelsen skal særligt ske indenfor naturvidenskab, teknisk
videnskab, IT og sundhedsvidenskab.
Universitetet vil som led i realiseringen af dette fortsætte udviklingen i
optag af ph.d.-studerende samt arbejde for, at gennemførelsesprocenten
fastholdes. 
Indskrivningsniveauet fremgår af den tillægskontrakt, der blev indgået i
foråret 2007 mellem KU og ministeriet.
I henhold til universitetslovens § 16 b opretter KU en ph.d.-skole pr. fakul-
tet til varetagelse af ph.d.-uddannelsen.

5. KU vil gennem kontraktperioden fastholde den nuværende andel af en
ungdomsårgang, der optages på bacheloruddannelsen på KU. Med den
kendte stigning i størrelsen på de kommende ungdomsårgange vil dette
medføre et meroptag. Det er en forudsætning, at det loft, der eksternt er
fastsat på visse uddannelser også følger den demografiske udvikling i
antallet af 20-24-årige. 

Resultatmål 

KU’s forskningspersonale har i 2008 gennemsnitligt udarbejdet 2,2 artikler i
peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, 0,2 artikler i videnskabelige tidsskrif-
ter, som ikke er peer-reviewed, 0,1 videnskabelige bøger og monografier og
0,4 bidrag til videnskabelige bøger/antologier.
Niveauet er fastholdt.

Af 245 VIP-ansættelser i 2008 kommer 49 fra stillinger uden for Danmark. Det
svarer til ca. 20 %, og ligger således over målet på 15,45 % for 2008. 

KU har i 2008 tiltrukket eksterne midler for 1.300,5 mio.kr. Dette er en stig-
ning på 24,4 % i forhold til 2007 og en stigning på 43,3 % i forhold til
udgangspunktet 2005-06. 
Målet for 2008 om en stigning på 3 % er derfor opfyldt.

Jf. målrapportering.
Målet for 2008 om et optag på 741 er ikke opfyldt. I 2007 blev der dog ind-
skrevet flere ph.d.-studerende end universitets mål. Over en 2-årig periode i
2007-2008 blev der således samlet set indskrevet 1.341 nye ph.d.-studerende
hvilket er blot 2 % færre ph.d.-studerende end forventet for den samlede
periode.

Der blev optaget 5.175 nye bachelorstuderende på KU i 2008, hvilket afviger
negativt i forhold til målet om 6.000 studerende. En national undersøgelse
peger på indførelse af specifikke adgangskrav og unikt gode beskæftigelses -
vilkår som forklaring på den lave søgning til universitetsuddannelserne i 2008. 

Afrapportering for 2008



Bachelor
Frafaldet i 2008 måles i forhold til de studerende, der startede på studiet i
2004. Målet om et frafald på max 25 % blev ikke realiseret idet frafaldet for
årgang 2004 er på 27 %. Langt det største frafald sker i løbet af det første
studieår, og KU’s nye initiativer virker først på senere årgange. 
Kandidat
Frafaldet i 2008 måles i forhold til de kandidatstuderende, der startede på studiet
i 2005. Målet om at fastholde det lave frafald på max. 4 % blev opfyldt i
2008. Det skal bemærkes, at KU har lanceret en række nye initiativer, som vil
få virkning fremadrettet og yderligere vil mindske frafaldet.

Bachelor normeret tid
Målet om en forbedring af gennemførelsestiden på 3 % svarende til 27,8 %
blev opfyldt, idet 30 % af de studerende der startede bachelorstudiet i 2004
gennemførte. 
Bachelor normeret tid + 1 år
Målet om en forbedring af gennemførelsestiden på 3 % svarende til 52,5 %
blev næsten opfyldt, idet 52 % af de studerende der startede bachelorstudiet i
2004 gennemførte. 
De igangsatte tiltag for at øge studieeffektiviteten vil først vil have mærkbar
effekt på gennemførelsestiden for de årgange, som p.t. læser på KU. 
Kandidat normeret tid
Målet om en forbedring af gennemførelsestiden på 3 % svarende til 13,4 %
blev næsten opfyldt, idet 13 % af de studerende der startede kandidatstudiet i
2005 gennemførte. 
Denne årgang som de første har indgået kontrakt om udarbejdelse af speciale. 
Kandidat normeret tid + 1 år
Målet om en forbedring af gennemførelsestiden på 3 % svarende til 52,5 %
blev opfyldt, idet 56 % af de studerende der startede kandidatstudiet i 2005
gennemførte. 

Alle uddannelser ved KU er dækket af aftagerpaneler. Det Naturvidenskabelige
Fakultet er ved at udpege de sidste panelmedlemmer. KU har i alt 39 aftager-
paneler for uddannelserne hertil kommer rektoratets Kompetencepanel og et
advisory board for Kulturkurser.dk, dvs. i alt 41 aftagerpaneler.
I efteråret 2008 gennemførtes en midtvejsevaluering, der dokumenterer etab-
leringen samt de foreløbige erfaringer og resultater for aftagerpanelerne.
Midtvejsevalueringen har resulteret i 10 fremadrettede anbefalinger til ledelsen
om ’det gode aftagerpanel’ og er blevet behandlet af KU’s
Uddannelsesstrategiske Råd. 

Jf. målrapportering.
Målet for 2008 om at udbyde 14 ECTS-givende iværksætterkurser er opfyldt.

Jf. målrapportering. 
Målet for 2008 om 949 udrejsende og 1.732 indrejsende studerende blev
opfyldt. Målet for 2008 om at udbyde 14 uddannelser med engelsk som
undervisningssprog blev også opfyldt.

Undervisningsevaluering
Ved udgangen af 2008 forelå indstilling om fælles procedurer for under -
visningsevaluering samt fælles koncept for offentliggørelse af evalueringsrap-
porter. 
De nye procedurer vil blive implementeret i løbet af 2009, således at der kan
offentliggøres første gang i oktober 2009.

Resultatmål Afrapportering for 2008
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6. KU vil gennem kontraktperioden reducere frafaldet på bacheloruddan-
nelsen og fastholde det lave frafald på kandidatuddannelsen. Målet skal
bl.a. opnås ved en styrket vejledningsindsats og forbedring af studiemiljø-
et, jf. mål 11. Da der fremadrettet gennemføres en stramning i studie -
aktivitetskravene, forventes der en midlertidig stigning i antallet af frafald-
ne studerende i 2007/2008, hvorfor der ikke samlet kan forventes en for-
bedring i 2008. 

7. KU vil gennem kontraktperioden nedbringe de studerendes gennemførel-
sestid på såvel bachelor- som kandidatuddannelsen. Dette resultat ventes
opnået gennem indsatser, der forbedrer studievejledningen og studiemil-
jøet, jf. mål 11, samt ved indførelse af skærpede studieaktivitetskrav. 

