Årsrapport 2005

Indholdsfortegnelse
Beretning og påtegning

3

Virksomhedsoplysninger
Ledelsespåtegning
Revisionspåtegning
Ledelsesmæssige og organisatoriske ændringer
Eksempler på faglige resultater 2005 indenfor uddannelse,
forskning og formidling og vidensudveksling
Kommende udfordringer for Københavns Universitet
Finansiel redegørelse

3
4
5
6
6
8
9

Målrapportering - udviklingskontrakt

11

Rapportering af udvalgte resultatmål
Skematisk rapportering
Tillæg til udviklingskontrakt for 2005

11
14
17

Regnskab

18

Regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Pengestrømsopgørelse
Noter

18
22
23
25
25
26

Hoved- og nøgletal for Københavns Universitet

31

Københavns Universitets Årsrapport 2005
Indhold

2

Beretning og påtegning
Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Revision

Københavns Universitet
Nørregade 10
1017 København K
Hjemstedskommune: Københavns Kommune
CVR-nr: 22 13 43 10

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1022 København K

Bestyrelsen
Bodil Nyboe Andersen, formand
Thomas Antonsen
Claus Bræstrup
Anders Ehlers
Boel Flodgren
Jens Kristiansen
Ingrid Kryhlmand
Jørn Lund
Henrik Prebensen
Henrik Topsøe
Poul Erik Tøjner

Rektor
Ralf Hemmingsen

Universitetsrevisor
PricewaterhouseCoopers
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Advokat
Kammeradvokaten
Vimmelskaftet 47
1161 København K

Banker
Danske Bank
Holmens Kanal 2
1090 København K
Statens Koncern Betalinger
Vesterbrogade 9
1780 København V

Prorektor
Lykke Friis

Universitetsdirektør
Else Sommer

Københavns Universitets Årsrapport 2005
Beretning og påtegning

3

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og rektorat har dags dato aflagt årsrapport pr. 31. december 2005 for Københavns Universitet.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab ved universiteterne.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede skøn for forsvarlige, og at årsrapporten efter
vor opfattelse giver et retvisende billede af universitetets aktiviteter og pengestrømme.
København, den 4. april 2006

Ralf Hemmingsen
Rektor

Else Sommer
Universitetsdirektør
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Revisionspåtegning
Rigsrevisionen reviderer universitetets årsrapport.
PricewaterhouseCoopers er af Københavns Universitets bestyrelse valgt som institutionsrevisor for Københavns
Universitet i henhold til § 13 i Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab mv. ved
universiteterne.

Til ledelsen for Københavns Universitet
Vi har revideret regnskabet for Københavns Universitet for regnskabsåret 2005, bortset fra afsnittene
Målrapportering og Hoved- og nøgletal, der aflægges efter Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om
tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.
Universitetets ledelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om regnskabet.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik.
Kravene heri er, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information,
der understøtter de i regnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den
af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den
samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for
vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af universitetets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2005 samt af resultatet af universitetets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i
overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december 2004 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne.
København, den 4. april 2006
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Per Nørgaard Sørensen
Statsautoriseret revisor

Poul Madsen
Statsautoriseret revisor
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Ledelsesmæssige og
organisatoriske ændringer
I januar 2005 tiltrådte Københavns Universitets
bestyrelse, bestående af 6 udefra kommende personer
og 5 internt valgte. Hermed tog universitetet endnu et
skridt i implementeringen af universitetsloven og den
dermed indførte ledelsesreform. På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Bodil
Nyboe Andersen som formand. En af bestyrelsens første opgaver var at udforme en ny vedtægt for universitetet; denne forelå godkendt fra ministeriets side inden
sommerferien 2005. Herefter kunne ansættelsen af rektor påbegyndes, og i sommeren 2005 blev rektorstillingen slået op. 1. november 2005 tiltrådte professor i
psykiatri, overlæge, dr. med. Ralf Hemmingsen, som
den første ansatte rektor i universitetets historie.
Året 2005 har således på det organisatoriske plan været
præget af den ny ledelsesstruktur, herunder fastlæggelse
af tidsplaner og processer ifm. ansættelse af henholdsvis
rektor, prorektor, og også dekaner og institutledere,
selvom disse ikke blev opslået i 2005. I sidste kvartal af
2005, efter at universitetets nye rektor var tiltrådt,
iværksattes en omfattende organisationsanalyse, som vil
strække sig ind foråret 2006. Formålet med analysen er
at kortlægge universitetets administrative organisering
og opgavevaretagelse på henholdsvis institut-, fakultetsog institutionsniveau, med det mål at sikre en mere
effektiv og ressourcebevidst organisation, der har fokus
på at understøtte løsningen af kerneopgaverne. Medio
2006 forventes analysen i fuldt omfang at kunne
udmøntes i organisationsændringer, idet næste led i
ledelseshierarkiet, dekanerne, da vil være ansat.

Eksempler på faglige resultater 2005
inden for uddannelse, forskning og
formidling og vidensudveksling
Mange af Københavns Universitets faglige aktiviteter
har i 2005 været præget af øget internationalisering,
øget fokus på kvalitet og et øget fokus på erhvervssamarbejde og innovation.

Internationalisering og netværk
Københavns Universitet blev i 2005 inviteret til at deltage i en fornem alliance med 9 af verdens mest anerkendte universiteter. Samarbejdet mellem universiteterne, som har navnet IARU, International Alliance of
Research Universities, blev formelt underskrevet på et
møde i Singapore i januar 2006 mellem de deltagende
universiteter, som indbefatter Berkeley, Yale, Cambridge,
Oxford og universiteter fra Tokyo, Peking, Sidney,
Singapore og Zürich. Alliancen vil bl.a. blive udmøntet
i forskningssamarbejder om globale temaer som sundhed, folkevandring, miljø, ligestilling og alderdom. De
studerende vil få markant glæde af alliancen, idet universitetet gennem samarbejdet vil være i stand til at
udvikle sine uddannelser med erfaringer fra nogle af
verdens bedste uddannelsessteder og dermed bibringe
de studerende det globale blik, som er en forudsætning
for at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked.
Invitationen til dette samarbejde kan sandsynligvis tilskrives de fine internationale bedømmelser, som universitetets fagmiljøer har opnået. Således havde Times
Higher Education Supplement i 2004 i den første
sammenlignende undersøgelse af fakulteter placeret Det
Humanistiske Fakultet på 9. pladsen over humanistiske
fakulteter i Europa og på 23. pladsen på verdensplan,
disse tal var for 2005 blevet til nr. 6 og nr. 18. Også
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fik en rangering
på top-10 listen i Europa og blev placeret som nummer
35 på verdensplan. Samlet ligger KU i 2005 i Europas
top-20 i både THES og Shanghai-rangeringen, og globalt er tallene, at KU står som nr. 57 og 66 på hhv.
Shanghai og THES' verdenslister. Uagtet at sådanne
rankings kan udsættes for megen, også seriøs, kritik,
må det noteres, at de spiller en stigende rolle i den
internationale vurdering.
På det nationale plan har globalisering også præget diskussionerne, og universitetet har kunnet hente inspiration af de drøftelser, som er blevet igangsat i regi af
regeringens Globaliseringsråd, hvor både universitetets
bestyrelsesformand og universitetets forhenværende rektor Linda Nielsen er medlemmer. I efteråret 2005
afholdt universitetet bl.a. en globaliseringsdag for universitetets forskere og studerende, hvor der bl.a. blev
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debatteret universitetets rolle på det globale vidensmarked, sprogpolitik og tiltrækning af stjerneforskere.

Kvalitet i forskning
Københavns Universitets faglige miljøer har også i
2005 - bl.a. som del af sin udviklingskontrakt - haft
fokus på at iværksætte internationale evalueringer inden
for udvalgte forskningsområder samt overvejet forskellige mulige evalueringsmodeller. Arbejdet med sikring
af forskningskvalitet er grebet forskelligt an på de forskellige fagområder. Mest veludviklet og dokumenteret
er den metode, der har været anvendt på det sundhedsvidenskabelige område, hvor internationale ekspertpaneler har været udslagsgivende for områdets prioritering af en del af den ordinære forskningsbevilling. Som
det måtte være kendt er måling af forskningskvalitet
hverken ligetil eller ukontroversielt, ikke desto mindre
har universitetet også i sin kommende udviklingskontrakt fremhævet, at dokumentation af forskningskvalitet skal kunne tilvejebringes og også bruges i den interne prioritering.
Fokusering
Københavns Universitets igangsatte i 2005 et nyt tværfagligt satsningsområde, “Europa i forandring”. Den
viden om Europa, som findes forskellige steder på universitet, skal herigennem samles og sættes i spil i nye
synergier. Hermed har universitetet formuleret 4 satsningsområder for en 4-årig periode, ud over det nyoprettede område ”Europa i forandring”, drejer det sig
om ”Religion i det 21. århundrede”, ”Biocampus”, og
”Krop og bevidsthed”.
Foranlediget af Danmarks Forskningspolitiske Råds
indkaldelse af kernefelter gennemførte universitetet i
2005 en proces med identifikation af kernekompetencer. Københavns Universitet er i denne sammenhæng
ganske unik pga. sin størrelse, og universitetet kan satse
strategisk på udvalgte fagområder samtidig med, at
resten af fagområderne fastholdes og udvikles. Universitetets 51 indmeldte kernefelter afspejlede denne faglige styrke. De fleste af kernefelterne fx ”funktionel og
kognitiv lingvistik”, ”grundvidenskabelig kræftforskning” og ”nanoscience og nanoteknologi” afspejler
Københavns Universitets stærke kompetencer inden for

grundforskning. De indmeldte felter giver i sagens
natur ikke en udtømmende oversigt over alle universitetets forskningsområder, men udmønter de kriterier
der blev indkaldt efter i en række udvalgte stærke
forskningsfelter, der afspejler universitetets faglige
spredning samt afspejler mulighederne for større satsninger inden for disse felter. Den kommende tids dialog, bl.a. med Danmarks Forskningspolitiske Råd, om
nytten af sådanne opgørelser og fokuseringer, vil for
universitetet afsætte sig i konkrete tiltag.

