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Forord

2016 bekræftede den stramme udgiftspolitik, som et fl ertal i Folketinget vedtog i 2015, og som frem til 
2020 vil indebære besparelser på omkring 10 procent af den off entlige fi nansiering af Metropols grund-
uddannelser og vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter . 

Dette var hovedårsagen til, at Metropol i efteråret 2016 måtte igangsætte en betydelig tilpasning af øko-
nomien og afvikle i alt 104 stillinger . En lang række af disse kunne realiseres gennem frivillig fratrædelse, 
men en lang række gode og vellidte medarbejdere fra alle faggrupper blev ikke desto mindre opsagt . 

Med ambitionen om at gennemføre personalereduktionerne korrekt og ordentligt fandt dette sted i en 
proces, hvor medarbejderrepræsentanterne på baggrund af en tidlig inddragelse tog et stort medansvar . 
Metropols ledelse og bestyrelse valgte i videst muligt omfang at minimere besparelserne på de aktivi-
teter, der knytter sig til grunduddannelserne . Nedlæggelsen af 104 stillinger kan ikke med et fi ngerknips 
eff ektiviseres væk . Det var derfor magtpåliggende positivt at defi nere, hvad bestyrelsen og ledelsen anså 
for afgørende at skåne i videst muligt omfang . Således blev det bl .a . en rettesnor for den konkrete ud-
møntning af besparelserne, at vores kerneydelse så vidt muligt skulle beskyttes, altså at de studerendes 
timetal ikke måtte sænkes, og at den feedback-garanti Metropol giver på skriftlige eksamensopgaver og 
større skriftlige afl everinger ikke måtte fjernes .

Trods en betydelig og barsk tilpasning går Metropol også ind i 2017 med nye håb og perspektiver . I den 
sammenhæng er det værd at nævne, at Studentertilfredsundersøgelsen foretaget 2016 viser en frem-
gang i forhold til studieintensitet – de studerende bruger samlet set mere tid på deres studie i 2016 end 
i 2014 . De oplever i stigende omfang høje faglige krav og at få tilbagemeldinger på deres opgaver, præ-
sentationer mv . ligesom uddannelsernes it-anvendelse er styrket . 

Metropol agter at være den aktive medskaber og fornyer af de dele af samfundet, vi uddanner til og med . 
Det forudsætter uddannelser af høj kvalitet . Vi arbejder derfor hele tiden med at styrke vores uddan-
nelser og forbedre kvaliteten - i en tæt kontakt mellem praksis og vores undervisere og i løbende dialog 
med vores aftagere . Alt dette for at styrke de studerendes kompetencer og forberede dem på deres 
professionelle liv efter endt uddannelse . Ledighedstal indikerer i den sammenhæng, at vores dimittender 
klarer sig rigtig godt . 

I vores aktiviteter stræber vi efter en tæt kontakt til omverdenen . Strategisk set orienterer Metropol sig 
mere og mere mod forpligtende partnerskaber med kommuner, regioner, institutioner og virksomheder 
og i stigende grad tillige fonde og almennyttige aktører . Det er nøglen til at skabe bæredygtige resultater 
og til at sikre, at vi både leverer det, der er brug for, og udfordrer praksis præcist og kyndigt . Det er en 
ambition, man aldrig bliver færdig med, og som vi fortsat vil udvikle de kommende år .

Stefan Hermann
Rektor

Nicolai Kragh Petersen
Professionshøjskoledirektør

René van Laer
Formand
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Hoved og 
nøgletal

2016 2015 2014 2013 2012

Resultatopgørelse
Omsætning 808,8 826,8 856,4 801,3 736,9

Omkostninger -854,2 -832,3 -826,3 -765,1 -709,6

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster -45,4 -5,5 30,1 36,2 27,4

Finansielle poster -14,1 -12,4 -11,2 -11,0 -14,4

Resultat før ekstraordinære poster * -59,5 -17,9 18,9 25,3 13,0

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0

Årets resultat -59,5 -17,9 18,9 45,5 13,0

Balance
Anlægsaktiver 746,9 667,2 618,3 621,4 669,1

Omsætningsaktiver 122,9 168,7 154,2 220,6 148,6

Balancesum 869,8 835,9 772,5 842,0 817,7

Egenkapital 197,8 254,9 267,2 261,1 204,3

Langfristede gældsforpligtelser 374,5 314,2 230,1 227,1 245,8

Kortfristede gældsforpligtelser 295,2 263,6 270,5 348,5 365,1

Pengestrømsforhold
Driftsaktivitet -15,3 8,3 -57,0 70,6 48,7

Investeringsaktivitet -99,9 -74,0 -28,6 38,6 -7,6

Finansieringsaktivitet 60,2 84,1 3,0 -20,0 -1,0

Årets ændring i likviditet -55,0 18,5 -82,7 89,2 40,1

Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad  
Årets resultat før ekstraordinære poster x 100/ 
Omsætning

-7,36 -2,16 2,21 3,15 1,76

Likviditetsgrad  
Omsætningsaktiver x 100/Kortfristede gældsforpligtelser 
i alt ekskl . feriepengeforpligtelse

55,69 90,79 77,93 80,46 50,63

Soliditetsgrad  
Egenkapital ultimo x 100/ 
Samlede aktiver

22,74 30,95 34,58 31,01 24,99

Finansieringsgrad  
Langfristede gældsforpligtelser x 100/ 
Materielle anlægsaktiver

50,14 47,10 37,21 37,18 37,33

Hovedtal (mio.kr.)