8. KU vil gennem kontraktperioden - med henblik på at tilpasse KU’s uddan-
nelser til samfundets behov - sammen med aftagerpanelerne drøfte og
analysere uddannelsernes arbejdsmarkedsorientering, identificere eventu-
elle strukturelle problemer på uddannelserne samt analysere og vurdere
de forskellige uddannelsers optagelsesvolumen. 

9. KU vil gennem kontraktperioden øge udbuddet af ECTS-givende kurser i
iværksætteri.

10. KU vil gennem kontraktperioden øge antallet af ind- og udrejsende stude-
rende samt antallet af hele uddannelser med engelsk som undervisnings-
sprog for derigennem at styrke internationaliseringen af universitets -
miljøet.

11. KU vil gennem kontraktperioden arbejde for at højne kvaliteten i undervis-
ningen ved bl.a. nye undervisningsformer og efteruddannelse af under -
visere. Derudover vil der være fokus på studievejledningsaktiviteter samt
indsatser, der har til formål at forbedre studiemiljøet. Endelig vil undervis-
ningsevalueringer i løbet af kontraktperioden blive offentliggjort på inter-
nettet. 
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...pkt. 11 fortsat
Strategi for nye undervisningsformer og efteruddannelse af undervisere
Der er i løbet af 2008 udarbejdet forslag til fælles adjunktpædagogikum med
indbygget kursustilbud til ph.d.-studerende. De fælles retningslinjer skal sikre
pædagogisk kvalificering af adjunkterne og udvikle undervisningskulturen på
KU. Organiseringen af det fælles adjunktpædagogikum defineres i 2009.
Parallelsprogscenter
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) blev etableret i
november 2008 ved Det Humanistiske Fakultet. CIP er både et forsknings- og
et resursecenter, der skal sikre sproglig kompetenceudvikling på Københavns
Universitet. Der arbejdes bl.a. med at udvikle og anvende behovsundersøgelser
og diagnostiske test, der vil gøre det muligt at tilbyde forskningsbaserede
skræddersyede engelsk- og danskkurser for de ansatte (VIP og TAP).
Udvikling af webportal for studie- og erhvervsvejledning
Webportal for studie- og erhvervsvejledning er udarbejdet og implementeret.
Portalen er målrettet til studerende på KU, og giver let adgang til information
om vejledningstilbud, sociale tilbud, praktik- og jobformidling, kompetence -
afklaring og arbejdsmarkedskendskab. Portalen fungerer samtidigt som viden-
bank for studie- og erhvervsvejledere på KU. 
Uddannelse af studentervejledere
Målet om at alle vejledere skal gennemføre et grundkursus er opnået. Der er
derudover taget indledende skridt til på KU at oprette et kort, samlet efterud-
dannelsestilbud for studenterstudievejledere på KU, med opstart ved udgangen
af 2009.  
Studiepladser
KU har overopfyldt målet om 800 læsepladser med 174 pladser (der blev i
2008 etableret 974 pladser). Hertil kommer, at Det Kongelige Bibliotek/
Københavns Universitetsbibliotek (KUB Nord og KUB Syd) i 2008 udvidede med
i alt 653 pladser.

Jf. målrapportering.
Målet er ikke udmøntet i milepæle. Målet er under opfyldelse.

Jf. målrapportering.
Målet for 2008 om 3.898 betalende deltagere er opfyldt.
Målet for 2008 om en samlet deltagerbetaling på 27,8 mio. kr. anses som opfyldt.

Jf. målrapportering.
Målet for 2008 på 2.484 omtaler blev opfyldt.

Der blev i 2008 indgået 412 samarbejdsaftaler, hvilket udgør udgangspunktet
for øgningen i aftaleperioden. Der blev indgået 12 licensaftaler i 2008.
Licensindtægter fra året er 4.207,1 mio. kr. ekskl. moms.
Målet er ikke udmøntet i milepæle. Målet er under opfyldelse.

Det Biovidenskabelige Fakultets kontrakter med henholdsvis Fødevare -
ministeriet og Miljøministeriet, er forlænget for 2009. Kontraktmål for 2008
for begge kontrakter er opfyldt. 

Resultatmål Afrapportering for 2008

12. KU vil gennem kontraktperioden arbejde for at formalisere samarbejdet
med de kommende professionshøjskoler til gavn for den faglige udvikling
på professionshøjskolerne og til gavn for den didaktiske og pædagogiske
udvikling på KU.

13. KU vil gennem kontraktperioden øge antallet af betalende studerende på
efter- og videreuddannelse (deltidsuddannelse) ved universitetet og den
samlede deltagerbetaling.

14. KU er i henhold til universitetsloven forpligtiget til at deltage i den offent-
lige debat m.v. og dermed bl.a. være med til at sikre en kvalificeret
forskningsformidling og vidensdeling til verden omkring universitetet såvel
nationalt som internationalt. I kontraktperioden vil universitetet forsøge at
øge universitetets virksomhed i den henseende.

15. KU vil gennem kontraktperioden øge sine kommercialiseringsaktiviteter i
form af flere samarbejdsaftaler samt øget licensering af patenter.

16. KU vil gennem kontraktperioden levere forskningsbaseret myndigheds -
betjening ved at forny de eksisterende resultatkontrakter med Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Familie- og Forbruger -
anliggender samt for Miljøministeriet.
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Københavns Universitet er aflagt i
overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen,
Finansministeriets Økonomisk Administrative
Vejledning (ØAV), Universitetsloven af 7. december
2007 og med Bekendtgørelse nr. 1373 af 10. december
2007 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne
samt i overensstemmelse med de retningslinjer og
instrukser om årsregnskab, der er givet af Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Universitetet har pr. 1. januar 2007 modtaget en stats-
forskrivning på 290 mio. kr. fra Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling, som er indregnet i
åbningsbalancen. Der er tale om en garanti, der kan
udbetales i tilfælde af universitetets konkurs.
Statsforskrivningen udløber ultimo 2011. I henhold til
instrukser fra Videnskabsministeriet indregnes statsfor-
skrivningen som en særlig post under egenkapitalen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til
tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det his-
toriske kostprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med
at de indtjenes. Alle omkostninger, der er afholdt for at
opnå årets indtjening indregnes i resultatopgørelsen,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-
pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-
skabsmæssige skøn.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfly-
de henholdsvis fragå universitetet, og aktivets henholds-
vis forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling er der taget hensyn til forud-
sigelige tab og risici, der er fremkommet inden årsrap-
porten er aflagt, og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.

Den interne omsætning mellem universitetets enheder
og overførsler mellem virksomhedstyper (underkonti)
er elimineret i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta
Ved betaling i fremmed valuta er kursen på afregnings-
dagen anvendt. Tilgodehavender, gæld og andre mone-
tære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, er omregnet til balancedagens kurs.