Eksterne midler
Universitetets arbejde med kvalitet i forskning afsætter
sig også spor i form af eksterne kvalitetsstempler. I
2005 har der været mulighed for både at søge om støtte
fra den nyoprettede Højteknologifond og fra
Danmarks Grundforskningsfond, ligesom der som hidtil har været mulighed for ansøgning til EU-finansierede projekter. Universitetet har opnået pæne resultater,
og deltager således nu i 79 projekter inden for EU’s 6.
rammeprogram, er vært for 13 Grundforskningscentre
og er partner i 4 ud af de 12 projekter, som
Højteknologifonden fandt støtteværdige i den første
uddelingsrunde.
Fokus på tiltrækning af eksterne midler og det samarbejde der kan etableres herom, vil også i de kommende
år være et hovedindsatsfelt for universitetet.
Uddannelse
Gruppen af ansøgere, der har ønsket en studieplads ved
universitetet, er vokset. Københavns Universitet modtog i 2005 mere end 15.000 ansøgninger – mod godt
14.500 i 2004. Selv om der er tale om beskedne tal kan
det noteres, at to procent flere end sidste år har universitetet som deres favorit-studiested. Især humanistiske
fag som historie, retorik, kinesisk og dansk er blevet
mere eftertragtede, og også de samfundsvidenskabelige
fag har samlet set modtaget flere ansøgninger. Det er
samtidig en kendsgerning, at bl.a. flere af de naturvidenskabelige uddannelser må notere tilbagegang.
Billedet er dog ikke entydigt. Flere unge har for eksempel ønsket at studere biokemi og kemi. Det vil fremover være nødvendigt i højere grad at sammenholde
optag og erhvervsmuligheder.
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På uddannelsessiden har universitetet i det forløbne år
arbejdet med at øge dialogen mellem de studerende,
universitetet og dets aftagere. Dette er bl.a. sket gennem
arbejdet med kompetencebeskrivelser, hvor det har
handlet om at fjerne fokus fra den traditionelle
disciplinorientering til et fokus på, hvad de studerende
kan og skal kunne, når de forlader universitetet.
Arbejdet har resulteret i, at alle fag nu har kompetencebeskrivelser i deres nye BA-ordninger og størstedelen
har ligeledes færdiggjort kompetencebeskrivelser af
deres kandidatordninger. Både kompetencebeskrivelser
og den øgede udbredelse og fokus på praktikordninger
giver i stigende grad de studerende mulighed for at
sætte ord på, hvad de kan, når de forlader universitetet
og skaber en fælles begrebsramme for aftagere og studerende.

Formidling og vidensudveksling
Kommercialiserings- og innovationspolitik har været et
andet fokusområde for universitetet i 2005. Universitetet har bl.a. udarbejdet retningslinier for virksomhedsetablering på universitetets arealer. Universitetets TechTrans enhed, som er blevet etableret til at løfte opgaverne ifm. loven om udnyttelsen af opfindelser, det være
sig i form af patenter, licensaftaler og evt. også etablering af firmaer, har skabt en forbedret informationsplatform for eksterne partnere, som kunne være interesserede i samarbejde med universitetet og har indgået en
række væsentlige aftaler med erhvervsvirksomheder.
Universitetet blev i 2005 af videnskabsminister Helge
Sander kåret som Årets Iværksætteruniversitet. Prisen
blev uddelt til det universitet, der har skabt flest nye
konkrete undervisningstilbud for studerende i iværksætteri, og samtidig har formået at informere og inspirere til innovation og nytænkning. Målingen af disse
initiativer kunne ses i rapporten ’Universiteternes
Iværksætterbarometer 2005’ fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og ministeren sagde i
forbindelse med kåringen, at universitetet har introduceret adskillige nye fag og kurser i iværksætteri, der alle
er populære blandt de studerende, hvilket er et godt
eksempel på, at universiteternes indsats har stor betydning for at styrke iværksætterinteressen blandt de studerende.

Københavns Universitet har i 2005 vedtaget en ny strategi for forsknings- og vidensformidling. Den øgede
fokus på dette område har bl.a. afspejlet sig i universitetets mange åbne konferencer og seminarer, hvor forskerne får lejlighed til at formidle deres viden til en
bredere offentlighed. I samarbejde med Politiken har
der således været afholdt 8 meget velbesøgte arrangementer med titlen ”Mød Videnskaben”. Der har desuden været afholdt ca. 10 større åbne konferencer bl.a.
et heldagsarrangement om ”ytringsfrihed og tolerance”.
Formålet med konferencen var da at markere nødvendigheden af, at universitetets ansatte kan tale, undervise
og forske frit, og samtidig belyse udviklingen i den akademiske frihed igennem historiske og personlige
eksempler.
Nævnes kan også, at en forsker tilknyttet universitetet forskningsrådsprofessor Bente Klarlund Pedersen - vandt
Videnskabsministeriets Forskningskommunikationspris,
hvormed en forsker fra universitetet har vundet denne
pris i begge de år prisen hidtil har været uddelt.

Kommende udfordringer for
Københavns Universitet
Københavns Universitet står i de kommende år overfor
betydelige udfordringer med stigende international
konkurrence om både studerende, ansatte og forskningsmidler. Universitetet står samtidig over for en
omfattende reorganisering af de fysiske strukturer for at
tilpasse universitetets bygningsmasse til de bevillingsforhold, der med SEA-ordningen er indført i universitetssektoren.
Københavns Universitetet er klar til at møde disse
udfordringer, som vil blive afspejlet i den strategi, som
universitetets bestyrelse i løbet af 2006 udformer – og
vil danne grundlag for universitetets udviklingskontrakt
for 2006-2008. Det er Københavns Universitets vision
at:
• være en åben organisation, som danner en tidssvarende ramme om den originalitet, åndsfrihed og sandhedssøgen, der er en forudsætning for gennembrud af
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ny viden og erkendelse.
• forbedre sin stilling som et af de bedste universiteter i
Europa gennem udvikling af sine faglige styrkepositioner, forpligtende partnerskaber og internationale
orientering.
• give de studerende et stærkt fagligt fundament, et
kritisk overblik og spidskompetencer, som gode forudsætninger for professionalisme, initiativ og samarbejde i det efterfølgende karriereforløb på arbejdsmarkedet.
• have et attraktivt og udfordrende forsknings- og
studiemiljø med et tæt samspil mellem forskning,
uddannelse og videndeling.
• gennem løsningen af sine kerneopgaver bidrage til at
skabe værdi for den enkelte og for samfundet både på
kort sigt og i et længere perspektiv.
• fortsat skabe en god arbejdsplads for det teknisk
administrative personale og samtidig drive organisationen effektivt, ressourcebevidst og fleksibelt med
vægt på, at administration og organisatoriske strukturer giver maksimal støtte og service til at varetage
kerneopgaverne.

Finansiel redegørelse

Omkostningerne er fordelt på universitetets hovedaktiviteter uddannelse, forskning, formidling og
vidensudveksling, generel ledelse, administration og
service samt bygningsdrift.
Universitetets samlede personaleomkostninger andrager
i 2005 i alt 2.209 mio. kr., mens driftsomkostninger i
alt udgør 1.704 mio. kr.
Ledelsen betragter det økonomiske resultat som tilfredsstillende.
Resultatet er på niveau med det forventede, idet der for
året oprindeligt var budgetteret med et nul resultat.
Det kan endvidere konstateres at universitetets egenkapital primo 2006 er af en størrelsesorden, som sikrer at
universitetet kan gennemføre de store omstillinger, som
venter i de kommende år på det administrative og bygningsmæssige område.
2005 er det første år universitetet har udarbejdet et
omkostningsbaseret regnskab efter reglerne i lov om
statens regnskabsvæsen og tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen. Det betyder at årets resultat ikke er
sammenligneligt med tidligere år.

Universitetets samlede indtægter i 2005 har udgjort
3.906 mio. kr. og driftsresultatet for universitetets samlede aktiviteter i 2005 blev 6,1 mio. kr. Inklusive anden
tilgang forøges universitetets egenkapital med 64,9
mio. kr. i forhold til åbningsbalancen pr. 1. januar
2005. Den samlede balancesum pr. 31. december 2005
udgør 1.534 mio. kr.

Regnskabsåret 2005 har således på alle punkter været
præget af denne omlægning i forhold til tilpasning af
principper og procedurer på alle niveauer af universitetets organisation, herunder etablering af åbningsbalance
og anlægsregistrering.

Egenkapitalen er reguleret med 28,7 mio. kr. vedrørende en ændring af refusionsopgørelsen med staten pr. 1.
januar 2005. Herudover er egenkapitalen ændret med
30,0 mio. kr. vedrørende tilgodehavende energiafgifter
pr. 1. januar 2005 i henhold til endelig afklaring heraf
med SKAT i løbet af 2005.

Samtidig hermed er der fra januar 2005 introduceret
ny samlet økonomistyringsmodel med ny kontoplan,
nye principper for kontering, periodisering, budgettering og opfølgning og med systemunderstøttelse på alle
niveauer af de vigtigste processer. Denne udvikling
omfatter tillige kompetenceudvikling af universitetets
økonomimedarbejdere og tilpasninger af organisationen
på økonomiområdet.

Næsten ¾ af universitetets indtægter består af tilskud
over finansloven til bl.a. uddannelse, forskning og
kapitalformål. Derudover kommer indtægter i form af
eksterne tilskud og salgsaktiviteter.