* I resultatet indgår en ekstraordinær hensættelse på 25,5 mio. kr. til udgifter til fratrådte medarbejdere i 
forbindelse med den i efteråret gennemførte personalereduktion. 
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2016 2015 2014 2013 2012

Årsstuderende (STÅ) opgjort  
pr. uddannelse

Antal teori STÅ ordinære uddannelse  6 .327 6 .247 5 .973 5 .864 5 .444

Heraf teori STÅ ordinær uddannelse, udlagt  212 225 217 209 166

Antal praktik STÅ ordinær uddannelse  2 .149 2 .182 2 .141 2 .077 1 .983

Heraf praktik STÅ ordinær uddannelse, udlagt  126 126 133 119 132

Antal STÅ i alt - ordinær uddannelse, ekskl. udlagt 8.138 8.078 7.764 7.613 7.129

Antal STÅ - åben uddannelse  1 .180 1 .225 1 .299 1 .281 1 .176

Antal ressourceudløsende STÅ i alt 9.318 9.303 9.063 8.894 8.305

Indeks antal årsstuderende (STÅ) i alt  132  132 128 126 118

Studieaktivitet - øvrige uddannelser

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (inkl . udlagt)  45 72 99 121 95

Ikke ressourceudløsende STÅ - teori (ekskl . udlagt)  44 71 97 117 93

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (inkl . udlagt)  14 16 26 30 30

Ikke ressourceudløsende STÅ - praktik (ekskl . udlagt)  13 15 25 28 28

Udenlandske selvbetalere  21  54 27 19 21

Ikke ressourceudløsende STÅ - åben uddannelse  5  9 - 109 109

Ikke ressourceudløsende STÅ i alt (ekskl. udlagt) 62 95 122 254 230

Ikke-ressourceudløsende STÅ - merit 94 74 33 60 64

STÅ i alt (ekskl. udlagt) 9.380 9.398 9.185 9.148 8.535

Antal færdiggørelses STÅ - ordinær uddannelse  2 .394  2 .274 2 .179 1 .965 1 .765

Ikke ressourceudløsende STÅ - færdiggørelse  28  28 32 63 41

Færdiggørelse i alt  2 .422  2 .302 2 .211 2 .028 1 .806

Indeks af færdiggørelse  138  131 126 116 103

Danske studerende i udlandet  107 111 71 84 139

Udenlandske studerende i Danmark  63 36 178 134 140

International studenterudveksling i alt 170 147 249 218 279
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Indledning 
– året kort fortalt

Metropols årsrapport indeholder en ledelsesbe-
retning, hvori afsnit vedrørende grunduddannel-
se, efter- og videreuddannelse, forskning og ud-
vikling indgår sammen med en afrapportering på 
Udviklingskontrakten . Hertil kommer Metropols 
finansielle redegørelse samt væsentlige finansiel-
le nøgletal . I ledelsesberetningen har vi endvidere 
udvalgt begivenheder og områder, som vi ønsker 
at fremhæve i forhold til året 2016 . 

Et fagprofessionelt eksperimentarium
Det er ikke mindst i vekselvirkningen mellem un-
dervisning, praksis og forskning, at vi kan fremme 
de studerendes udvikling mod at blive myndige 
fagprofessionelle . Det var derfor en vigtig mile-
pæl, der blev nået, da Metropol den 15 . november 
2016 kunne indvie Praksis- og Innovationshuset . 

Praksis- og Innovationshuset er etableret med 
støtte fra Industriens Fond . Ambitionen for Indu-
striens Fond og Metropol har netop været at ska-
be optimale rammer for udvikling og afprøvning 
af innovative velfærdsteknologiske produkter og 
løsninger i et tæt samarbejde mellem virksom-
heder, uddannelser, borgere, kommuner og regi-
oner . Åbningen og ibrugtagningen af huset mar-
kerer dermed et stort og vigtigt skridt i forhold til 
at koble undervisning, forskning og udvikling og 
praksis endnu tættere sammen . 

I huset finder man blandt andet en simulations-
fødestue, et minihospital og en testlejlighed . Her 
skal fremtidens socialrådgivere og sundheds-
personale i samarbejde med virksomheder og 
borgere kunne simulere hverdagen for funktions-
nedsatte borgere eller træne ’den svære samtale’ 
i forbindelse med sygdom, krise eller behandling . 

I tilknytning til Praksis- og Innovationshuset har 
Metropol, sammen med KU, DTU, CBS, Region 
Hovedstaden og Københavns Kommune, etab-
leret Copenhagen Health Innovation (CHI), som 
er et fælles forpligtende partnerskab inden for 
sundhedsinnovation . Visionen for CHI er at udvik-

le unikke tværfaglige kurser og uddannelser inden for sundheds-
innovation, der styrker innovationskompetencer og stimulerer en 
entreprenant attitude blandt studerende, undervisere og sund-
hedsprofessionelle . CHI vil desuden udvikle nye sundhedsløs-
ninger i samspil med praksis, innovationsmiljøet og industrien til 
gavn for patienter og borgere . 

Samtidig er Praksis- og Innovationshuset et godt eksempel på en 
realisering af ambitionerne i Copenhagen Science City, der er et 
tværgående samarbejde - primært koncentreret omkring Nørre-
bro - mellem blandt andet Københavns Universitet, Region Ho-
vedstaden, Rigshospitalet, Københavns Kommune og Metropol . 

Copenhagen Science City arbejder således for at fremme sam-
arbejdet mellem studerende, forskere og virksomheder inden for 
sundhedsvidenskabs- og informationsteknologiområdet samt en 
række private aktører heriblandt Novo Nordisk og Dreyers fond .

Der er allerede nu etableret flere samarbejder med virksomheder 
i Praksis- og Innovationshuset . Virksomheder, der har mulighed 
for at teste og udvikle nye produkter og teknologier som en del 
af husets virke . Disse virksomhedssamarbejder udvider de stude-
rendes træne/øve-platform og bidrager positivt til de studeren-
des uddannelses- og studiemiljø . 



8 Årsrapport 2016 - Professionshøjskolen Metropol

Et sådant virksomhedssamarbejde er f .eks . etableret med Clean-
tech- virksomheden Infuser, der er et spin-out fra Københavns 
Universitet, og som specialiserer sig i luftrensnings-og dekonta-
minerings-teknologi . 