Skattemæssige forhold
Københavns Universitet er ikke skattepligtig.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Tilskud til basisforskning og uddannelse udbetalt via
finansloven indregnes som indtægt i det finansår, det er
bevilget for.

Tilskud til uddannelse gives som et enhedstaxameter,
der udover uddannelsestilskud også indeholder tilskud
til generel ledelse og administration og bygningsdrift.
Universitetet modtager også betydelige eksterne indtæg-
ter i form af donationer og tilskud fra eksterne bevil-
lingsgivere.

Disse tilskud og bevillinger indregnes som indtægt i
takt med forbruget.

Den obligatoriske opsparing i 2008 af 1% af finans-
lovsbevillingerne eksklusive lønsumsbevillinger er ind-
tægtsført i 2008, men bindes på en særskilt post under
egenkapitalen til senere forbrug.

Indtægter fra retsmedicinske ydelser indregnes på leve-
ringstidspunktet for ydelsen. Ved årets udløb overføres
det regnskabsmæssige resultat af de retsmedicinske
ydelser til en periodeafgrænsningspost, idet nettoresul-
tatet ikke skal påvirke universitetets resultat. I stedet
tilbageføres et over- eller underskud til køberne af
ydelserne via en prisregulering.

Indtægterne består derudover af bl.a. deltagerbetaling
ved deltidsuddannelse, salgsvirksomhed, entreindtægter
fra museer, fremleje af lokaler samt renteindtægter.

R e g n s k a b
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Disse indregnes som indtægt i den periode, indtægten
vedrører.

Midler modtaget fra Universitets- og Bygningsstyrelsen
(UBST) til dækning af udgifter til indvendig vedlige-
holdelse af bygninger periodiseres i takt med forbruget
heraf. Uforbrugte midler optages under passivposten
”Forudbetalte bundne tilskud”.

Tilskud til forskerskoler er periodiseret, således at til-
skuddene bliver indtægtsført i takt med aktivitetens
udførelse. Uforbrugte tilskud indregnes som en periode -
afgrænsningspost under passiverne “Forudbetalte bund-
ne tilskud”.

Omkostninger
På omkostningssiden er de omkostninger, der er med-
gået til årets løbende aktiviteter medtaget. 

Omkostningerne i Københavns Universitets regnskab
er artsopdelt på henholdsvis VIP-og TAP løn, byg-
ningsdrift, øvrig drift og afskrivninger. 
Årets afskrivninger er beregnet ud fra aktivernes forven-
tede levetid.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software
Software med en anskaffelsespris på over 100.000 kr.
og en økonomisk levetid på mindst 3 år indgår i anlæg-
skartoteket. Afskrivningsperioden er 3 år.

Egenudviklet software udgiftsføres løbende.

Opfindelser og patenter
Alene opfindelser, der er klart definerede og identificer-
bare, og hvor der forventes at kunne indgås en aftale
med en ekstern samarbejdspartner, indregnes som
immaterielle anlægsaktiver.

Opfindelser, patentansøgninger og patenter måles til de
eksterne omkostninger, der er medgået til undersøgelser
af opfindelserne og registrering af patenterne. Der
finder løbende en vurdering af udnyttelsesmuligheder-
ne sted, som danner grundlag for fastsættelsen af værdi-

en af rettighederne og den økonomiske levetid. Ved
nedgang i værdien foretages fornøden nedskrivning
over resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget fordeles
lineært over aktivets forventede levetid, der for patenter
udgør 5 år.

Materielle anlægsaktiver
Anlægskartotek
I forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen er
der etableret et anlægskartotek for de anlægsaktiver,
som Københavns Universitet hidtil har anvendt, og er
overtaget fra staten.

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grun-
de.

Bygninger, indretning af lejede lokaler, maskiner,
inventar, it-udstyr og transportmidler og forskningsud-
styr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte til-
knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargø-
ring.

Afskrivningsgrundlaget, fordeles lineært over aktivernes
forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 50 år
Væksthuse 30 år
Indretning af lejede lokaler 10 år
Videnskabeligt udstyr 10 år
Skibe 40 år
Produktions og andre særlig tekniske anlæg 15 år
Maskiner 10 år
Inventar 5 år
IT-udstyr 3 år
Patenter 5 år
Andet IT-udstyr (fotokopi m.m.) 5 år
Øvrigt transportmateriel 5 år

Det er, ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv,
muligt at indregne aktivet med en kortere levetid end
de ovenfor nævnte.
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Anlægsaktiver modtaget som donationer
Når universitetet modtager anlægsaktiver som donatio-
ner i form af bygninger, videnskabeligt udstyr samt
maskiner, inventar, it-udstyr og transportmateriel ind-
regnes de donerede anlægsaktiver til en skønnet anskaf-
felsespris. De donerede anlægsaktiver afskrives efter den
sædvanlige regnskabspraksis.

Som modpost til de indregnede værdier af de donerede
anlægsaktiver indregnes en langfristet og kortfristet
donationsforpligtelse, der benævnes ”Periodiserede
donationer”. Donationsforpligtelsen modregnes i årets
afskrivninger i takt med, at de donerede anlægsaktiver
afskrives.

Kunstværker og samlinger
Universitetet har modtaget betydelige kunstværker og
samlinger fra forskellige givere gennem tiden. Disse er i
henhold til statens regnskabsregler ikke indregnet med
værdi.

Grunde og bygninger
Ejendomme er værdiansat efter bestemmelserne i til-
skuds- og regnskabsbekendtgørelsen til en vurderet
genanskaffelsesværdi, som er fastlagt af et eksternt vur-
deringsfirma og er godkendt af Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Videnskabeligt udstyr, maskiner, inventar, 
it-udstyr og transportmateriel
Anlægsaktiver med en anskaffelsespris på over 100.000
kr. og en økonomisk levetid på 3 år indgår i anlægskar-
toteket.

Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Universitetet har pr. 1. januar 2007 modtaget en stats-
forskrivning på 290 mio. kr. fra Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling. Der er tale om en
garanti, der kan udbetales i tilfælde af universitetets
konkurs. Statsforskrivningen udløber ultimo 2011. I
henhold til instrukser fra Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling indregnes statsforskrivningen
som en særlig post under finansielle anlægsaktiver med
modpost på egenkapitalen.

Værdipapirer
Værdipapirer optages til anskaffelsessum, og der fore -
tages nedskrivning til en eventuel vedvarende lavere
værdi. Universitetet har ejerandel i Symbion A/S,
Hytronics A/S og Mobile Fitness A/S.

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-meto-
den eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres
til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved
salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørel-
sesomkostninger.

Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgs-
pris.