Forventet økonomisk udvikling
For 2006 har universitetets enheder samlet indmeldt et
forventet underskud på ca. 90 mio. kr. Alle universite-
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tets decentrale enheder har mulighed for at dække
deres respektive driftsunderskud inden for deres andel
af universitetets egenkapital ultimo 2005.
Universitetets ledelse og bestyrelse ser med alvor på den
spændte budgetsituation, der tærer på universitetets
egenkapital og bestyrelsen har tilkendegivet, at det forventede underskud accepteres under forudsætning af, at
der i løbet af 2006 sker tilpasning til et lavere niveau,
således at der kan skabes et bedre resultat fra 2007.
Udviklingen i uddannelsesindtægterne forventes at være
svagt faldende i de kommende år, som følge af faldende
STÅ-produktion, mens situationen for forskningsindtægterne er mere uvis, idet finanslovens budgetoverslagsår viser en faldende tendens, som står i skarp kontrast til regeringens tilkendegivelser vedrørende indfrielsen af Barcelona-målsætningen om en markant forøgelse af forskningsindsatsen. Udviklingen for tilskudssituationen forventes at fortsætte med tilskud der i stigende grad bliver udmøntet til konkrete formål, eller
udmøntes i fri konkurrence via forskningsrådene mv.
Universitetet intensiverer derfor i de kommende år indsatsen for både at tiltrække eksterne tilskud og få andel
i de øremærkede tilskud.
Universitetet forventer, at der i de kommende år bliver
behov for en fortsat stram økonomisk styring, da
uddannelses- og forskningsaktiviteten skal opretholdes
og øges, i en situation hvor universitetet står overfor
grundlæggende forandringer i både administration og
fysiske rammer. Forandringer, hvis formål er at sikre
bedre økonomisk balance på bygningsområdet og mere
fokuseret anvendelse af de administrative ressourcer.
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Målrapportering - udviklingskontrakt
Universitetets udviklingskontrakt for 2005 var en
1-årig overgangskontrakt, som lagde sporene for nogle
af de udviklingslinier, som også vil karakterisere universitetets udviklingskontrakt for 2006-2008. De 42 resultatmål i 2005-kontrakten er derfor ikke udtryk for
afsluttede og afrundede målsætninger, men de danner
grundlag for universitetets videre udvikling og målsætninger for den kommende periode.
Samlet set er der i 2005 opfyldt 22 mål, 14 er delvist
opfyldt mens 6 mål ikke er opfyldt.
Ledelsen betragter under de givne omstændigheder
målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.
Nedenfor er beskrevet nogle udvalgte resultatmål. De
udvalgte mål afspejler væsentlige indsatsområder i det
forløbne år indenfor universitetets hovedområder
uddannelse, forskning og vidensudveksling.
Bagerst i afsnittet er de enkelte mål fra universitetets
udviklingskontrakt for 2005 skematisk gennemgået i
forhold til målopfyldelsesgrad.

Rapportering af udvalgte resultatmål
Mål 1: Afprøve evalueringsmodeller på mindst
tre forskningsområder inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab og humaniora med henblik
på i næste udviklingskontrakt at kunne opstille
kvalitetsmål for forskningen

Universitetet har i 2005 både iværksat internationale
evalueringer indenfor udvalgte forskningsområder samt
sonderet terrænet for forskellige mulige kvalitetssikringsmodeller. Universitetets fakulteter har gennemført både internationale og nationale evalueringer,
hvorfra erfaringerne kan bruges i universitetets videre
arbejde med kvalitetssikring af forskningen.
Særligt frugtbare resultater har man haft på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor den anden clusterrunde har været gennemført. På baggrund af en international evalueringsproces af 10 ansøgninger blev 2

clustre og en core facilitet fundet støtteværdig.
Processen involverede både internationale eksperter
indenfor de enkelte fagområder samt et internationalt
”clusterpanel”, der samlet bedømte både ansøgninger
og ekspertudtalelser. Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet har også gennemført en international evaluering af 3D-Laboratoriet i samarbejde med Rigshospitalet og DTU. Anbefalingerne fra denne evaluering vil
danne baggrund for en genforhandling af institutionernes engagement i laboratoriet. Det Teologiske Fakultet
har ligeledes igangsat en international evaluering af
området ”Bibelsk Eksegese”, denne forventes afsluttet i
foråret 2006.
På Det Naturvidenskabelige Fakultet har man afprøvet
en ny struktur for evaluering og kvalitetssikring, idet
man på et enkelt institut har nedsat et advisory board.
Erfaringer fra nedsættelsen af dette advisory board vil
indgå i fakultetets videre planer omkring tilknytning af
advisory boards til alle institutter.
Universitetet har igangsat to internationale evalueringer
og har derved delvist opfyldt sit resultatmål, men har
også oplevet barrierer ved arbejdet. Fakulteternes arbejde med forskellige modeller har dog skaffet universitetet nyttige erfaringer i det fortsat meget centrale arbejde med kvalitetssikring af forskning. Mest veludviklet
og dokumenteret er den metode, der har været anvendt
på det sundhedsvidenskabelige område, og Københavns
Universitet har derfor besluttet, at erfaringerne fra
sundhedsvidenskab i den kommende periode skal overføres til andre af universitetets fagområder. I den kommende udviklingskontrakt arbejder universitetet med et
mål om at anvende forskningskvalitet i fordelingen af
en del af universitetets ordinære forskningsmidler som
incitament til at øge forskningskvaliteten.
Mål 9: Etablere 3-5 konsortier inden for de
videnområder der i disse år omfattes af overordnede forskningsstrategier, som lægges af EU,
Højteknologifonden m.fl.

Københavns Universitet har i år indgået en række aftaler om konsortiedannelser og forskningssamarbejder
med universiteter og erhvervsvirksomheder i både
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Danmark og udlandet. Dette arbejde er i tråd med universitetets vision om at forbedre sin stilling som et af
de bedste universiteter i Europa gennem udvikling af
sine faglige styrkepositioner og indgåelse af forpligtende
partnerskaber.

har fået lejlighed til ikke kun at fokusere på pensum og
lærebøger, men på kompetencer og de overordnede mål
med et givet studieelement, og hvor de studerende står
med stærkere kort ved, at de kan sætte ord på de kvalifikationer, som de får på universitetet.

I juni besluttede KU sammen med DFU, DTU og
KVL at danne The Danish Pharma Konsortium, et
forskningskonsortium, der skal styrke Danmarks position indenfor udvikling af lægemidler ved at skabe en
platform for samarbejde om både forskning, innovation
og uddannelse på kandidat- og ph.d.-niveau. Universitetet har ligeledes indgået samarbejdsaftaler med DTU
indenfor både nanoteknologi og iværksætterområdet.
KU er også vært for det højteknologiske vidennetværk
BioLogue, som blev lanceret i 2005. Universitetet indgår desuden i 4 af de 12 udvalgte projekter under
Højteknologifonden og indgår i 74 konsortier i forbindelse med EU’s 6. Rammeprogram.

Københavns Universitets arbejde med kompetencebeskrivelser stopper ikke ved udformningen af disse. De
vil fortsat indgå både som en central del af universitetets generelle målsætning om at forbedre dialogen med
det omgivende samfund og i arbejdet med at styrke
optagelses- og gennemførselsvejledningen. I forhold til
det omgivende samfund, så giver kompetencebeskrivelserne både kandidater og aftagere et klarere billede
af, hvad kandidaterne faktisk kan, når de forlader universitetet, det giver derved en fælles begrebsramme for
kandidater og aftagere. I studievejledningen indgår
kompetencebeskrivelserne som et redskab, der kan
hjælpe med at skabe større klarhed for kommende studerende i forhold til kompetencer og karriereveje for
den enkelte uddannelse.

Resultatmålet har spillet en central rolle som følge af
universitetets øgede fokus på eksterne samarbejder.
Målet er blevet tilfredsstillende opfyldt både i forhold
til EU-projekter og i forhold til Højteknologifonden.
Universitetet vil i den kommende udviklingskontrakt
sætte øget fokus på dette område ved at etablere en
samlet kommercialiseringsplatform, som skal samle og
styrke de KU-enheder og netværk, der arbejder med
indgåelse af samarbejdsaftaler og tiltrækning af eksterne
midler.
Mål 16: Kompetencebeskrivelser af uddannelseselementer i alle universitetets bachelor- og
kandidatuddannelser

Københavns Universitet er langt fremme på dette
område. Alle fakulteter har således kompetencebeskrivelser i deres nye BA-ordninger, størstedelen har ligeledes færdiggjort kompetencebeskrivelser af deres
kandidatordninger. Arbejdet med at udforme kompetencebeskrivelser er foregået decentralt i de faglige
miljøer og har handlet om at fjerne fokus fra den traditionelle disciplinorientering til et fokus på, hvad de studerende kan og skal kunne, når de forlader universitetet. Det har været en positiv proces, hvor undervisere

Mål 18: Etablere 15 nye korte, skræddersyede
efteruddannelseskurser
Mål 20: Udvikle og udbyde 50 relevante tilbud i
forbindelse med gymnasiereformen

Københavns Universitet har i år med held satset på, at
skabe korte, skræddersyede kurser med interesse for
udvalgte erhvervsgrupper. I samarbejde med partnere
både på andre universiteter og i erhvervslivet udbyder
KU nu en række korte kurser, bl.a. om it og sprog,
idræt og bevægelse, religion og kulturel bevidsthed. Der
er desuden udbudt en lederuddannelse i samarbejde
med IBM.
I samarbejde med gymnasier, faglige foreninger, virksomheder og universiteter er det lykkedes at etablere 56
nye kurser, tilbud og aktiviteter til gymnasieområdet.
De udbudte fag falder i to grupper: En del henvender
sig til specifikke fagretninger, mens en anden del
omhandler de tværfakultære udfordringer og problemstillinger, som er en del af den nye gymnasiereform.
Udviklingsprocessen omkring kurserne har skabt en
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tættere relation mellem gymnasieskolen og universitetet. Denne relation kan med fordel udnyttes i andre
sammenhænge, både i vejledningsarbejdet omkring nye
studerende og i udslusningsarbejdet i forhold til de
kandidater, der ønsker en fremtid i gymnasieskolen.
Universitetets fokus på efter- og videreuddannelse har i
2005 givet gode resultater og har åbnet universitetets
verden til en bredere kreds af samfundets borgere.
Styrkelse af efter- og videreuddannelsestilbuddene indgår også som indsatstema for universitetet i den kommende udviklingskontrakt, hvor det understreges at
universitetet fortsat vil udbygge udbuddet af deltidsuddannelse både i form af et øget antal formaliserede
undervisningsforløb og flere udviklende netværk af
samarbejdsaftaler med virksomheder, institutioner og
organisationer.
Mål 28: Styrke studie- og erhvervsvejledningen

Gennemførselsvejledning og erhvervsvejledning har
både centralt og decentralt været fokuspunkter for
studievejledningen i det forgangne år. På fakulteterne
er der flere steder ansat AC-medarbejdere som
erhvervsvejledere, der er oprettet aftagerpaneler, og der
er lanceret hjemmesider med inspiration til praktikophold, erhvervssamarbejde for studerende, iværksætteri, mm. Denne indsats har været bakket op fra Den
Centrale Studie- og Erhvervsvejledning, som har holdt
temamøder om erhvervsvejledning og har indledt samarbejde med aftagerorganisationer.
Den øgede fokus på gennemførselsvejledning har været
afspejlet i mange forskellige initiativer på fakulteterne,
heraf kan nævnes mentorordninger, oplysningskampagner, kontakt til specialestuderende, mm. Det
Humanistiske Fakultet har færdiggjort en omstilling af
fakultetets vejledning, således at de faglige vejledninger
er slået sammen til 6 mere ressourcestærke institutvejledningscentre, hvor der til hvert center er tilknyttet en
AC-vejleder. På det Naturvidenskabelige Fakultet har
der været afholdt ”vejledningsuger”, hvor vejledningerne har oplyst om eksamensmuligheder, studieteknik,
udlandsophold, mm.