Ligesom den gensidige videnudveksling mellem undervisning, 
professionspraksis og forskning og udvikling er vigtig for vores 
grunduddannelser er den mindst lige så vigtig for vores efter- og 
videreuddannelsestilbud . Den hastige udvikling på de mange 
professionsfelter rejser fordringer til medarbejdere og ledere om 
en løbende kompetenceudvikling, som er relevant og evidensba-
seret . Dygtige og kompetente medarbejdere er forudsætningen 
for, at de social- og sundhedsfaglige professioner kan løfte de ud-
fordringer, som kommuner og regioner står overfor i dag . Prak-
sis- og Innovationshuset retter sig derfor i lige så høj grad mod at 
invitere ind til efter- og videreuddannelse .

Ingeborg Suhrs Food Court – nyt kreativt 
kantineområde
Vores studerende på undheds- og ernæringsuddannelserne er 
i januar 2017 flyttet fra gamle lokaler ud til spritnye på Campus 
Sigurdsgade . De får her adgang til nye laboratorier og undervis-
ningskøkkener med god plads til at lære, udforske, eksperimente-
re og afprøve nye metoder inden for sundhed og ernæring . 

De nye undervisningsfaciliteter er en del af en større ombygning, 
der også byder på et nyt mangfoldigt og rekreativt kantineom-
råde kaldet Ingeborg Suhrs Food Court . Opkaldt efter den navn-
kundige grundlægger af Suhr’s Husholdningsskole i 1901 og én af 
de figurer, som har dannet grundlag for udviklingen af sundheds- 
og ernæringsområdet . Ingeborg Suhrs Food Court er ingen tra-
ditionel kantine . Udover at være et sted, hvor studerende, ansatte 
og besøgende mødes og spiser, er den også en del af bygningens 
pulserende centrum . Et sted til både sociale og studiemæssige 
aktiviteter . Indvielsen fandt sted den 1 . september 2016 og mar-
kerede samtidig lanceringen af Metropols kommende kostpolitik, 
som udarbejdes af Ernærings- og Sundhedsuddannelsen . Ma-
den, der serveres i Ingeborg Suhrs Food Court, vil således være 
tilberedt ud fra denne og tage afsæt i sunde og sanselige kost-
principper . 

Indvielse af ’Mødestedet’ – Sigurds 
Plads 
Hen over foråret og sommeren har hjørnet mod 
Titangade og Rådmandsgade gennemgået en 
større forvandling til et mødested, der også rum-
mer mulighed for fysiske aktiviteter . Mødestedet, 
der i daglig tale kaldes "Sigurds Plads", er forsy-
net med både træningsfaciliteter, balancestubbe 
og løbebane med længdemål . Der er desuden 
etableret overdækning i form af en parasol, og 
området oplyses af lamper, så pladsen kan anven-
des både i dagtimerne og i aftentimerne . Pladsen 
tilbyder således fysiske rammer, der kan under-
støtte både faglige og sociale aktiviteter, og hvor 
studerende, undervisere, forskere og borgere kan 
møde hinanden . 

Mødestedet er i øvrigt etableret som en del af 
Copenhagen Science City . Metropols mødested 
blev indviet i forbindelse med studiestart den 1 . 
september 2016 .

Kvalitet – Metropols arbejde med 
akkreditering
I 2016 skulle arbejdet med Metropols institutions-
akkreditering stå sin endelige prøve . 

For Metropol har det været afgørende, at arbejdet 
med at sikre kvalitet og relevans i vores uddan-
nelser ikke er en opgave, den enkelte underviser 

Tidsplan for Metropols  
institutionsakkreditering:

 � 15. april 2016: Metropols selvevaluerings-
rapport blev indsendt .

 � 21.-23. juni 2016: 1 . besøg af akkredite-
ringspanelet med fokus på Metropols 
kvalitetssikringssystem .

 � 10.-12. oktober 2016: 2 . besøg af akkre-
diteringspanelet med fokus på Metropols 
arbejde med handleplaner, kvalitetstav-
ler, uddannelsernes videngrundlag, un-
dervisningens pædagogiske kvalitet og 
praktik .

 � 8.-9.juni 2017: Akkrediteringsrådet træf-
fer afgørelse om Metropols institutions-
akkreditering .
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løfter alene . Metropol har derfor målrettet brugt 
denne anledning til at få forankret det vigtige ar-
bejde, der ligger i at sikre en høj kvalitet i vores 
uddannelser . Det kræver en holdindsats blandt 
undervisere, hvor Metropols ledere løbende er 
dybt involverede i at skabe kvalitet og resultater 
sammen med undervisere, eksterne samarbejds-
partnere samt på tværs af Metropol . 

Derfor har Metropol hilst institutionsakkredite-
ringen velkommen, idet den har understøttet en 
igangværende proces med at skabe sammen-
hæng i organisationen og opgaveløsningen . For 
Metropol har institutionsakkrediteringen været en 
organisatorisk læreproces, der har bidraget til at 
kvalificere Metropols kvalitetsarbejde og udviklin-
gen af vores uddannelser .

Metropol ramt af besparelser
Den samlede uddannelsessektor og dermed også 
professionshøjskolesektoren har de sidste år væ-
ret udfordret økonomisk som følge af finanslovens 
besparelser i form af takst- og bevillingsreduktio-
ner . Sektoren har skullet finde disse penge et an-
det sted – og for Metropols vedkommende har vi 
haft fokus på vores efter- og videreuddannelser 
som et vækstpotentiale . Men i forbindelse med af-
slutningen af andet trimester i 2016 blev det klart, 
at omsætningsambitionerne i Metropols budget 
for 2016 ikke blev opnået . For at imødegå de fort-
satte bevillingsreduktioner var det nødvendigt at 
reducere det fremtidige omkostningsniveau . Det-
te betød desværre, at Metropol var nødsaget til at 
foretage betydelige personalereduktioner . 

Samtidig skulle reduktionerne håndteres på en måde, der fast-
holdt et stærkt fokus på vores kerneopgave undervisningen og 
den kvalitetsudvikling, der ikke mindst har ophæng i Strategi 
2020 . Men tempo og ambitionsniveau måtte justeres . 