Deposita
Deposita omfatter primært huslejedeposita, der måles
til kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi
med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en
indivi duel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Tilgodehavender fra igangværende 
tilskudsaktiviteter 
Københavns Universitet indgår løbende aftaler med
virksomheder, offentlige institutioner og private organi-
sationer om forskningsvirksomhed m.v. Af aftalerne
fremgår, hvilke aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det
omfang Københavns Universitet afholder omkostninger
til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til afta-
lerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt,
indregnes de tilskud, som Københavns Universitet har
erhvervet ret til som tilgodehavender fra igangværende
tilskudsaktiviteter.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
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Under forudbetalte bundne tilskud indregnes uforbrug-
te tilskud til forskerskoler, samt uforbrugte midler
modtaget til vedligeholdelse fra UBST.

Til dækning af overheadomkostninger ved tilskudsakti-
viteter beregner Københavns Universitet sig et vederlag.
Vederlaget indregnes som indtægt i takt med anven-
delse af tilskuddene.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året
fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet,
samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets
likvider midler.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirek-
te og opgøres som resultat reguleret for ikke kontante
driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser
samt ændring i driftskapitalen.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter
pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materi-
elle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter
pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af lang-
fristet gæld.

Likvider
Likvide midler består af posterne ”Likvide beholdning-
er” og ”Værdipapirer” under omsætningsaktiver.
”Værdipapirer” består hovedsageligt af kortfristede vær-
dipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

skabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører bl.a. for-
udbetalt løn mv.

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser
udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i
de efterfølgende år.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som
følge af en begivenhed indtruffet senest på balanceda-
gen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at
indfri forpligtelsen.

Under hensættelser indregner Københavns Universitet
hensættelser til reetablering af indgåede lejemål samt
åremålsforpligtelser til medarbejdere.

Københavns Universitet har pligt til i forbindelse med
fraflytninger at reetablere lejemål, der er indgået med
UBST som udlejer. For tidsubegrænsede lejemål opbyg-
ges den skønnede reetableringsomkostning lineært over
10 år.

Forpligtelser til fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansat-
te medarbejdere opbygges over åremålsansættelsernes
løbetid. Forpligtelsen er hensat med et skønnet beløb
ud fra en statistisk vurdering af, hvor mange medarbej-
dere der vil få udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i
alt væsentlighed svarer til nominel værdi.

Feriepengeforpligtigelse
Feriepengeforpligtigelser er opgjort på basis af alle
ansattes endnu ikke afholdte ferie med løn i 2008 og
tidligere år.

Forudbetalte bundne tilskud
Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som
endnu ikke er afholdt, indregnes som forudbetalte
bundne tilskud. 
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Resultatopgørelse 

1. januar - 31. december 
2008 2007

Note DKK 1.000 DKK 1.000

Uddannelse 1.597.539 1.523.744

Forskning 2.198.604 1.671.778

Eksterne tilskud 1.613.504 1.359.720

Driftstilskud 125.532 648.332

Øvrige formål 540.991 452.013

Andre indtægter 337.302 338.403

1 Indtægter 6.413.472 5.993.992

Løn - VIP 2.064.288 1.846.071

Løn - TAP 1.626.035 1.517.057

Bygningsdrift 1.517.265 1.288.775

Øvrig drift 1.228.468 1.194.046

4 Afskrivninger 53.926 45.417

2 Ordinære driftsomkostninger i alt 6.489.982 5.891.366

Resultat før finansielle poster -76.510 102.626

Finansielle indtægter 57.724 51.001

Finansielle omkostninger 3.476 3.598

Årets resultat -22.262 150.029

Årets resultat foreslås anvendt således:

Overført resultat -64.662 150.029

1 % obligatorisk opsparing 42.400 0

I alt -22.262 150.029
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Balance pr. 31. december

Aktiver
2008 2007

Note DKK 1.000 DKK 1.000

3 Software 7.468 5.014

3 Opfindelser og patenter 8.249 5.891

Immaterielle anlægsaktiver 15.717 10.905

4 Grunde og bygninger 137.344 140.100

4 Indretning af lejede lokaler 77.526 72.260

4 Videnskabeligt udstyr, driftsmateriel og inventar 334.619 297.046

4 Anlæg under opførelse 9.021 18.485

4 Forudbetaling af anlæg 0 636

Materielle anlægsaktiver 558.510 528.527

5 Statsforskrivning, der udløber ultimo 2011 290.000 290.000

6 Værdipapirer 643 1.223

Finansielle anlægsaktiver 290.643 291.223

Anlægsaktiver 864.870 830.655

Varebeholdninger 5.760 4.909

7 Deposita 41.713 47.898

Tilgodehavender fra salg af vare- og tjenesteydelser 231.114 231.090

8 Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter 621.677 373.191

9 Andre tilgodehavender 131.442 55.796

Periodeafgrænsningsposter 25.225 21.264

Tilgodehavender 1.051.171 729.239

15 Likvide beholdninger 1.320.155 1.580.447

Omsætningsaktiver 2.377.086 2.314.595

Aktiver i alt 3.241.956 3.145.250
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Balance pr. 31. december 

Passiver
2008 2007

Note DKK 1.000 DKK 1.000

Egenkapital ekskl. statsforskrivning 513.080 372.966

Overført resultat -64.662 150.029

1% obligatorisk opsparing 42.400 0

Egenkapital (ekskl. statsforskriving) 490.818 522.995

Statsforskrivning, der udløber ultimo 2011 290.000 290.000

Egenkapital 780.818 812.995

Hensatte forpligtelser 24.443 19.275

Hensatte forpligtelser 24.443 19.275

10 Donation af software 13 61

11 Donation af bygninger 2.040 2.088

11 Donation af indretning af lejede lokaler 19.592 23.249

11 Donation af videnskabeligt udstyr, driftsmateriel og inventar 155.431 145.721

- overført til kortfristet del -36.600 -11.000

Langfristede gældsforpligtelser 140.476 160.119

Leverandører af varer og tjenesteydelser 315.710 301.118

12 Legater bestyret af KU 722 700

Feriepengeforpligtigelse 475.381 433.367

Forudbetalt tilskud fra staten 396.802 370.852

8 Forudbetalte bundne tilskud 893.731 790.524

Periodiserede donationer (kortfristet del) 36.600 11.000

Opgørelseskonto for retsmedicinske ydelser 14.991 7.855

Periodeafgrænsningsposter 9.625 12.405

13 Anden gæld 152.657 225.040

Kortfristede gældsforpligtelser 2.296.219 2.152.861

Gældsforpligtelser 2.436.695 2.312.980

Passiver i alt 3.241.956 3.145.250

14 Medarbejderforhold
15 Finansielle instrumenter
16 Eventualaktiver
17 Eventualforpligtelser 
18 Kontraktlige forpligtigelser
19 Nærtstående parter