Universitetet finder fortsat, at det er centralt at fokusere på kvalitetsudvikling og styrkelse af studie- og
erhvervsvejledning og vurderer målopfyldelsen som
meget tilfredsstillende. I universitetets kommende udviklingskontrakt er det et mål at udforme og implementere en sammenhængende strategi for studie- og
erhvervsvejledningen, hvor både kvalitetssikring af vejledningen og mere målrettet vejledning til den enkelte
studerende vil være i fokus.
Mål 33: Etablere et udbud af iværksætterkurser
og andre entreprenørskabende aktiviteter for
forskere og studerende

I 2005 har der for alvor været sat fokus på innovation
og iværksætteri på Københavns Universitet.
Universitetet blev belønnet for denne indsats, da det i
efteråret blev kåret som Årets Iværksætteruniversitet af
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
(VTU) på baggrund af en markant stigning i antallet af
iværksætteraktiviteter, samt de studerendes kendskab til
og udbytte af disse. Områdets initiativer og aktiviteter
er blevet kortlagt, og ved hjælp af en central arbejdsgruppe sikres den samlede koordination og strategiske
igangsættelse af aktiviteter på relevante områder. Dette
samlede overblik formidles via den nyetablerede hjemmeside www.ku.dk/innovation som har til formål at
synliggøre aktiviteter og sætte fokus på innovation og
de dertil hørende karriereveje.
Der har på hele universitetet været stor interesse for at
arbejde med iværksætteri og entreprenørskabende aktiviteter. På flere fakulteter udbydes kurser om iværksætteri, der har været afholdt inspirationsarrangementer
med iværksættere og der er etableret hjemmesider med
vejledning og erhvervskontaktinformationer. Endvidere
forventes etableringen af projektet NSI (Natur- og
Sundhedsvidenskabelig Innovation) at blive et fælles
forum for iværksætteraktiviteter indenfor de sundhedsvidenskabelige- og naturvidenskabelige fagområder.
NSI vil samle aktiviteter for både forskere, studerende
og virksomheder.
Med det forløbne års aktiviteter har Københavns Universitet opfyldt målsætningen om at igangsætte en række
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aktiviteter på universitet og har dermed skabt et grundlag for udvikling og udbredelse af aktiviteter på området.
Dette arbejde forstærkes yderligere i de kommende år,

hvor det er et mål i udviklingskontrakten 2006-2008,
at hver 3. færdiguddannet kandidat har stiftet bekendtskab med iværksætteri, innovation og erhvervslivet.

Skematisk rapportering
Vurdering af
Resultatmål

Afrapportering

målopfyldelse

Jf. målrapportering.

Målet er delvist

Forskning
1.

Afprøve evalueringsmodeller på mindst tre

opfyldt

forskningsområder inden for sundhedsvidenskab,
naturvidenskab og humaniora mhp. i næste
udviklingskontrakt at kunne opstille kvalitetsmål
for forskningen
2.

3.

Udarbejde publikationspolitik på institutniveau,

Alle universitetets institutter har en publikationspolitik om end der på enkelte institutter

Målet er delvist

der indarbejdes i næste udviklingskontrakt

mangler en eksplicitering af denne.

opfyldt
Målet er opfyldt

Identificere 6-8 potentielle, spirende eller særligt

Københavns Universitet indmeldte 51 nuværende eller spirende kernefelter i forbindelse

løfterige forskningsområder, gerne af tværfaglig

med Danmarks Forskningspolitiske Råds indkaldelse. Da denne indkaldelse i nogen grad

eller tværinstitutionel karakter og med uddannel-

overlappede med universitetets eget mål, valgte universitetet at fokusere på DFR’s krite-

sesmæssige perspektiver mhp. i 2006 at fastsæt-

rier for kernefelter.

te mål for disse udvalgte områder
4.

5.

Videreføre og udvikle universitetets 3 tvær-

Alle fire satsningsområder har i løbet af 2005 fået gennemført alle planlagte ansættelser

fakultære satsningsområder; BioCampus,

og har igangsat et stort antal aktiviteter i form af seminarer, konferencer og undervis-

Religion i det 21. århundrede, Krop og

ningsudbud. Det fjerde satsningsområde ”Europa i forandring” er etableret og er vel-

Bevidsthed samt udvide med ét nyt

fungerende.

Målet er opfyldt

Udarbejde en strategi for arbejdsdeling nationalt

Der er etableret flere samarbejder i regionen, heraf kan nævnes samarbejde om Tech-

Målet er ikke

og i forhold til Øresundsregionen inden for

Trans, et Farmakonsortium med DFU, DTU og KVL, et Nanokonsortium med DTU og

opfyldt

uddannelse og forskning

Nano-science center og dyrestaldssamarbejde med KVL, HS, BRIC og Københavns Amt.
Målet er ikke blevet forfulgt overordnet og strategisk i 2005, bl.a. fordi det midt på året
stod klart at regeringens Globaliseringsråd som et af dets perspektiver ville have en større samordning af universitetsområdet.

6.

Markant forøge optaget af ph.d.-studerende

Københavns Universitet har samlet set øget sit optag af ph.d.-studerende med 12 % fra

Målet er opfyldt

319 i 2004 til 357 optagne i 2005. Den største fremgang har været indenfor de sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fagområder, jf. også tillæg til udviklingskontrakt.
7.

Implementere løbende kvalitetsevalueringer af

Alle fakulteter foretager nu løbende kvalitetsvurderinger af ph.d.-afhandlinger vha. KU’s

ph.d.-afhandlingernes niveau

standardbedømmelsesskema. I Udviklingskontrakten 2006-2008 har universitetet ind-

Målet er opfyldt

skrevet som mål at videreudvikle dette evalueringsredskab med henblik på at øge kvaliteten af universitetets ph.d.-uddannelser.
8.

Udarbejde en strategi for international rekrutte-

Universitetet har ikke udarbejdet en fælles strategi for rekruttering, men på 3 ud af 6

Målet er delvist

ring mhp. at tiltrække flere udenlandske ansøgere

fakulteter er der i dag en strategi for området. Alle fakulteter oplever, at en stor andel af

opfyldt

deres ph.d.-ansøgere er internationale.
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Vurdering af
Resultatmål

Afrapportering

målopfyldelse

9.

Jf. målrapportering.

Målet er opfyldt

Etablere 3-5 konsortier inden for de videnområder der i disse år omfattes af overordnede
forskningsstrategier, som lægges af EU,
Højteknologifonden m.fl.

Universitetets EU-kontor har forstærket indsatsen om formidling af støttemulighederne i

Målet er delvist

af universitetets forskere ifm. med ansøgning og

EU’s rammeprogrammer gennem bl.a. informationsmøder, nyhedsmails og forbedret

opfyldt

administration af eksterne forskningsmidler

webservice (www.ku.dk/eu). Der er derudover udarbejdet skriftligt materiale i form af en

10. Styrke vejledning og administrativ understøttelse

vejledning, der skal understøtte forskerne ifm. ansøgning, udarbejdelse af budget,
systemregistrering m.m. Det er universitets mål i det kommende år at etablere en samlet
kommercialiseringsplatform, der skal støtte forskerne i forbindelse med ansøgninger om
eksterne midler. Dette mål er også indskrevet i universitetets UK 2006-2008.
11. Øge succesraten for ansøgninger i EU’s 6.
rammeprogram ifht. det 5. rammeprogram

KU er koordinator på 4 FP6-projekter og deltager i 70 andre FP6-projekter. Da projekter-

Målet er opfyldt

ne i det 6. Rammeprogram er færre i antal, men større end projekterne i det 5.
Rammeprogram, er det meget tilfredsstillende, at KU har fået godkendt 4 ud af 5 store
ansøgninger.

12. Øge den eksterne finansiering med 5% fra det

Det er ikke lykkedes for universitetet at indfri målsætningen om en stigning på 5%.

Målet er ikke
opfyldt

nuværende niveau på godt 500 mio. kr. (ekskl.
overhead)

Uddannelse
Et udvalg afleverede i maj en rapport om en strategi for kvalitetsarbejdet på KU. Der

Målet er ikke

på baggrund af auditeringsprojektets anbefaling-

blev ikke taget yderligere skridt i denne sammenhæng, da Globaliseringsrådet m.fl.

opfyldt

er med henblik på at fastsætte mål i næste ud-

ændrede fokus fra auditering til akkreditering. I UK 2006-2008 har Københavns

viklingskontrakt

Universitet som mål at gennemføre og opnå en international akkreditering af kvalitetssi-

13. Udarbejde en strategi for kvalitetssikringsarbejde

kringssystemerne på universitet.
14. Vurdere og implementere anbefalingerne fra

Fra efteråret 2005 har alle fag mulighed for at anvende web-baseret læring. Centeret

Web Based Learning projektet vedrørende et fæl-

for Web Baseret Læring (CWBL) har fået etableret et kontaktnetværk med fakulteterne.

les Virtuelt Læringsmiljø

Grundlaget for og kendskabet til et fælles web-baseret læringssystem er etableret.