Derfor undgår vi en reduktion i timetal og fastholder feed-
back-garantien til de studerende . Forskning og Udvikling er 
fortsat et strategimål med tyngde, men ambitionen og tempo-
et skal justeres . Efter- og videreuddannelse er ligeledes stadig 
et perspektivrigt, nødvendigt og strategisk element i Metropols 
forretning, men vækstskønnet er justeret, og lønsomheden skal 
forbedres . Der er altså tale om en tilpasning af tempo og ambiti-
onsniveau på en række områder, men et forsat fokus på at bibe-
holde retningen for udviklingen . 

I arbejdet med udmøntningen af personalereduktionerne var der 
fokus på at undgå, at den fulde reduktion skulle findes gennem 
uansøgte fratrædelser . Derfor blev der iværksat såvel afværge-
foranstaltninger såsom frivillig fratrædelse, men også en fortsat 
tæt gennemgang af samtlige budgetelementer . Dette resultere-
de i 74 anmodninger om frivillig fratrædelse eller nedsat tid, og 
det var heldigvis muligt at imødekomme stort set alle ønsker . Be-
villingsudsigterne nødvendiggjorde desværre en samlet redukti-
on, der var større end det, der var opnået via frivillig fratrædelse . 
Derfor blev 41 medarbejdere varslet afskediget i slutningen af no-
vember 2016 . Omkostningerne til frivillig fratrædelse mv . er alle 
hensat i regnskabet for 2016, hvilket belaster årets resultat med 
25 .5 mio . kr .
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På Metropol bidrager vi til store dele af samfundet 
ved at uddanne professionsudøvere inden for 17 
forskellige fag . Og ambitionen er klar: Herfra skal 
komme landets bedste professionelle . Der kan 
ikke tegnes en snorlige vej for, hvad der skaber 
forudsætningerne herfor, men Strategi 2020 sæt-
ter en fælles retning med plads til lokal variation 
og handlerum . 

Fuldt optag på alle uddannelser
Efter otte års uafbrudt stigning i søgningen til Me-
tropols grunduddannelser faldt ansøgertallet i 1 . 
prioriteter i 2016 en smule med 4,3 procent . Ikke 
desto mindre er Metropol Danmarks næstmest 
søgte professionshøjskole og havde i 2016 11 .724 
ansøgere til vores 17 grunduddannelser . Vi hav-
de fuldt optag på samtlige uddannelser, hvilket 
vi især på lærerfagets vegne er glade for . Det er 
en profession, som de senere år har befundet sig 
i en omstridt og forandringspræget realitet med 
skolereform, inklusionsmålsætning, nye overens-
komster etc .

Metropol har i 2016 fået øget dimensioneringen 
på Jordemoderuddannelsen med ti studerende 
og har haft et øget optag på Socialrådgiverud-
dannelsen (Frederiksberg) med 70 studerende . 
Den største uddannelse på Metropol er fortsat Sy-

geplejerskeuddannelsen med 886 nyoptagne studerende i 2016 . 
Den mindste er Natur- og kulturformidling med 30 optagne .

MatematikØen 
Arrangørerne og idéfolkene bag MatematikØen er tre lærerstu-
derende fra Metropol . De har alle deltaget i forsknings- og udvik-
lingsprojektet Tidlig Matematikindsats for Marginalgrupper, som 
viste, at en tidlig matematikindsats har en positiv effekt på børns 
læring og motivation . Med inspiration herfra blev MatematikØen 
skabt - fire dage, hvor matematikken leges ind med håndgribelige 
læringsmetoder .

Den første sommercamp på MatematikØen blev afholdt i august 
2016 og blev så stor en succes, at den gentages i sommeren 2017 . 
Projektet er støttet af Egmont Fonden .
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Forskning og udvikling skal bruges i 
undervisningen
Med henblik på at styrke både det praksisnære og forsknings-
mæssige grundlag og indhold i vores uddannelser tager vi afsæt 
i den nyeste forskning og udvikling . Det gør vi bl .a . i Metropols 
adjunktuddannelse, hvor der på modul 1 er fokus på, hvordan de 
kommende adjunkter konkret kan integrere forsknings- og udvik-
lingsresultater i undervisningen . Modulet bygger på international 
forskningsbaseret viden om integration af forskningsresultater 
og metoder i undervisningen samt inddragelse af studerende i 
forskningsprocesser . 

BørneBuddies 
Projekt BørneBuddies på Institut for Sygepleje er et konkret ek-
sempel på, hvordan inddragelse af de studerende i forsknings- og 
udviklingsprocesser kan finde sted . Projektet går ud på at etable-
re et korps af frivillige studerende, der i Storkøbenhavn skal yde 
akut hjælp til raske børn , der oplever alvorlig sygdom eller død i 
familien . De studerende får løbende supervision til at klare opga-
ven samt redskaber til at indgå i dialog med kriseramte familier . 
Samtidig er målet at skabe anvendelsesorienteret viden om, på 
hvilke måder frivillige kan understøtte barnets trivsel og medvir-
ke til, at det bliver set og hørt i en svær tid . 

Projektet har fået betydelig støtte fra Egmont Fonden og blev 
startet op som pilotprojekt i januar 2017 og vil fortsætte til og 
med 2018 . Håbet er, at projektet i det tidsrum kan hjælpe 200 
børn, og at tilbuddet efterfølgende kan implementeres på Metro-
pol samt udbredes til andre professionshøjskoler .

Bedre integration af praksis i undervisningen
Metropol følger udviklingen i fastansatte undervisere med pro-
fessionsbaggrund, da underviseres baggrund i den profession, 
der uddannes til, skaber en organisk og naturlig forbindelse med 

det praksisfelt, som vores uddannelser retter sig 
mod .

Opgørelsen for 2016 viser, at 264 fastansatte un-
dervisere har en professionsbaggrund – altså at 
underviserne underviser i de fag, de selv er ud-
dannet i . Dette svarer til 66% af alle fastansatte 
undervisere på Metropol . 