20 Særskilte regnskaber for aktiviteter i henhold til lov nr. 483 om
teknologioverførsel 

21 Særskilt regnskab for ordinær virksom hed, indtægts dækket virksom -
hed, retsmedicinske ydelser, tilskuds finansieret forskningsvirksomhed
og andre tilskuds finansierede aktiviteter

22 Anlægsregnskab
23 Nøgletal
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Egenkapitalopgørelse eksklusiv statsforskrivning

1. januar - 31. december 
2008 2007

Note DKK 1.000 DKK 1.000

Egenkapital pr. 1/1 (eksklusiv statsforskrivning) 522.995 363.051

Korrektion til primo, kapitalandel CHIP -9.915 9.915

Egenkapital (eksklusiv statsforskrivning) 513.080 372.966

Overført resultat -64.662 150.029

1% obligatorisk opsparing 42.400 0

Egenkapital pr. 31/12 ( ekskl. statsforskrivning) 490.818 522.995

Copenhagen HIV Programme (CHIP) er et fuldt integreret forskningscenter under det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet. Alle forskningsaktiviteter indregnes derfor i resultatopgørelsen for Københavns Universitet. Men ifølge afta-

len med CHIP er både overskud og egenkapitalen klausuleret, så disse kun kan anvendes i henhold til CHIP's vedtæg-

ter. Derfor er kapitalandelen, der blev indregnet i 2007, hvor aftalen med CHIP blev indgået, tilbageført i 2008, da

egenkapitalen ikke tilhører Københavns Universitet.
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
2008 2007

Note DKK 1.000 DKK 1.000

Årets driftsresultat -22.262 150.029

Afskrivninger og ikke kontante driftsposter 94.532 74.210

Donationsafskrivninger -40.606 -28.793

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver 580 0

Ændring i hensatte forpligtelser 5.170 3.076

Ændring i tilgodehavender -321.932 -157.335

Ændring i varebeholdninger -852 43

Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 117.758 297.531

Pengestrømme fra driftsaktivitet -167.612 338.761

Køb af immaterielle anlægsaktiver -9.371 -3.667

Køb af materielle anlægsaktiver -119.957 -118.050

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -129.328 -121.717

Tilgang af donationsforpligtelser materielle anlægsaktiver 46.563 60.171

Korrektion til primo, kapitalandel CHIP -9.915 9.915

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 36.648 70.086

Ændring i årets pengestrøm -260.292 287.130

Som kan specificeres således:

Likvid beholdning ved årets begyndelse 1.580.447 1.293.317

Likvid beholdning ved årets udgang 1.320.155 1.580.447

Ændring i årets likvide beholdninger -260.292 287.130
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1. Indtægter

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Heltidsuddannelse 1.441.742 1.374.266

Deltidsuddannelse 19.865 19.303

Deltagerbetaling deltidsuddannelse 24.312 31.217

Udenlandske selvbetalere 3.100 1.253

Udvekslingsstuderende 12.030 10.780

Udvikling (glob. midler til uddannelse) 18.700 20.600

Uddannelsestilskud fra UVM 77.790 66.325

Uddannelse 1.597.539 1.523.744

Basisforskningstilskud 2.198.604 1.671.778

Forskning 2.198.604 1.671.778

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 1.300.492 1.045.057

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 99.177 94.993

Retsmedicinske ydelser 163.903 171.097

Indtægter i kommerciel 
indtægtsdækket virksomhed 49.932 48.573

Eksterne tilskud 1.613.504 1.359.720

Kapitaltilskud 63.602 577.889

Vedligeholdelse (UBST) 53.932 62.744

Myndighedsopgaver 7.998 7.700

Driftstilskud 125.532 648.332

Øvrige formål 540.991 452.013

Øvrige formål 540.991 452.013

Fremleje, driftsrefusioner m.v. 164.698 129.515

Øvrige indtægter 172.605 208.888

Andre indtægter 337.303 338.403

Indtægter i alt 6.413.472 5.993.992

Størstedelen af kapitaltilskuddet fra UBST er ved FL08 overført til hhv.

basisforskning og øvrige formål, hvorfor disse formål oplever en relativ

stor stigning fra 2007 til 2008.

Noter

2. Ordinære driftsomkostninger 

Omkostningssiden er i resultatopgørelsen artsopdelt. Af denne note

fremgår den formålsfordelte oversigt.

Fordelingsnøgler

Formålene følger de principper, der er udstukket af Danske Universiteter

i forbindelse med udarbejdelse af statistiske nøgletal og svarer til for -

måle ne fastlagt i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen.  

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at henføre omkostninger direkte til

formål, er der benyttet fordelingsnøgler. Fordelingsnøglerne er udarbej-

det af universitetets institutter m.m. Nøglerne er udarbejdet af de enkel-

te enheder ud fra deres decentrale viden om de enkelte personalekate-

goriers forbrug på formålene. 

Fordelingsnøglerne er baseret på skøn og dermed behæftet med usik -

kerhed.

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Uddannelse:

Personaleomkostninger 1.100.382 1.053.084

Øvrige omkostninger 302.174 211.033

Afskrivninger 7.777 4.312

Uddannelse i alt 1.410.333 1.268.429

Forskning:

Personaleomkostninger 1.248.591 1.121.979

Øvrige omkostninger 167.952 136.289

Afskrivninger 17.769 13.372

Eksterne midler til forskning:

Personaleomkostninger 637.124 525.970

Øvrige omkostninger 441.467 424.631

Afskrivninger (VT30) 66 66

Forskning i alt 2.512.969 2.222.307

Formidling og vidensudveksling:

Personaleomkostninger 165.009 163.125

Øvrige omkostninger 88.234 100.744

Afskrivninger 1.076 3

Formidling og vidensudvekling i alt 254.319 263.872

fortsættes...



...note 2 fortsat

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Myndighedsbetjening:

Personaleomkostninger 129.834 106.391

Øvrige omkostninger 69.554 112.882

Afskrivninger 10.537 6.626

Myndighedsbetjening i alt 209.925 225.899

Generel ledelse, adm. og service:

Personaleomkostninger 258.808 240.041

Øvrige omkostninger 203.990 162.655

Afskrivninger 6.094 8.407

Generel ledelse, adm. og service i alt 468.892 411.103

Bygningsdrift:

Personaleomkostninger 150.575 152.538

Husleje, vedligeholdelse, ejendomsskat m.m. 1.472.361 1.334.588

Afskrivninger 10.607 12.630

Bygningsdrift i alt 1.633.543 1.499.756

Ordinære driftsomkostninger 6.489.982 5.891.366

Fælles omkostningerne generel ledelse, administration og service samt

bygningsdrift og formidling og vidensudveksling fordeles forholds -

mæssigt efter de tidligere beskrevne fordelingsnøgler på uddannelse,

forskning, myndighedsopgaver og øvrige formål som er de formål, der

specificeres i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen.