Målet er opfyldt

Københavns Universitet har både centralt og decentralt forbedret dialog med aftagerne.

Målet er delvist

i forhold til samfundets aktuelle samt fremtidige

Denne dialog foregår både gennem egentlige aftagerpaneler og gennem ansatte

opfyldt

kompetencebehov, fx gennem nedsættelse af

erhvervsvejledere.

15. Afstemme indhold og strukturen i uddannelserne

aftagerpaneler
16. Kompetencebeskrivelser af uddannelseselemen-

Målet er delvist

Jf. målrapportering.

opfyldt

ter i alle universitetets bachelor- og kandidatuddannelser
Universitetets kompetenceenhed udarbejdede i 2005 en afrapportering om efter- og

Målet er delvist

videreuddannelser mhp. at fastsætte mål i næste

videreuddannelse med modeller for økonomi, administration og en strømlining af univer-

opfyldt

udviklingskontrakt

sitetets tilbud. Fastlæggelsen af den videre strategi indgår i universitetets UK 2006-2008.

17. Udarbejde en strategi for etablering af efter- og

18. Etablere 15 nye korte, skræddersyede efteruddan-

Jf. målrapportering.

Målet er opfyldt

Der er etableret masteruddannelse i Cross Media Communication og diplomuddannelse i

Målet er delvist

Kriminologi i samarbejde med Den Sociale Højskole. Desuden er en masteruddannelse i

opfyldt

nelseskurser
19. Etablere 3 nye masteruddannelser samt 1 ny
diplomuddannelse

Antropologi og Velfærd blevet godkendt med start i sep. 2006. Der afventes beslutning
om forankring af en masteruddannelse i medicinsk pædagogik.
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Vurdering af
Resultatmål

Afrapportering

målopfyldelse

20. Udvikle og udbyde 50 relevante tilbud i forbin-

Jf. målrapportering.

Målet er opfyldt

Omsætningen i de taksameterbelagte deltidsuddannelser er steget med ca. 18 % fra

Målet er opfyldt

delse med gymnasiereformen
21. Øge omsætningen inden for efter- og videreud-

2004 til 2005 (fra ca. 41,0 mio. kr. til ca. 48, 2 mio. kr. ). Også aktiviteterne indenfor

dannelse med 8%

korte kurser og anden indtægtsdækket kursusvirksomhed er steget markant.
22. Udarbejde en strategisk internationaliseringsplan

Rektors internationale politik- og strategi-gruppe udarbejdede et oplæg til strategiplan,

Målet er delvist

mhp at fastsætte konkrete mål for området i

der blev diskuteret med KU´s tidligere rektor. Strategiplanen færdiggøres til forelæggelse

opfyldt

næste udviklingskontrakt

for universitetets bestyrelse foråret 2006.

23. Udsende 10% flere studerende til velmeriterede
universiteter

Flere fakulteter har udformet en internationaliseringsstrategi og har forbedret både vej-

Målet er ikke

ledning og informationsmateriale i forbindelse med udrejse. Den langsigtede effekt af

opfyldt

dette kan endnu ikke måles. Universitetet har oplevet en nedgang i antal udrejsende studerende på ca. 6% (fra 767 til 722).
24. Tiltrække 10% flere velkvalificerede indrejsende

Samtlige fakulteter har oplevet markante stigninger i antallet af indrejsende studerende.

Målet er opfyldt

Universitetets samlede stigning er ca. 11% (fra 924 til 1.024).

studerende
25. Indgå 3 nye strategiske alliancer om joint degrees
eller double degrees

Der har været udviklet kandidatuddannelser inden for det teologiske og samfundsviden-

Målet er ikke

skabelige område, som skulle udbydes i samarbejde med partnere i Norden og

opfyldt

Østersøregionen. Disse uddannelser er dog ikke realiserede grundet manglende godkendelse i ministeriet. Universitetet indgår i en Erasmus Mundus-aftale om uddannelsen
Master of International Health.
26. I gennemsnit pr. fakultet at udbyde fremmedspro-

Alle fakulteter udbyder nu fremmedsprogede kurser for min. 150 ECTS, og hovedparten

gede kurser på i alt 150 ECTS og faste fremmed-

af fakulteter udbyder meget mere end det. Der har både centralt og decentralt været

sprogede kurser på 45-50 ECTS

arbejdet målrettet med at forbedre annonceringen af de fremmedsprogede kurser.

Målet er opfyldt

Der er opstillet en handlingsplan, og der har været arbejdet målrettet både på at sikre

Målet er delvist

landske studerende, herunder tildeling af 10% af

flere kollegiepladser til de internationale studerende og sikre at 10% af Københavns

opfyldt

de ungdomsboliger som Københavns Kommune

Kommunes ungdomsboliger kan reserveres til internationale studerende.

27. Arbejde for at få flere boligmuligheder til uden-

har indstillingsret til
28. Styrke studie- og erhvervsvejledningen

Jf. målrapportering.

Målet er opfyldt

29. Øge fleksibiliteten i studieretningerne og merit-

Flere fag har lavet aftaler med tilsvarende uddannelser i Danmark om gensidig merit-

Målet er opfyldt

anerkendelse, hvilket øger fleksibilitet og mobilitet.

overførselsmulighederne
30. Kompetencebeskrivelser af samtlige uddannelser

Målet er delvist

Se mål nr. 16

opfyldt

Formidling og vidensudveksling
Universitetets kommercialiseringspolitik har været diskuteret på møder i universitetets

Målet er delvist

strategi mhp. at fastsætte mål i næste udviklings-

Erhvervspolitisk Styregruppe. Der er udarbejdet forskellige delpolitikker, herunder ret-

opfyldt

kontrakt

ningslinier for virksomhedsetablering på universitetets arealer.

31. Udarbejde en kommercialiseringspolitik- og

32. Modtage 25 anmeldelser af opfindelser, indgå 25
samarbejdsaftaler og 6 nye licensaftaler

Universitetets Tech-Trans enhed har modtaget 21 anmeldelser i 2005. Der er indgået 59

Målet er delvis

aftaler via/vha. TT-enheden i 2005. TT-enheden har indgået 6 licensaftaler i 2005 på

opfyldt

vegne af KU.
33. Etablere et udbud af iværksætterkurser og andre

Jf. målrapportering.

Målet er opfyldt

entreprenørskabende aktiviteter for forskere og
studerende
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Vurdering af
Resultatmål

Afrapportering

målopfyldelse

34. Intensivere samarbejdet med forskerparker og

KU har i 2005 samarbejdet med forskellige forskerparker og innovationsmiljøer. I samar-

Målet er opfyldt

innovationsmiljøer, f.eks. at arrangere en

bejde med CAT-Symbion blev virksomheden Hytronics dannet. IT-væksthuset i Ørestaden

erhvervsdag

er etableret, og den Bioteknologiske forskerpark har været i udbud - et konsortium med
Symbion i spidsen vandt dette udbud.
Der har været afholdt kick-off møde for det Højteknologiske Vidensnetværk BioLogue
med deltagere fra både universiteter og erhvervsliv. Der er indledt samarbejde med DI
omkring erhvervsdage og matchmaking-arrangementer, som vil løbe af stablen i 2006.

35. Træffe beslutning vedr. oprettelse af et teknologioverførselsselskab, herunder arbejdsdeling mellem

Bestyrelsen har truffet beslutning om ikke at oprette et teknologioverførselsselskab i

Målet er opfyldt

2005.

universitetet og et aktieselskab
36. Vedtage og påbegynde implementeringen af en
strategi for universitetets forskningsformidling

Der er udarbejdet en strategi, som er tiltrådt af rektor og der arbejdes på implemente-

Målet er opfyldt

ring af strategien på fakultets- og institut-niveau.
Forskningsinformationssystemet (CURIS) skal optimere indsamlingen af informationer om

Målet er delvist

petencer og forskningsresultater, f.eks. gennem

universitetets forskningsaktiviteter både internt og eksternt. Systemspecifikationerne er

opfyldt

etablering af et forskningsinformationssystem

udarbejdede og kontrakt er underskrevet i begyndelsen af 2006, således at CURIS kan

(’Find-en-forsker’)

sættes i drift i januar 2007.

37. Udbygge adgangen til universitetets viden, kom-

38. Etablere mindst 4 formidlingskurser for forskere

Der har været afholdt 2 medietræningskurser, 1 kursus i skriftlig formidling til dagblade-

Målet er opfyldt

ne samt 2 runder af et kursus i visuel præsentationsteknik om bl.a. mundtlig formidling
og brug af PowerPoint.
39. Arrangere mindst 10 konferencer, seminarer og

Der har været arrangeret 8 meget velbesøgte forelæsninger i samarbejde med dagbladet

åbne møder inden for områder med stor betyd-

Politiken under overskriften ”Mød Videnskaben”. Derudover har der været afholdt 9

ning i den offentlige debat

store konferencer og en række mindre seminarer om aktuelle problematikker, bl.a. i regi

Målet er opfyldt

af de rektorale satsningsområder.
40. Videreudvikle og implementere en strategi med

Den fælles kommunikationsstrategi og universitetets designprogram er blevet videreud-

det formål at styrke Københavns Universitets pro-

viklet. Der har bl.a. været fokus på udvikling af en ny informationsplatform til kommen-

fil

de studerende, hvor en ny hjemmeside sammen med nye publikationer giver et bedre

Målet er opfyldt

billede af den samlede profil for universitetets uddannelser.
41. Øge dialogen med ungdomsuddannelserne med

På fakulteterne er der skabt en styrket kontakt til gymnasieskolen gennem udviklingen

Målet er opfyldt

af diverse efteruddannelsestilbud til lærerne. På mange institutter er der også en vel-

henblik på at styrke samarbejdet

fungerende besøgsordning, hvor elever kommer på besøgsdage på universiteterne.
Rektorkollegiet har ikke ønsket at udvikle en fælles plan for området. Københavns

Målet er ikke

plan for forskningstilknytning til CVU’erne. Planen

Universitet har imidlertid øget kontakten med CVU’erne, bl.a. er der indgået en ramme-

opfyldt

skal danne grundlag for opstilling af mål herfor i

aftale med CVU Øresund inden for det sundhedsvidenskabelige område og der er i sam-

universitetets næste udviklingskontrakt

arbejde med Den Sociale Højskole udviklet en diplomuddannelse i Kriminologi.