Nye sundhedsfaglige studieordninger 
Ved årsskiftet blev første fase af revisionen af 
sundhedsprofessionsuddannelserne i Danmark 
afsluttet med afrapporteringer fra de ni nationa-
le monofaglige udviklingsgrupper . Det endelige 
grundlag for den enkelte studieordning blev of-
fentliggjort den 31 . maj 2016 og efter et intenst 
arbejde på flere niveauer og med mange bidrags-
ydere, trådte de nye studieordninger således i 
kraft efter sommerferien 2016 . 

Med revisionen skabes forudsætninger for, at der 
fortsat uddannes studerende med en stærk pro-
fessionsfaglighed . Samtidig styrkes de studeren-
des tværprofessionelle og tværsektorielle kompe-
tencer samt de studerendes evne til at koble teori 
og praksis . Begge dele med patienten og borge-
ren i centrum . For at understøtte ovenstående 
overgår uddannelserne til en semesterstruktur 
med udprøvning sidst i semestret . Derved sikres 
det blandt andet, at eksamenerne kan kombinere 
semestrets praktiske og teoretiske kompetencer i 
en mere praksisnær udprøvning . 
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De nye studieordninger er institutionsspecifikke 
med en fællesdel og en institutionsdel, hvoraf fæl-
lesdelen udgør de første to år . Det åbner nogle nye 
perspektiver for samarbejdet med praksis . Det vil 
fremover eksempelvis være muligt at implemen-
tere nye praktikforløb, der matcher udviklingen i 
praksis uden omfattende nationale reformer . Det 
kan være nye borger- og patientforløb mellem 
regionens hospitaler og kommunerne i regionen, 
der simuleres i praktikken . Derved får Metropols 
dimittender på sundhedsuddannelserne en ud-
dannelse med udgangspunkt i den aktuelle udvik-
ling af praksis i regionen . 

På Metropol er der gennem hele implementerin-
gen lagt vægt på, at vores strategimål skal kunne 
genkendes i studieordningerne . Derfor har Me-
tropol arbejdet for, at tværprofessionalisme samt 
evnen til at omsætte og anvende forskning og ud-
vikling i konkret praksis bliver områder, hvor Me-
tropols dimittender kommer til at skille sig særligt 
positivt ud . 

Øvelse gør mester 
Vi har i vores strategi fokus på, at studerende via 
træning bliver bedre til at omsætte teori til prak-
sis . Dette fokus øges med de nye sundhedsfaglige 
studieordninger . 

Derfor har det længe været et ønske at stille gode 
simulationsfaciliteter til rådighed . Et af de mest 
markante tiltag er det nye Praksis- og Innovati-
onshus, som giver de studerende adgang til top-
moderne faciliteter, hvor de kan træne og øve i 
virkelighedstro omgivelser . 

Praktik har altid været fundamentet i alle Metro-
pols uddannelser og et særkende for alle profes-
sionshøjskolerne . Vi uddanner vores studerende 
i og sammen med den praksis og virkelighed, de 
skal agere i efter endt uddannelse . Vi ser det som 
vores vigtigste opgave at sikre, at de studeren-
de lever op til de fordringer, som professionerne 
møder . Fordringer, som ofte er komplekse og lø-
bende ændrer sig . Træning er i den sammenhæng 
afgørende for, at de studerende får det fulde læ-
ringsudbytte og kan omsætte deres læring i prak-
sis . 

Det er derfor også vigtigt, at vi tilbyder praktikforløb, der er 
skåret skarpt og meningsfuldt . Resultater fra Studentertilfreds-
hedsundersøgelsen viser, at vores studerende vurderer deres 
praktikforløb højt . Faktisk giver de studerende deres praktik en 
tilfredsheds-score på i gennemsnit 86 på en skala fra 0-100 . De 
studerende giver udtryk for, at de får sat tidligere fag i perspek-
tiv og oplever, at deres faglighed øges . Dette afspejler sig også 
blandt vores aftagere, der vurderer, at vores dimittender i nogen 
eller høj grad har de relevante kompetencer, der skal til i deres 
professionelle virke . Vi ligger generelt højt i de studerendes vur-
dering af deres praktik og sammenhængen med deres teoretiske 
undervisning, og det har vi gjort over flere år . 

Engagerede studerende på fuld tid
Vi har i 2016 arbejdet videre med projektet Intense studier, som 
stiller skarpt på, hvordan vi kan øge de studerendes læringsud-
bytte og fremme intensiteten i deres studiefaglige indsats . Nye 
målinger fra Studentertilfredshedsundersøgelsen viser, at de 
timer, de studerende bruger på deres studie, er steget over de 
sidste par år . Ifølge undersøgelsen bruger 49 procent af de stude-
rende således 40 timer eller derover om ugen på studiet . Det sva-
rer til otte procentpoint forøgelse af andelen af studerende, der 
arbejder 40 timer eller derover om ugen på studiet siden 2014 .

Høj studieintensitet handler imidlertid om meget andet end blot 
antallet af timer . Det handler om det pædagogiske og didakti-
ske arbejde for at øge de studerendes motivation til at lære og 
være aktive og deltagende i uddannelsen . Og det handler om at 
anlægge et perspektiv på studierne knyttet til forventninger og 
ambitioner . 

På Metropol har vi gennem vores adjunktuddannelse sat fokus 
på at højne engagementet blandt de studerende . De kommende 
adjunkter har på uddannelsen arbejdet med forskellige eksperi-
menter, der har til hensigt at få de studerende til at engagere sig 
100 procent i deres uddannelse . 