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Formålsfordelte driftsomkostninger

Uddannelse 2.120.099 1.900.749

Forskning 3.777.649 3.365.162

Myndighedsopgaver 209.925 225.899

Øvrige formål 382.309 399.557

Omkostninger i alt 6.489.982 5.891.366
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3. Immaterielle anlægsaktiver

Software Opfindelser

og egen- og patenter I alt

DKK 1.000 udviklet IT

Anskaffelsessum

Kostpris pr. 1/1 2008 11.914 7.302 19.216

Korrektion til primo 4 0 4

Tilgang 6.361 10.312 16.673

Afgang -74 -7.302 -7.376

Kostpris pr. 31/12 2008 18.205 10.312 28.517

Af- og nedskrivninger

Saldo pr. 1/1 2008 6.900 1.411 8.311

Korrektion til primo 450 -3 447

Årets af- og nedskrivninger 3.461 2.654 6.115

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -74 -1.999 -2.073

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2008 10.737 2.063 12.800

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2008 7.468 8.249 15.717



6. Værdipapirer

Københavns Universitet har ejerandele i tre virksomheder. De erhvervede

aktieandele er optaget til anskaffelsessum for Symbion A/S.

Aktieandelene for Hytronics A/S og Mobile Fitness A/S er nedskrevet til 

0 kr. grundet likvidation henholdsvis negativ egenkapital. Der er ikke

indgået særlig aktionæraftale om yderligere aktiekøb.

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Symbion A/S, erhvervet i 2000 643 643

Hytronics A/S, erhvervet i 2006 0 425

Mobile Fitness A/S, erhvervet i 2005 0 155

Værdipapirer i alt 643 1.223

7. Deposita

Deposita vedrører fortrinsvis huslejedeposita på lejede lokaler.
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4. Materielle anlægsaktiver

Grunde og Indretning af Driftsmateriel Anlæg under

DKK 1.000 Bygninger lejede lokaler og inventar opførelse I alt

Anskaffelsessum

Kostpris pr. 1/1 2008 148.532 95.261 756.868 18.485 1.019.146

Korrektion til primo 0 -1 -285 1 -285

Tilgang 0 16.616 113.723 1.450 131.789

Afgang 0 0 -22.190 -10.916 -33.106

Kostpris pr. 31/12 2008 148.532 111.876 848.116 9.020 1.117.544

Af- og nedskrivninger

Saldo pr. 1/1 2008 8.432 23.001 459.822 0 491.255

Korrektion til primo 1 0 -586 -1 -586

Årets af- og nedskrivninger 2.755 11.349 73.849 0 87.953

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 -19.588 0 -19.588

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2008 11.188 34.350 513.497 -1 559.034

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2008 137.344 77.526 334.619 9.021 558.510

I note 2 kan aflæses hvorledes afskrivningerne indgår i de ordinære

driftsomkostninger. 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver i alt 4.563

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver i alt 89.969

Afskrivninger i alt på alle virksomhedstyper 94.532

Afskrivninger på eksterne tilskud (VT30/40/50/60) 

jf. note 10 og 11 -40.606

Afskrivninger fordelt på de ordinære driftsomkostninger 53.926

5. Statsforskrivning

Gældende vilkår for statsforskrivning  på 290 mio.kr. tildelt det ny

Københavns Universitet 

“Statsforskrivningen kan udbetales fra Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling, hvis universitetet erklæres konkurs, i det omfang

kreditorerne ikke kan fyldestgøres inden for universitetets øvrige akti-

ver." Statsforskrivningen udløber i år 2011.
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8. Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter og forudbetalte bundne tilskud

2008 Tilgodehavende fra Forudbetalte 

DKK 1.000 tilskudsaktiviteter bundne tilskud mv. I alt

Tilgodehavende- og forudbetalte tilskud 638.877 -814.468 -175.591

Hensat til tab på tilskudsaktiviteter -12.200 -12.200

Hensættelse til generel usikkerhed vedr. manglende indregning af med-/egenfinansiering 
på eksterne forskningsprojekter -5.000 -5.000

Uforbrugte tilskud fra forskerskoler -79.263 -79.263

I alt pr. 31/12-2008 621.677 -893.731 -272.054

De samlede hensættelser til tab på de tilgodehavende tilskudsaktiviteter på 12,2 mio.kr. dækker den skønnede tabsrisiko.

Hensættelsen udgjorde 19,1 mio. kr i 2007.

2007 Tilgodehavende fra Forudbetalte 

DKK 1.000 tilskudsaktiviteter bundne tilskud mv. I alt

Tilgodehavende- og forudbetalte tilskud 392.291 -701.166 -308.875

Hensat til tab på tilskudsaktiviteter -19.100 -19.100

Uforbrugte tilskud fra forskerskoler -74.763 -74.763

Uforbrugte bidrag fra UBST til indvendig vedligeholdelse -14.595 -14.595

I alt pr. 1/1-2008 373.191 -790.524 -417.333

Tilgodehavende fra igangværende tilskudsaktiviteter er fra 1. januar til 31. december 2008 steget med 248,5 mio.kr. 

Tilgodehavende tilskud er dog nedbragt væsentligt i nyt år ved projektindbetalinger fra tilskudsgivere i januar måned 2009.

9. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender er fra 1. januar til 31. december 2008 steget

med 75,6 mio.kr. Stigningen skyldes, at den obligatoriske opsparing af

finanslovs midler (1% af FL 2008-2010) og projektkoordinationsmidler

videresendt til tilskudsmodtagere fra i år, er optaget som tilgodehavender.
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10. Donation af immaterielle anlægsaktiver

Opfindelser 

DKK 1.000 Software og patenter I alt

Anskaffelsessum

Kostpris pr. 1/1 2008 120 0 120

Tilgang 0 0 0

Afgang 0 0 0

Kostpris pr. 31/12 2008 120 0 120

Af- og nedskrivninger

Saldo pr. 1/1 2008 67 0 67

Årets af- og nedskrivninger 40 0 40

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 0 0

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2008 107 0 107

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2008 13 0 13

11. Donation af materielle anlægsaktiver

Grunde og Indretning Videnskabeligt Anlæg under I alt

Bygninger af lejede lokaler udstyr, drifts- opførelse

materiel

DKK 1.000 og Inventar

Anskaffelsessum

Kostpris pr. 1/1 2008 2.398 23.725 391.610 0 417.733

Korrektion til primo 0 0 124 0 124

Tilgang 0 0 46.439 0 46.439

Afgang 0 -1.431 -6.815 0 -8.246

Kostpris pr. 31/12 2008 2.398 22.294 431.358 0 456.050

Af- og nedskrivninger

Saldo pr. 1/1 2008 310 473 245.884 0 246.667

Årets af- og nedskrivninger 48 2.229 36.181 0 38.458

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang 0 -6.138 0 -6.138

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2008 358 2.702 275.927 0 278.987

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2008 2.040 19.592 155.431 0 177.063

Donerede anlægsaktiver i alt pr. 31/12 2008 177.076



12. Legater administreret af KU

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Mellemregning med legater pr. 31/12 722 700

Københavns Universitet, eller medarbejdere på Københavns Universitet,

administrerer sammenlagt en legatportefølje på 150,4 mio. kr. Danske

Forvaltning forvalter legatporteføljen. Det samlede antal legater er 193.