42. I samarbejde med Rektorkollegiet at etablere en

T illæg til udviklingskontrakt for 2005
Forøgelse af optaget af ph.d.-studerende inden for

Universitetet underskrev i maj 2005 en tillægsaftale til udviklingskontrakten for 2005 i

det teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelige områ-

forbindelse med udmøntning af basisforskningsmidler til forøgelse af ph.d.-optaget

de med 10 i 2005, 43 i 2006, 36 i 2007 og 35 i 2008

inden for det teknisk-, natur- og sundhedsvidenskabelige område. Universitetet skal øge

Målet er opfyldt

optagelsestallet ud fra et totalt optagelsestal i 2003 på 207 ph.d.-studerende på det
natur- og sundhedsvidenskabelige område. Optaget på disse fakulteter var i 2004 på
227 stigende til 268 i 2005.
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Regnskab
Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Københavns Universitet er aflagt i
overensstemmelse med Universitetsloven af 28. maj
2003 og med Bekendtgørelse nr. 1489 af 14. december
2004 om tilskud og regnskab mv. ved universiteterne
samt i overensstemmelse med de retningslinier og
instrukser om årsregnskab, der er givet af Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Da Københavns Universitet er overgået til selveje fra
1. januar 2005 kan regnskabstal ikke sammenlignes
med tidligere årsrapporter.
Københavns Universitet udarbejder ikke koncernregnskab; men den interne omsætning er elimineret i
resultatopgørelsen.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper
som for åbningsbalancen pr. 1. januar 2005.

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det
historiske kostprincip.

opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af
forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved
fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling er der taget hensyn til forudsigelige tab og risici, der er fremkommet inden årsrapporten er aflagt og som be- eller afkræfter forhold, der
eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Ved betaling i fremmed valuta er kursen på afregningsdagen anvendt. Opgørelse af beholdning af fremmed
valuta er foretaget til Nationalbankens kurser på statusdagen. Realiserede kursgevinster og realiseret kurstab er
løbende reguleret over resultatopgørelsen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i
fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
er omregnet til balancedagens kurs. Forskelle mellem
balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs er indregnet som finansiel post.

Skattemæssige forhold
Københavns Universitet er ikke skattepligtig.

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
forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde universitetet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Universitetet modtager også betydelige eksterne indtægter i form af donationer og tilskud fra eksterne
bevillingsgivere. Disse tilskud og bevillinger indregnes
som indtægt i takt med forbruget. Overhead på
projektbevillinger indtægtsføres ligeledes i takt med forbruget. Projektbevillinger registreres med totalbudget i
balancen under forudbetalte bundne tilskud. Forbrug
af projektbevillinger registreres over resultatopgørelsen.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå universitetet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til
amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris

Indtægter
Københavns Universitets indtægter omfatter statslige
tilskud til basisforskning og uddannelse, samt driftsindtægter i den ordinære virksomhed. Det årlige tilskud
fremgår af finansloven. Tilskud indregnes som indtægt i
finansåret, i det år det er bevilget for.

Indtægterne består derudover af bl.a. deltagerbetaling
ved deltidsuddannelse, salgsvirksomhed og fremleje af
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lokaler. Disse indregnes som indtægt i den periode indtægten vedrører.

’selvangivelse’ (tidsregistrering ifm. undervisning), normer for undervisningsforpligtigelse, stikprøver m.v.

Omkostninger
På omkostningssiden er de omkostninger der er medgået til årets løbende aktiviteter medtaget.

Der er udarbejdet nøgler for alle enheder og for alle
virksomhedstyper ud fra en ensrettet inddateringsskabelon. Skabelonen indeholder dels diverse personalekategorier inden for henholdsvis det videnskabelige personale (VIP), deltidsansatte (DVIP) samt det teknisk
administrative personale (TAP). Derudover indeholder
skabelonen kategorierne drift og investeringer, der aktiveres. Inden for den enkelte personale- og driftskategori
er fordelingsnøglen specificeret på årsrapportens formål.

Omkostningerne er formålsfordelt på hovedområderne
uddannelse, forskning og videnudveksling og formidling samt generel ledelse, administration og service
samt bygningsdrift.
Omkostningerne er henført til formål ved brug af fordelingsnøgler, jf. nedenfor.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Årets afskrivninger er beregnet ud fra aktivernes forventede levetid.
Fordelingsnøgler
Omkostningerne i KU’s regnskab er formålsfordelt på
hovedområderne uddannelse, forskning og videnudveksling og formidling samt generel ledelse, administration og service samt bygningsdrift.

Formålene er i overensstemmelse med principper udstukket af Rektorkollegiet i forbindelse med udarbejdelse af statistiske nøgletal og konvertible til formålene
fastlagt i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen.
I de tilfælde hvor det ikke har været direkte muligt at
henføre omkostninger til ét formål, er der benyttet
fordelingsnøgler.
Fordelingsnøglerne er udarbejdet af universitetets
institutter m.m. – såkaldte 3. budgetniveau enheder.
Nøglerne er udarbejdet af de enkelte enheder ud fra
deres decentrale viden om de enkelte personalekategorier.
Generelt er driftsnøglerne direkte baseret på det faktiske
forbrug, der er opgjort og udtrukket af universitetets
datavarehus. Opgørelsen af fordelingsnøgler inden for
de enkelte personalekategorier er grebet forskelligt an på
de enkelte institutter m.m. Der er anvendt forskellige
metoder, såsom konkret tidsregistrering, udarbejdelse af

Opfindelser og patenter

Som en integreret del af Københavns Universitets virksomhed pågår til stadighed en omfattende forskning.
Alene opfindelser, der er klart definerede og identificerbare, 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 udnyttelsesmulighederne sted, som danner grundlag for fastsættelsen af værdien af rettighederne og den økonomiske levetid. Ved
nedgang i værdien foretages fornøden nedskrivning
over resultatopgørelsen.
IT under udvikling

Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager,
afskrivninger og andre omkostninger, der direkte og
indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller
udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og
hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller
anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægs-

Københavns Universitets Årsrapport 2005
Regnskab

19

aktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække
produktions-, salgs- og administrationsomkostninger
samt selve udviklingsomkostningerne.
Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for
indregning i balancen, indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller
genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet
for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori udviklingsarbejdet forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt 8 år.
Software og egenudviklet IT

Bygninger
Indretning af lejede lokaler
Forskningsudstyr
Skibe
Maskiner
Inventar
It-udstyr
Andet it-udstyr (fotokopi m.m.)
Transportmateriel

50 år
10 år
10 år
40 år
10 år
5 år
3 år
5 år
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.
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.

Afskrivningsperioden udgør:
Grunde og bygninger

Egenudviklede it-systemer
Egentilpassede it-systemer
Software

8 år
5 år
3 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 som
overtages fra staten. Det endelige aktstykke ifm. overtagelse fra staten foreligger endnu ikke.

Det er kun privat donerede ejendomme, som er
indregnet i såvel åbningsbalancen som balancen pr.
31. december 2005. Disse ejendomme er værdiansat
efter bestemmelserne i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsen til en vurderet genanskaffelsesværdi, som er
fastlagt af et eksternt vurderingsfirma og er under
godkendelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling. I det omfang at den endelige godkendelse medfører væsentlige korrektioner til den indregnede værdi af ejendommene, vil disse blive indarbejdet
i årsrapporten for 2006 som en korrektion til egenkapitalen.

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.
Bygninger, indretning af lejede lokaler, maskiner,
inventar, it-udstyr og transportmidler og forskningsudstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring.

Maskiner, inventar, IT-udstyr og
transportmateriel samt forskningsudstyr

Der er foretaget en optælling af de enkelte fakulteters,
institutters, centres og forvaltningers anlægsaktiver.
Anlægsaktiver med en oprindelig anskaffelsespris på
over 100.000 kr. og en økonomisk levetid på 3 år og
derover er registreret og indgår i anlægskartoteket.
Anlægsaktiver modtaget som donationer

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

Når KU modtager anlægsaktiver som donationer i form
af forskningsudstyr samt maskiner, inventar, it-udstyr
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og transportmateriel indregnes de donerede anlægsaktiver til anskaffelsespris. De donerede anlægsaktiver
afskrives efter den sædvanlige regnskabspraksis.

indregnes de tilskud, som Københavns Universitet har
erhvervet ret til som tilgodehavender fra igangværende
tilskudsaktiviteter.

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Forudbetalte omkostninger vedrører abonnementer og forudbetalt løn mv.

Værdipapirer

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

Værdipapirer omfatter ejerandel i Symbion, der måles
til kostpris.

Forudbetalte bundne tilskud

Finansielle anlægsaktiver

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden
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 færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under
hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i
forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til pålydende værdi
med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Deposita

Deposita omfatter primært huslejedeposita, der måles
til kostpris.
Tilgodehavender fra
igangværende tilskudsaktiviteter

Københavns Universitet indgår løbende aftaler med
virksomheder, offentlige institutioner og private organisationer om forskningsvirksomhed. Af aftalerne
fremgår, hvilke aktiviteter tilskudsgiver betaler. I det
omfang Københavns Universitet afholder omkostninger
til aktiviteter, som er tilskudsdækket i henhold til aftalerne, men hvor tilskuddene endnu ikke er indbetalt,

Modtagne tilskud, der dækker omkostninger, som
endnu ikke er afholdt, indregnes som forudbetalte
bundne tilskud.
Til dækning af overheadomkostninger ved tilskudsaktiviteter beregner Københavns Universitet sig et
vederlag. Vederlaget indregnes som indtægt i takt med
anvendelse af tilskuddene.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når universitetet som
følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at
indfri forpligtelsen.