Studentertilfredshed på rette kurs
Der er i det forgangne år blevet arbejdet målrettet med 
studieintensitet, oplevelsen af feedback og høje faglige 
krav i hele organisationen . Og det slår positivt igennem i 
Studentertilfredshedsundersøgelsen 2016, hvor vi ser en 
fremgang inden for alle tre områder . Det betyder, at vi nu 
ligger på linje med eller lidt over gennemsnittet i forhold til 
de øvrige professionshøjskoler . De studerende lægger væ-
sentlig flere timer i deres studie, og føler at de kan få hjælp 
fra deres undervisere, når de har behov for det . Samtidig 
oplever de studerende desuden højere faglige krav end de 
gjorde i 2014 . 
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Et af eksperimenterne blev udført af to adjunkter fra Radiogra-
fuddannelsen . Udfordringen var, at mange studerende mødte 
uforberedte op til praktiske øvelser om anlæggelse af perifert 
venekateder . For at øge forberedelsestiden og højne lærings-
udbyttet blev der produceret fire korte instruktionsfilm, som de 
studerende blev bedt om at se forud for øvelserne . Derudover fik 
de tilsendt en påmindelses-sms få dage før undervisningen . Og 
tiltagene viste sig at have stor effekt . 97 procent af de studerende 
så filmene minimum én gang, og 87 procent læste den tilhøren-
de litteratur . Derudover oplevede underviserne, at de studeren-
de stillede refleksive spørgsmål undervejs i undervisningen samt 
forholdt sig kritisk til fakta i filmene . 

Digital læring og parathed
I takt med at samfundet - og ikke mindst de praksisfelter Me-
tropols studerende uddannes mod – i stadigt stigende grad an-
vender og præges af komplekse teknologier, øges tilsvarende 
kravet til Metropols uddannelser og studerende . Det er således 
en forventning fra aftagerne, at vores nyuddannede har de rette 
kompetencer til at kunne navigere og sortere i den eksponentielt 
stigende produktion af viden af relevans for deres fagområde . 
Det forventes, at de har en fundamental forståelse for teknolo-
gi, der gør dem i stand til at følge med i den konstante udvikling 
og sætter dem i stand til at stilladsere, forbedre og gentænke de 
praksisområder, de kommer ud til . Derudover stilles der høje krav 

til de nyuddannedes samarbejdsevner og kolla-
borative færdigheder .

Metropol har løbende udviklet teknologiunder-
støttelsen af undervisningen for at imødekomme 
disse forventninger . Dette har i 2016 betydet, at 
Metropol har haft fokus på videndeling, tilgænge-
lighed af viden og kollaboration . 

 � På samtlige af Metropols grunduddan-
nelser er der i 2016 udviklet og beskrevet 
undervisningsforløb med inddragelse af 
teknologiunderstøttelse .

 � Alle studerende og undervisere på Me-
tropol har således i 2016 fået adgang til 
en række kollaborative redskaber, blandt 
andet gennem Office 365 . 

 � Metropol er i færd med at implementere 
et netop udviklet Peer to Peer-redskab, 
der dels understøtter de studerendes 
evne til at samarbejde, perspektivere 
viden, forholde og formulere sig kritisk 
til egne og andres produkter samt at 
modtage, udvælge og agere på relevant 
feedback .
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Metropols ambition på efter- og videreuddan-
nelsesområdet, er – lige som for grunduddannel-
serne - at være en aktiv medskaber og fornyer af 
de dele af samfundet, vi uddanner til . Det kræver 
uddannelser af høj kvalitet, hvilket vi blandt andet 
sikrer gennem et stærkt og godt samarbejde med 
vores aftagere både i kunde- og partnerskabsre-
lationer og i kraft af en dygtig repræsentation i 
vores uddannelsesudvalg . Kvaliteten i vores efter- 
og videreuddannelser sikres ligeledes gennem de 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der både om-
sættes i undervisningen samt i kompetenceudvik-
lingsforløb, der tilrettelægges i samarbejde med 
kunder i praksis . Vi kan derfor med vores efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter løbende påvirke, 
udvikle og medskabe i forhold til den praksis, vi 
uddanner til, ligesom praksis kan bibringe uddan-
nelserne værdifuld erfaring og læring, som kan 
styrke såvel relevans som kvalitet . 

Metropols efter- og videreuddannelser forholder 
sig derfor også offensivt til den virkelighed, vi står 
i . Det betyder blandt andet, at vi arbejder med de 
mange reformer i den offentlige sektor, og i sam-
arbejde med praksis kan imødekomme de kom-
petenceudviklingsbehov, disse fører med sig . De 
senere års reformer har fx vist, at der i stigende 
grad er behov for en tværorganisatorisk tilgang til 
efter- og videreuddannelse, hvis vi skal levere løs-
ninger til de behov for udvikling af organisationer 
og institutioner, som opstår af den enkelte reform . 
Det tværfaglige element er derfor et vigtigt ele-
ment i mange af de efter- og videreuddannelses-
forløb, Metropol udvikler i samarbejde med kun-
derne i øjeblikket . Denne udvikling sker med gode 
input fra hele organisationen og i tæt samarbejde 
med medarbejdere og ledere på hele Metropol . 

Efter- og videreuddannelsesområdet er således 
en essentiel del af hele Metropols forretning, og vi 
betragter udviklingen på området som en mulig-
hed for at tænke i nye modeller, vi kan understøt-

te praksis med, men også udvikle vores egne uddannelsestilbud 
i forhold til . Uddannelserne vil fortsat tage udgangspunkt i den 
stærke faglighed på grunduddannelserne, herunder det prak-
sisnære . Men vi vil i vores uddannelsestilbud i højere grad udnytte 
det potentiale, der eksempelvis er i tværgående løsningsmodel-
ler, hvor vi tilbyder kompetenceudvikling, som møder hele orga-
nisationens behov . Sammenhængende tilbud, der giver mening 
på flere niveauer og for flere forskellige typer af medarbejdere 
og ledere, er dermed et af de pejlemærker, vi har sat op for vores 
arbejde med efter- og videreuddannelse fremover . 