13. Anden gæld

Anden gæld er fra 1. januar til 31. december 2008 faldet med 72,4

mio.kr. hvilket primært skyldes at skyldig a-skat og arbejds markeds -

bidrag for december måned 2008 blev afregnet inden årsskiftet i 2008.

14. Medarbejderforhold

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Egentlig løn 3.308.665 3.000.437

Pensioner 441.954 403.479

Refusioner og tilskud -102.310 -70.242

Ændring i afsat feriepengeforpligtelse 42.014 29.454

I alt 3.690.323 3.363.128

Vederlag til ledelsesteam og bestyrelsen:

Ledelsesteam 14.569 14.393

Bestyrelse 1.031 1.393

I alt 15.600 15.786

Ledelsesteam består af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt 8

dekaner. 

Bestyrelsen er fra 2007 til 2008 reduceret fra 17 til 11 medlemmer. 

Personaleregnskab:

2008 2007

Årsværk 8.263 7.836

Tiltrædelser (antal personer) 1.587 1.724

Fratrædelser (antal personer) 1.722 1.374

15. Finansielle instrumenter

Der er indgået aftale om kortvarig binding af en del af de likvide midler

på aftaleindskud. Der er ikke investeret i aktier, ligesom der ikke

er indgået aftale om warrents eller optioner.

Finansielle 

instrumenter Vilkår 2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Bankindeståender Primært DKK og 

og kontantkasser mindre beholdninger 

af fremmed valuta 520.155 580.447

Aftaleindskud Maksimalt 360 dage 800.000 1.000.000

I alt 1.320.155 1.580.447

16.  Eventualaktiver

Københavns Universitet har fået genoptagelsestilsagn fra Landsskatte -

retten vedr. sag om ikke godtgjorte energiafgifter fra 1998-2005. Der

afventes domstolsafgørelse i en lignende sag før evt. genoptagelse af

sagen i Landsskatteretten

Det Biovidenskabelige fakultet har i 1992 og 1997 modtaget private

gaver fra Villum Kann Rasmussen fonden til delvis finansiering af byg -

geri i Hørsholm.

Ejendommen indgår fra 2005 fuldt ud i Universitets- og Bygnings -

styrelsens ejerskab. Der er fra UBST`s side bekræftelse på, at et beløb

svarende til donationen i alt DKK 18 mio. skal indgå som Det

Biovidenskabelige Fakultets med finansiering ved et erstatningsbyggeri på

Frederiksberg med deraf følgende lavere husleje for Det

Biovidenskabelige Fakultet, jf. aktstykke 165 af 2. juni 2008.
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Klinikasssister og Tandplejere, samt uddannelsen af Skov- og

Landskabsingeniører, Skov- og Naturteknikeruddannelsen samt

Beslagsmeduddannelsen. Skovestyrelsen under KU varetager

Naturvejlederuddannelsen under Miljøministeriet. KU har i 2008 i alt

ydet tilskud svarende til 4,3 mio.kr. til studentersociale aktiviteter.

Der er ikke ydet lån til nærtstående parter.

20. Særskilte regnskaber for aktiviteter i henhold til lov nr. 483

af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v.

Der har ikke været aktiviteter i henhold til lov nr. 483 af 9. Juni 2004

om teknologioverførsel m.v.

Regnskab 37

Københavns Univers i tets Årsrapport 2008

17. Eventualforpligtelser 

Der er tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. KU er

omfattet af statens arbejdsskadeforsikring. Derudover er KU omfattet af

statens selvforsikringsprincip.

Der påhviler Københavns Universitet en eventualforpligtelse til tjeneste-

mænd der opsiges. Tjenestemænd er berettiget til en rådighedsløn i op

til 3 år, hvis de ikke kan ansættes i andre stillinger i staten. Københavns

Universitet havde ved udgangen af 2008 i alt 206 tjenestemænd. Den

maksimale forpligtelse heraf er 324 mio.kr. Der er ikke planer om yderli-

gere ansættelser efter tjenestemandskontrakt, hvorfor denne forpligti-

gelse fortsat vil være faldende i de kommende år.

Der er i beskedent omfang indgået leasingaftaler vedrørende kontor- og

transportmateriel. Niveauet herfor bliver løbende nedbragt gennem selv-

finansiering.

18. Kontraktlige forpligtigelser 

Københavns Universitet har ca. 25% ph.d.-studerende på kontrakt, hvor

universitetet indestår for betaling af de studerendes løn i en 3-årig

periode, hvor deres ansættelsesaftaler som udgangspunkt er uopsigelige

fra universitetets side. Forpligtigelsen kan blive aktuel, såfremt

lønomkost ningerne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, som

der er indgået uddannelsesaftaler med.

19. Nærtstående parter 

Nærtstående parter Grundlag

Ministeriet for Videnskab, Tilskud til uddannelse, forskning

Teknologi og Udvikling (VTU) og formidlingsvirksomhed. Beføjelser i

henhold til Universitetsloven og 

Tilskuds- og Regnskabsbekendtgørelsen.

Undervisningsministeriet Tilskud til undervisningsvirksomhed. 

Bestyrelse og daglig ledelse Ledelseskontrol

Studentersociale foreninger Tilskud til studenterorganisationer og 

studentergymnastikken. Derudover stiller

KU lokaler til rådighed (studenterhuset) og

yder et tilskud til kollegiet Studentergården.

Transaktioner

KU har i 2008 i alt modtaget tilskud på 4.302,0 mio.kr. fra Ministeriet

for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Fra Undervisningsministeriet har

KU i 2008 modtaget tilskud på 77,9 mio.kr. vedr. Skolen for



...note 21 fortsat

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (VT50)

Indtægter 1.300.499 1.045.057

Personaleomkostninger -658.424 -547.324

Driftsomkostninger -446.691 -370.517

Intern nettooverførsel af overhead -195.384 -127.216

Årets resultat 0 0

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)

Indtægter 99.177 95.331

Personaleomkostninger -33.978 -30.380

Driftsomkostninger -57.919 -60.689

Intern nettooverførsel af overhead -7.281 -4.261

Årets resultat 0 0

Ialt

Indtægter 6.471.195 5.913.515

Samlede institutionsoverførsler 202.664 131.477

Personaleomkostninger -3.690.323 -3.363.128

Driftsomkostninger -2.803.134 -2.400.359

Samlede institutionsoverførsler -202.664 -131.477

Årets resultat -22.262 150.029

Årets overskud på retsmedicinske ydelser (VT40) på 7,1 mio.kr. er mod-

regnet i indtægterne og overført til opgørelseskontoen i balancen.