Københavns Universitet har pligt til i forbindelse med
fraflytninger at reetablere lejemål, der er indgået med
S-FoU som udlejer. For tidsubegrænsede lejemål
opbygges den skønnede reetableringsomkostning lineært over 10 år.
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 2005 og tidligere år, opgjort til lønniveauet på optjeningstidspunktet.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2005
2005
Note

DKK 1.000

Uddannelse

889.539

Forskning

1

1.085.109

Eksterne tilskud

691.201

Driftstilskud

609.104

Øvrige formål

361.121

Andre indtægter

270.148

Indtægter

3.906.223

Uddannelse

944.652

Forskning

1.274.963

Formidling og vidensudveksling

255.686

Generel ledelse, adm. og service

2

288.482

Bygningsdrift

1.148.281

Ordinære driftsomkostninger i alt

3.912.064

Resultat før finansielle poster

-5.842

Finansielle indtægter

12.362

Finansielle omkostninger

381

Årets resultat

6.139

Årets resultat foreslås anvendt således:
- Overført resultat

6.139

I alt

6.139
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Balance pr. 31. december 2005
Aktiver
2005

Åbningsbalance
pr. 1/1-2005

Note

IT under udvikling
Software og egenudviklet IT
Opfindelser og patenter
3

Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Indretning af lejede lokaler
Forskningsudstyr
Driftsmateriel og inventar

DKK 1.000

DKK 1.000

6.871

549

10.463

7.016

1.000

1.000

18.334

8.565

142.161

144.843

50.586

35.597

141.513

138.049

67.302

66.820

401.562

385.309

4

Materielle anlægsaktiver

5

Værdipapirer

479

479

Finansielle anlægsaktiver

479

479

420.375

394.353

3.258

3.642

Deposita

34.088

29.935

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

57.572

50.233

128.140

85.000

Tilgodehavende hos staten

28.737

111.863

Andre tilgodehavender

72.309

121.463

Periodeafgrænsningsposter

13.386

12.464

Tilgodehavender

334.233

410.958

Likvide beholdninger

776.284

327.076

Omsætningsaktiver

1.113.775

741.676

Aktiver i alt

1.534.150

1.136.029

Anlægsaktiver
Varebeholdninger

6

7

Tilgodehavender fra igangværende
tilskudsaktiviteter
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Balance pr. 31. december 2005
Passiver
2005

Åbningsbalance
pr. 1/1-2005

Note

DKK 1.000

Egenkapital pr. 1/1-2005

DKK 1.000

225.894

Reguleringer

58.737

Overført resultat

6.139

Egenkapital

290.770

225.894

19.500

17.500

95.654

99.382

95.654

99.382

Leverandører af varer og tjenesteydelser

155.022

153.567

Feriepengeforpligtigelse

279.494

263.426

Forudbetalt tilskud fra staten

236.242

0

7

Forudbetalte bundne tilskud

367.117

275.000

9

Periodiserede donationer

21.294

20.700

6.542

135

62.516

80.425

Kortfristede gældsforpligtelser

1.128.227

793.253

Gældsforpligtelser

1.223.881

892.635

Passiver i alt

1.534.150

1.136.029

8

Hensatte forpligtelser

9 Periodiserede donationer
Langfristede gældsforpligtelser

Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld

10

Legater administreret af KU

11

Medarbejderforhold

12

Eventualaktiver

13

Finansielle instrumenter

14

Eventualforpligtelser

15

Kontraktlige forpligtelser

16

Nærtstående parter

17

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

18

Særskilt regnskab for ordinær virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, retsmedicinske ydelser, tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

19

Anlægsregnskab
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Egenkapitalopgørelse
1. januar - 31. december 2005
2005
Note

DKK 1.000

Egenkapital pr. 1/1 2005

225.894

Ændring til refusionsopgørelse pr. 1/1 2005

28.737

Tilgodehavende energiafgifter, tidligere år

30.000

Reguleret egenkapital

284.631

Årets resultat

6.139

Overført resultat pr. 31/12 2005

6.139

Egenkapital pr. 31/12 2005

290.770

Pengestrømsopgørelse
1. januar - 31. december 2005
2005
Note

DKK 1.000

Årets driftsresultat

6.139

Årets afskrivninger

48.176

Pengestrømme fra driftsaktiviteter og indbetalinger

54.315

Afhændede aktiver mv.

10.561

Stigning i anlægsaktiver

-26.022

Fald i varebeholdninger og tilgodehavender

77.109

Ændring i langfristet gæld

-1.728

Ændring i kortfristet gæld

334.973

Pengestrømme fra likviditetsaktiviteter

394.893

Ændring i likvide beholdninger

449.208

Likvid beholdning ved årets begyndelse

327.076

Likvid beholdning ved årets udgang

776.284

Ændring i årets pengestrøm

449.208

Københavns Universitets Årsrapport 2005
Regnskab

25

Noter
1. Indtægter

2. Ordinære driftsomkostninger
2005

2005

DKK 1.000

Heltidsuddannelse

833.272

DKK 1.000

Uddannelse:

Deltidsuddannelse

25.235

Personaleomkostninger

770.280

Deltagerbetaling deltidsuddannelse

21.632

Øvrige omkostninger

174.373

Uddannelse i alt

944.652

Udvekslingsstuderende

9.400

Uddannelse

889.539
Forskning:

Basisforskningstilskud

1.085.109

Personaleomkostninger

700.094

Forskning

1.085.109

Øvrige omkostninger

160.253

Eksterne midler til forskning:
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Retsmedicinske ydelser

26.375
113.989

Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed
Eksterne tilskud

543.440

Personaleomkostninger

256.519

Øvrige omkostninger

158.097

Forskning i alt

1.274.963

7.397
691.201

Formidling og vidensudveksling:
Personaleomkostninger

Kapitaltilskud
Vedligeholdelse (SFoU)
Myndighedsopgaver

560.098
48.107

187.784

Øvrige omkostninger

67.902

Formidling og vidensudveksling i alt

255.686

900

Driftstilskud

609.104

Øvrige formål

360.021

Generel ledelse, adm. og service:
Personaleomkostninger

Grundtilskud
Øvrige formål

1.100

165.002

Øvrige omkostninger

123.480

Generel ledelse, adm. og service i alt

288.482

361.121
Bygningsdrift:

Fremleje, driftsrefusioner m.v.

85.025

Personaleomkostninger

Taxameter, klinikassistenter

20.894

Husleje, vedligeholdelse, ejendomsskat m.m.

1.019.147

Bygningsdrift i alt

1.148.281

Ordinære driftsomkostninger

3.912.064

Øvrige indtægter

164.229

Andre indtægter

270.148

Indtægter i alt

129.134

3.906.223
Alle omkostninger allokeres ud på de i tilskuds- og regnskabsbekendtgørelsens specificerede formål, dvs. generel ledelse, administration og
service samt bygningsdrift og en del af formidling og vidensudveksling er
forholdsmæssigt fordelt ud på uddannelse, forskning og øvrige formål.

Formålsfordelte driftsomkostninger
Uddannelse

1.518.753

Forskning

2.048.680

Myndighedsopgaver

112.304

Øvrige formål

232.328

Omkostninger i alt

3.912.064
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3. Immaterielle anlægsaktiver

DKK 1.000

IT under

Software og

Opfindelser

udvikling

egenudviklet IT

og patenter

I alt

Anskaffelsessum
Saldo pr. 1/1 2005

549

8.103

1.000

9.652

Tilgang

6.322

5.104

0

11.426

Kostpris pr. 31/12 2005

6.871

13.207

1.000

21.078

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2005

0

1.087

0

1.087

Årets af- og nedskrivninger

0

1.657

0

1.657

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2005

0

2.744

0

2.744

6.871

10.463

1.000

18.334

Grunde og

Indretning af

Forsknings-

IT, driftsmateriel

Bygninger

lejede lokaler

udstyr

og inventar

I alt

638.411

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2005

4. Materielle anlægsaktiver

DKK 1.000

Anskaffelsessum
Saldo pr. 1/1 2005

144.843

41.397

282.193

169.978

Tilgang

0

18.948

28.313

18.815

66.076

Afgang

0

0

-3.834

-7.892

-11.726

144.843

60.345

306.672

180.901

692.761

0

5.800

144.144

103.158

253.102

2.682

3.959

24.273

15.606

46.520

Kostpris pr. 31/12 2005

Af- og nedskrivninger
Saldo pr. 1/1 2005
Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

0

0

-3.258

-5.165

-8.423

2.682

9.759

165.159

113.599

291.199

142.161

50.586

141.513

67.302

401.562

Af- og nedskrivninger pr. 31/12 2005

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2005

5. Finansielle anlægsaktiver

6. Deposita

Der er i år 2000 erhvervet aktier for 479.000 kr. i Symbion A/S.

Deposita på 34,1 mio.kr. vedrører fortrinsvis huslejedeposita på leje af

Aktiernes nominelle pålydende er 960.000 kr. Aktierne er optaget til

lokaler.

anskaffelsessum. Aktieandelen udgør mindre end 5% af selskabets indre
værdi. Der er ikke indgået særlig aktionæraftale om yderligere aktiekøb.
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7. Tilgodehavender fra igangværende tilskudsaktiviteter og forudbetalte bundne tilskud
Tilgodehavende fra

Forudbetalte

tilskudsaktiviteter

bundne tilskud mv.

I alt

89.092

0

89.092
-275.000

DKK 1.000

Tilgodehavende tilskud 1/1 2005

0

-275.000

Hensat til tab på tilskudsaktiviteter 1/1 2005

Modtagne endnu ikke forbrugte tilskud 1/1 2005

-4.092

0

-4.092

I alt 1/1 2005, jævnfør åbningsbalancen

85.000

-275.000

-190.000

Stigning i tilgodehavende tilskud i årets løb

45.117

0

45.117

0

-92.117

-92.117

-1.977

0

-1.977

128.140

-367.117

-238.977

Stigning i modtagne endnu ikke forbrugte bundne tilskud i år
Ændring i hensættelse til tab

I alt pr. 31/12 2005

Der er afsat godt 6 mio kr. til evt. tab på igangværende projekter, hvilket er en stigning i forhold til årets primohensættelse. De samlede hensættelser
til tab på de tilgodehavende tilskudsaktiviteter på 6,1 mio.kr. afspejler hovedsagelig usikkerheden i opgørelsen af de korrekte projektsaldi for visse af
de eksternt finansierede projekter og i mindre grad den egentlige tabsrisiko ved projekterne. Den procentuelle tabsafsættelse på 4,7 % er stort set svarende til tabsafsættelsen i åbningsbalancen. Der er i årets løb foretaget handlinger, der tilskynder til rettidig indbetaling af tilgodehavende projektsaldi.