Investering og forventning
Der er, som ovenfor beskrevet, betydelige muligheder på efter- 
og videreuddannelsesmarkedet for Metropol . Derfor investerede 
vi i 2015 betragteligt i efter- og videreuddannelsesområdet i for-
søget på i højere grad at positionere os på markedet og skabe 
en god ramme for fremtidig indtjening . I efteråret 2016 stod det 
imidlertid klart, at realiseringen af de økonomiske målsætninger 
for vækstrategien ikke kunne opfyldes i 2016 . Årsagerne hertil er 
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flere, men særligt en generel tilbagegang i markedet og udfor-
dringen med at tilpasse til nye vilkår hos kunderne har påvirket 
det økonomiske resultat . Vi har derfor styrket vores fokus i tilgan-
gen til efter- og videreuddannelsesmarkedet, og der er en klar 
forventning om, at vi vil se positive resultater som følge af det 
styrkede fokus til efter- og videreuddannelsesområdet allerede 
i 2017 .

Det har som nævnt ikke været muligt at realisere vores økonomi-
ske vækstmål . Åben uddannelse falder således svarende til ca . 6 
procent sammenholdt med 2015 . Det samme er tilfældet for den 
IDV, som oplever et fald på 8,8 procent i indtægter . Samlet set er 
der for ÅU og IDV genereret indtægter for 142,9 mio . kr ., hvilket 
svarer til et fald på ca . 7,1 procent . sammenholdt med 20151 . Den-
ne indtægtsnedgang er ikke tilfredsstillende .

Samarbejdspartnere 
For os er samarbejdet med relevante partnere en vigtig del af ud-
viklingen af efter- og videreuddannelsesområdet . Etableringen af 
flere, gode partnerskaber på området vil derfor fortsat være en 
prioritering fremover .

Kommuner og regioner er de afgørende for os som samarbejds-
partnere både i forhold til grunduddannelserne og efter- og vide-
reuddannelsesområdet, da implementeringen af reformer inden 
for bl .a . skole-, velfærds- samt børn- og ungeområdet lægger 
særligt pres på kommuner og regioner i form af opkvalificering 
og kompetenceudvikling af personale . 

Samarbejde med Gladsaxe Kommune
Et sådant forløb har vi haft med Social- og Sundhedsforvaltnin-
gen i Gladsaxe Kommune, hvor formålet med forløbet var kom-
petenceudvikling med henblik på at understøtte en målsætning 
om nedbringelse af antallet af utilsigtede og/eller forebyggelige 
(gen)indlæggelser . Der blev indgået en aftale med kommunen 
om et tilpasset diplomforløb for udvalgte sygeplejersker samt 
et kursusforløb for både sygeplejersker og SOSU-assistenter – 
indeholdende samme typer viden men på forskellige niveauer . 
Herudover gennemførtes et lærings- og implementeringsforløb, 
som indebar workshops om læringsmål i mindre grupper . Des-
uden blev lederne klædt på til at forberede medarbejderne på 
forandring, dvs . bruge den nye viden .

I samarbejdet med Gladsaxe Kommune har der 
netop været fokus på et organisatorisk kompeten-
celøft snarere end et rent individuelt kompetence-
udviklingsforløb . Og der har været et stort fokus 
på at omsætte ny viden i konkrete kompetencer 
fremfor, at viden var et mål i sig selv . 

Flipped Class room
Metropol modtog i 2016 en betydelig bevilling fra 
A .P . Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til projektet "Styrket læring med Flipped 
Learning i naturfagene” . Fra den 1 . januar 2017 vil 
mere end 100 naturfagslærere og 20 skoleledere 
i København og Århus blive undervist intensivt i 
brugen af metoden flipped learning i naturfage-
ne . Som led i afslutningen på projektet vil meto-
den også blive evalueret således, at der for første 
gang i Danmark bliver foretaget en effektmåling 
af, hvordan metoden ’flipped learning’ virker i 
praksis . ’Flipped learning’ går kort sagt ud på, at 
man vender klasseværelset på hovedet – forstået 
på den måde, at læreren producerer en kort video 
inden lektionen med dagens teori, som eleverne 
skal gennemse som dagens lektie . 

Projektet er en udløber af et to-årigt forskning- 
og udviklingsprojekt på Metropol, som netop har 
undersøgt muligheder og barrierer ved brugen af 
flipped learning i naturfagene . Her var tilbagemel-
dingerne fra de deltagende skoler yderst positive, 
og de pegede på, at det for både lærere og ele-
ver gav større engagement og læring at benytte 
metoden . Med dette projekt bliver det muligt i 
stor skala at undersøge om flipped learning som 
metode kan forbedre de danske elevers læring i 
naturfagene .

Fælles prøve i naturfagene
Fra 2017 skal alle 9 .klasser op i én samlet natur-
faglig prøve, som dækker alle de naturfaglige fag . 
Samtidig skal der lægges mere vægt på at udvikle 
elevernes naturfaglige kompetencer end på fak-

1 IDV indtægter relateret til efter- og videreuddannelser, inkl. A.P. Møller projekter.
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tuel viden . På Metropol står vi i spidsen for et stort 
kompetenceudviklingsforløb, som skal klæde ud-
valgte skoler i Storkøbenhavn på til at løse denne 
kulturelle og organisatoriske udfordring . Projektet 
har fået en stor bevilling fra A .P . Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For-
maal . Projektet skal understøtte skolerne med at 
udvikle naturfaglige kompetencer hos eleverne 
således, at de har forudsætninger for at kunne op-
fylde kravene i den nye, bundne praktisk-mundt-
lige fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og 
geografi . 

Nye muligheder og positionering på 
markedet
Et element i efter- og videreuddannelsesstrategi-
en er en omstilling i den måde, Metropol møder 
kunderne og markedet på, og hvordan rammerne 
for samarbejder med eksisterende men ligeledes 
nye kunder etableres . 

Samarbejde med Københavns 
Kommune
Vi har indgået et samarbejde med Beskæftigel-
ses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i Køben-
havns Kommune med det formål at kompetence-

udvikle kommunens jobcentermedarbejdere . Dette sker som en 
del af kommunens ønske om at professionalisere jobcentrene . 
Kompetenceudviklingen har centreret sig om fælles, faglig for-
ståelse og indsigt i hhv . jura og samtaleteknik med henblik på at 
gøre en effektiv indsats for de ledige i kommunen . Forløbet inklu-
derede ca . 1 .200 af de i alt 1 .760 ansatte i BIF, og i den sammen-
hæng blev der indgået aftale om tilpassede diplommoduler for 
næsten alle involverede . De nyuddannede, der var inkluderet, fik i 
stedet kurser med samme indhold . 