Regnskab 38

Københavns Univers i tets Årsrapport 2008

21. Særskilt regnskab for ordinær virksomhed, indtægtsdækket

virksomhed, retsmedicinske ydelser, tilskudsfinansieret forsknings-

virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

2008 2007

DKK 1.000 DKK 1.000

Ordinær virksomhed (VT10)

Indtægter 4.857.685 4.553.457

Intern nettooverførsel af overhead 202.664 131.477

Personaleomkostninger -2.884.139 -2.682.465

Driftsomkostninger -2.199.266 -1.857.426

Årets resultat -23.056 145.044

Indtægtsdækket virksomhed (VT30)

Indtægter 49.932 48.573

Personaleomkostninger -19.990 -20.174

Driftsomkostninger -29.148 -23.414

Årets resultat 795 4.985

Retsmedicinske ydelser (VT40)

Indtægter 163.903 171.097

Personaleomkostninger -93.792 -82.783

Driftsomkostninger -70.110 -88.314

Årets resultat 0 0

22.  Anlægsregnskab

Virksomheder der har anlægsbevillinger skal afrapportere for både afsluttende og igangværende projekter.

For afsluttede projekter skal projekterne tidsmæssige og økonomiske forløb beskrives og analyseres samtidig med at det vurderes om projektets kvalitet

lever op til det forventede.

Forventet Årets Forventet

DKK 1.000 Hjemmel Bygge start sluttidspunkt Total udgift udgift 2008 restudgift Index

Igangværende projekter:

Lundbeck Auditoriet Aktstykke 22 2001 4. Kvt. 2004 4. Kvt. 2009 25.000 -164 1.439 121,1



23.  Nøgletal

Jf. Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2008 af 12. december 2008, skal der beregnes og vedlægges som bilag til årsrap-

porten en opgørelse over nøgletal. Som følge af fusionen pr. 1. januar 2007 er det ikke muligt at udarbejde tidsserier for de krævede nøgletal. Der er

således kun beregnet nøgletal for år 2007 og 2008. Endvidere er visse nøgletal ikke medtaget, idet de ikke er mulige at beregne.  Feks. er Københavns

Universitet ikke en statsinstitutionen, som er udstyret med låneramme. Det er derfor kun nøgletal indenfor ressourceforvaltningen, som er medtaget.

For de nøgletal som er medtaget, er det defineret hvorledes de er beregnet i relation til årsrapportens tal.

Definition: 2008 2007

Årets resultat (22.262) 

Overskudsgrad 1) Indtægter i alt 6.413.472 -0,3% 2,5%

Finansielle omkostninger + afskrivninger 57.401  

Kapitalandel 1) Indtægter 6.413.472  0,9% 0,8%

Årets tilgang netto, anlægsaktiver 82.765  

Opretholdelsesgrad 1) Årets afskrivninger anlægsaktiver 53.926  153,5% 162,8%

Personaleudgifter i alt 3.690.323 

Gns. årsværkspris (1.000 kr.) Årsværk 8.263 447 429

Egenkapital i alt eksklusiv statsforskrivning 490.818  

Soliditetsgrad  (eksklusiv statsforskrivning) Passiver i alt ekslusiv statsforskrivning 2.951.956 16,6% 18,3%

1) Nøgletal er baseret på ordinær virksomhed (VT10), indtægtsdækket virksomhed (VT30) og retsmedicinske ydelser (VT40).
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1) Ændret fra netto areal i 2005 til brutto areal i 2006.
2) 1 STÅ = 1 studenterårsværk = 60 ECTS-point. Tallet er STÅ-produktion afregnet med UBST, dertil kommer STÅ-produktion på Tandplejeruddannelsen samt Skov- og Landskabsingeniør -

uddannelsen finansieret af Undervisningsministeriet.
3) Bacheloruddannelsen er en afrundet 3-årigt uddannelse. Bacheloruddannelsen er endnu ikke fuldt implementeret på alle universitetets fakulteter.
4) Størstedelen af de udenlandske studerende er fra de andre nordiske lande. Definitionen er ændret i 2006. Tallet i 2005 var indeholdt udvekslingsstuderende.
5) Tallet for 2007 er udeladt som følge af utilstrækkelige data.
6) Der pågår et arbejde i Danske Universiteter i f t at sikre ensartede opgørelsesmetoder i universitetssektoren. KU afventer dette arbejde.
7) Ny def. jf. Danske Universiteters nøgletalsdefinitioner. Der er kun tale om Ekstern finansieret forskningsvirksomhed (VT50).

2008 2007 2006 2005

Personale, årsværk:

VIP 3.731 3.481 3.295 3.156 

DVIP 404 404 405 428 

TAP m.v. 4.128 3.951 3.884 3.878 

Balance 

Egenkapital (mio. kr.), ekskl. statsforskrivning 491 523 - - 

Balance (mio. kr.) 3.242 3.151 - - 

Bygninger m2 i alt 1) 973.468 962.120 930.693 803.715 

Aktivitets- og produktionsoplysninger:

Studerende

Antal optagne pr. 1/10 5.175 5.844 5.546 5.624 

Antal studerende pr. 1/10 37.712 37.796 37.511 36.769 

Antal STÅ 2) 20.671 20.252 20.387 19.663 

Færdiguddannede

Antal bachelorer 3) 3.461 3.367 3.313 3.034 

Antal kandidater 3.590 3.694 3.615 3.403 

Åben og deltidsuddannelse

Antal betalende studerende 4.026 4.746 4.245 3.323 

Antal årsstuderende 816 938 877 1.344 

Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom) 170 239 192 140 

Internationalisering

Udvekslingsstuderende ud 984 993 921 872 

Udvekslingsstuderende ind 1.471 1.400 1.337 1.184 

Antal udenlandske studerende på hele uddannelser 4) 3.237 2.655 2.615 1.795 

Forskeruddannelse

Antal forskeruddannelsesstud. indskrevne 2.233 2.168 2.036 1.822 

Antal optagne Ph.d.er 688 653 568 468 

Antal godkendte afhandlinger 439 347 353 395 

Forsknings og formidlingsresultater

Forskningspublikationer 5) 7.532 - 5.057 5.178 

Formidlingspublikationer 6) n.a. n.a. n.a. n.a. 

Undervisningspublikationer 185 45 339 129 

Anmeldte patenter 21 16 14 10 

Anmeldte opfindelser 74 72 71 46 

Antal projekter med erhvervslivet (private kilder) 1.659 1.862 2.190 2.353 

Antal eksterne projekter 7) 4.100 4.343 4.734 5.058 

Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet (mio.kr.) 356 274 315 272 
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