8. Hensættelser

10. Legater administreret af KU
2005
DKK 1.000

Hensat reetableringsforpligtelse 1/1 2005

DKK 1.000

Legaternes samlede kapitalindeståender pr. 31/12-2005

1.193

17.500

Regulering til tidligere år

-80

Årets nye forpligtelser

2.962

Årets istandsættelser

-882

Hensat til reetableringsforpligtelse 31/12 2005

19.500

11. Medarbejderforhold
DKK 1.000

Egentlig løn

1.999.352

Pensioner

249.122

Hensættelsen udgør omkostninger til istandsættelse og genopretning af

Refusioner og tilskud m.v.

-55.729

lejemål, herunder nymaling af vægge, reparation af gulve og lofter og

Ændring i afsat feriepengeforpligtelse

reetablering af installationer, der fandtes før lejemålets indgåelse.

I alt

16.068
2.208.813

Vederlag til ledelsesteam og bestyrelsen:
9. Periodiserede donationer

Ledelsesteam
2005
DKK 1.000

Regnskabsmæssig værdi 1/1 2005

120.083

Tilgang

19.483

Nedskrivninger

-22.618

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2005

116.948

8.308

Bestyrelse

893

I alt

9.201

Ledelsesteam består af rektor, prorektor, universitetsdirektør samt 6
dekaner

Personaleregnskab og personalesammensætning:
2005

2004

2003

2002

Heraf: Langfristet

95.654

Årsværk

5.451

5.333

5.214

5.191

Kortfristet

21.294

Tiltrædelser

1.312

1.368

1.226

1.252

Fratrædelser

1.119

1.168

1.131

1.117

I alt

116.948
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12. Eventualaktiv

15. Kontraktlige forpligtelser

KU har rejst krav om, at alle de såkaldte stiftelsesejendomme - dvs. ejen-

Københavns Universitet har ca. 550 ph.d.-studerende på kontrakt, hvor

domme der af andre end private donatorer eller der er købt/opført for

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

midler doneret fra sådanne - også tilhører KU og ønskes optaget i balan-

periode, hvor deres ansættelsesaftaler som udgangspunkt er uopsigelige

cen, men ejerforholdet til disse ejendomme er endnu ikke afklaret.

fra universitetets side. Forpligtigelsen kan blive aktuel, såfremt løn-

Værdien af disse ejendomme er oplyst til ca. 600 mio. kr. I det omfang

omkostningerne ikke dækkes af virksomheder eller institutioner, som der

disse ejendomme endeligt tilskrives Københavns Universitet, vil værdien

er indgået uddannelsesaftaler med.

heraf og eventuelle afledede positive og/eller negative økonomiske
konsekvenser bliver indarbejdet som en korrektion over egenkapitalen.
16. Nærtstående parter
Nærtstående parter

Grundlag

13. Finansielle instrumenter

Ministeriet for Videnskab,

Tilskud til uddannelse, forskning og

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

Teknologi og Udvikling (VTU)

formidlingsvirksomhed. Beføjelser i

på aftaleindskud og i en obligationsportefølje med lav risikoprofil. Der er

henhold til Universitetsloven og Til

ikke investeret i aktier, ligesom der ikke er indgået aftale om warrents

skuds- og Regnskabsbekendtgørelsen.

eller optioner.

Finansielle instrumenter

Vilkår

31/12 2005

Undervisningsministeriet

Tilskud til undervisningsvirksomhed.

Bestyrelse og daglig ledelse

Ledelseskontrol

Studentersociale foreninger

Tilskud til studenterorganisationer og
studentergymnastikken. Derudover

DKK 1.000

Bankindeståender

stiller KU lokaler til rådighed (studen-

På anfordring

EUR

43.277

USD

12

DKK

terhuset). Endelig ydes tilskud til
kollegiet Studentergården.

211.204

Obligationsportefølje

Varighed 1-3 år.
Benchmark: CIBOR, 12 måneder

176.791

KU har i 2005 i alt modtaget tilskud på 2.857 mio. kr. fra VTU. Fra

Aftaleindskud

Maksimalt 30 dage

345.000

undervisningsministeriet har KU i 2005 modtaget tilskud på 20,9

776.284

mio.kr. vedr. klinikassistentuddannelsen.

I alt

Transaktioner

KU har i 2005 i alt ydet tilskud svarende til 3,9 mio.kr. til studentersociale aktiviteter.
Der er ikke ydet lån til nærtstående parter.

14. Eventualforpligtelser
Der er tegnet en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. KU er
omfattet af statens arbejdsskadeforsikring. Derudover er KU omfattet af
statens selvforsikringsprincip.

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

Der påhviler Københavns Universitet en eventualforpligtelse til tjeneste-

af 9. juni 2004 om teknologioverførsel m.v.

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

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

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

om teknologioverførsel m.v.

Universitet havde ved udgangen af 2005 i alt 178 tjenestemænd. Den
maksimale forpligtelse heraf er 285 mio. kr. Der er ikke planer om yderligere ansættelser efter tjenestemandskontrakt, hvorfor denne forpligtigelse vil være faldende i de kommende år.
Der er i beskedent omfang indgået leasingaftaler vedrørende kontor- og
transportmateriel. Niveauet herfor bliver løbende nedbragt gennem selvfinansiering.
Der pågår et arbejde i forbindelse med afklaring af en eventuel hensættelse vedrørende tidligere års overskud på Retsmedicinske ydelser.
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18. Særskilt regnskab for ordinær virksomhed, indtægtsdækket

Note 18 fortsat

virksomhed, retsmedicinske ydelser, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (VT50)
2005
DKK1.000

Ordinær virksomhed (VT10)
Indtægter

Institutionsintern nettooverførsel

Personaleomkostninger

-288.052

Driftsomkostninger

-181.186
-51.389

51.559

Institutionsintern nettooverførsel

-22.787

21.543

Årets resultat

Personaleomkostninger

-1.842.084

Driftsomkostninger

-1.446.612

Årets resultat

543.415

Intern nettooverførsel af overhead

3.227.344

Intern nettooverførsel af overhead

Indtægter

11.750

0

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (VT60)
Indtægter

26.440

Personaleomkostninger

-5.501

Driftsomkostninger

Indtægtsdækket virksomhed (VT30)
Indtægter

7.397

-19.394

Intern nettooverførsel af overhead

Personaleomkostninger

-9.965

Institutionsintern nettooverførsel

Driftsomkostninger

-5.663

Årets resultat

Institutionsintern nettooverførsel

-170
-1.375
0

2.619

Årets resultat

-5.611

I alt
Indtægter

3.918.585

Samlede institutionsoverførsler

Retsmedicinske ydelser (VT40)

73.102

Indtægter

113.988

Personaleomkostninger

-2.208.813

Personaleomkostninger

-63.210

Driftsomkostninger

-1.703.632

Driftsomkostninger

-50.778

Samlede institutionsoverførsler

Årets resultat

0

-73.102

Årets resultat

6.139

19. Anlægsregnskab
Virksomheder der har anlægsbevillinger skal afrapportere for både afsluttende og igangværende projekter.
For afsluttede projekter skal projekternes tidsmæssige og økonomiske forløb beskrives og analyseres samtidig med at det vurderes om projektets kvalitet lever op til det forventede.

1.000 kr.

Hjemmel

Bygge start

Forventet

Total

Årets

Forventet

sluttidspunkt

udgift

udgift 2005

restudgift

Index

4. Kvt. 06

25.000

10.800

14.200

164,0

Igangværende projekter
Lundbeck Auditoriet

Akt 22 2001

4. Kvt. 04

Københavns Universitets Årsrapport 2005
Regnskab

30

Hoved- og nøgletal for Københavns Universitet1
2005
Personale, årsværk
VIP

2.255

DVIP

393

TAP m.v.

2.803

Balance
Egenkapital (mio. kr.)

291

Balance (mio. kr.)

1.534

Bygninger m2 i alt - netto

618.152

Aktivitets- og produktionsoplysninger:
Studerende
Antal optagne pr. 1/10

4.946

Antal studerende pr. 1/10
Antal STÅ

32.656

2

16.988

Færdiguddannede
Antal bachelorer

3

2.817

Antal kandidater

2.879

Åben og deltidsuddannelse
Antal betalende studerende

2.841

Antal årsstuderende

1.281

Færdiguddannede på hele uddannelser (master, diplom)

139

Internationalisering
Udvekslingsstuderende ud

722

Udvekslingsstuderende ind

1.024

Antal udenlandske studerende på hele uddannelser

4

3.998

Forskeruddannelse
Antal forskeruddannelsesstud. indskrevne

1.339

Antal optagne Ph.d.-studerende

358

Antal godkendte afhandlinger, året

299

Forsknings og formidlingsresultater
Forskningspublikationer
Formidlingspublikationer

4.047
5

n.a.

Undervisningspublikationer

48

Anmeldte patenter

6

Anmeldte opfindelser

0

Antal projekter med erhvervslivet (private kilder)

1.516

Antal eksterne forskningsprojekter

3.006

Økonomisk omfang af samarbejde med erhvervslivet (mio.kr.)

1)
2)
3)
4)
5)

185

For så vidt angår udviklingen i Universitetets aktiviteter, henvises til KU’s publikation Universitetsliv: www.ku.dk/publikationer
1 STÅ = 1 studenterårsværk = 60 ECTS-point
Bacheloruddannelsen er en afrundet 3-årigt uddannelse. Bacheloruddannelsen er endnu ikke fuldt implementeret på alle universitetets fakulteter.
Størstedelen af de udenlandske studerende er fra de andre nordiske lande.
KU anser ikke opgørelsesmetoderne bag formidlingsresultaterne valide nok til offentliggørelse. KU afventer at opgørelsesmetoderne tages op i rektorkollegiet, ift. fremadrettet at sikre ensartede opgørelsesmetoder i universitetssektoren.
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