I samarbejdet med BIF har vi bidraget til en højere grad af pro-
fessionalisering af jobcenterindsatsen . En indsats der som følge 
af den reducerede dagpengeperiode og kontanthjælpsloftet kan 
blive relevant for mange kommuner .

Tværfaglighed og ny uddannelse
I 2012 besluttede vi på Metropol at lave en særlig investering i 
efter- og videreuddannelse på skoleområdet fordelt på to om-
råder, nemlig kompetenceudvikling af lærere samt skoleledelse . 
Siden da har der været tæt samarbejde mellem efter- og vide-
reuddannelse og grunduddannelse på skoleområdet og med ef-
ter- ogvidereuddannelse på ledelsesområdet . I 2015 udviklede vi 
satsningen videre til det, vi kalder ”Skoleløftet”, som er Metropols 
samlede indsats i folkeskolen for både ledere, lærere og andet 
pædagogisk personale .
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Skolesatsningen har siden vist, at der er et uudnyttet potentiale 
i tværgående løsninger, hvor der arbejdes for den enkelte orga-
nisation og tilbydes løsninger på tværs af fagligheder . Det har 
blandt andet vist sig i forhold til kompetenceudviklingsaktiviteter 
sammentænkt med ledelsesudvikling og nye didaktiske praksis-
ser . På Metropol har vi hæftet os ved, at tværfaglighed og hel-
hedsløsninger står højt på agendaen i de kommunale, regionale 
og fagpolitiske strategier og forventes at bidrage til styrkelse af 
kvalitet og faglighed samt reducere omkostninger i løsningen af 
velfærdsopgaver . 

Ny akademiuddannelse på demensområdet
Vi er på Metropol gået sammen med VIA i Aarhus om at udbyde 
en ny akademiuddannelse i demens for SOSU-medarbejdere . Vi 
har tidligere udbudt demensuddannelse til blandet andet syge-
plejersker og ergoterapeuter . Men for første gang har vi i efteråret 
2016 igangsat en akademiuddannelse i demens for SOSU-med-
arbejdere, og VIA forventer at følge trop til foråret .

SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere er de største faggrupper, 
der beskæftiger sig med mennesker med demens og er tættest 
på de demente og deres pårørende . De uddannes ikke specifi kt 
i demens i deres grunduddannelse, og derfor er det vigtigt, at 
SOSU-medarbejdere lærer at se de små tegn på demens og at 
kunne agere på det . Derfor er den nye akademiuddannelse en 
kærkommen mulighed for at sikre god efteruddannelse på områ-
det . En mulighed, der har været efterspurgt længe .
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Forskning og 
udvikling

Forsknings- og udviklingsaktiviteter udgør en væsentlig del af 
Metropols arbejde med at sikre et højt videnniveau i undervis-
ningen og dermed grundlaget for at uddanne dygtige og entre-
prenante fagprofessionelle . På Metropol er forsknings- og udvik-
lingsaktiviteterne organisatorisk forankret på uddannelserne for 
at sikre de bedste forudsætninger for, at vores forsknings- og 
udviklingsaktiviteter både omsættes i undervisningen og i prak-
sis . Det betyder, at vores undervisere forsker i den virkelighed, de 
underviser i . Dermed opstår muligheden for et stærkt bindeled 
mellem forskning og undervisning . Samtidig giver det mulighe-
den for, at de studerende kan bære resultaterne med sig ud i de-
res videre virke og berige samfundet med den nyeste viden inden 
for deres felt .

Én ting er, at underviserne deltager i forsknings- og udviklings-
aktiviteter – en anden ting er at lykkes med at omsætte denne 
viden i den konkrete undervisning . Det undersøgte Metropol ulti-
mo 2016, og denne undersøgelse viser, at 72 procent af de forsk-
nings- og udviklingsaktive undervisere oplever, at de i høj grad 
inddrager viden fra deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
egen undervisning . Ydermere giver 23 procent af samtlige under-
visere på Metropol udtryk for, at de i høj grad benytter deres kol-
legers forskning i undervisningen . Forsknings- og udviklingsakti-
viteterne dygtiggør således ikke blot de involverede undervisere; 
underviserne i de forskellige fagmiljøer lykkes desuden i stigende 
grad med at dele viden og erfaringer på tværs .

Vores måde at drive forskning og undervisning på betyder, at alle 
undervisere har både forsknings- og undervisningsforpligtelser . 
Vores ambition er, at størstedelen af vores fastansatte undervi-
sere i 2020 deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter, og vi 
arbejder på at nå dette mål . I 2016 var 247 ud af 539 undervise-
re, dvs . 46 procent, på Metropol forsknings- og udviklingsaktive 
mod 237 ud af 550 i 2015, dvs . 43 procent og i 2014 var tallet 200 
ud af 540, dvs . 37 procent .

Der er på Metropol i perioden 2012 til 2015 des-
uden sket en fordobling af downloads fra digitale 
forskningsdatabaser . Dette tyder på, at under-
viserne inddrager og lader sig inspirere af den 
nyeste viden inden for et felt . Og det bemærkes 
blandt de studerende, der i Studentertilfreds-
hedsundersøgelsen 2016 samlet set svarer posi-
tivt på spørgsmålet om, hvorvidt de har indtryk af, 
at undervisningen er baseret på den nyeste viden .

Der er ligeledes sket en udvikling i antallet af un-
dervisere med en ph .d .-grad med 117 i 2016 mod 
86 undervisere i 2015 og 58 i 2014 . 

Større synergi mellem forskning- 
og udvikling og efter- og 
videreuddannelse
Metropol er frem for alt en uddannelsesinstituti-
on, som udbyder både grunduddannelser og ef-
ter- og videreuddannelser . Hovedparten af vores 
forsknings- og udviklingsaktiviteter ligger i forbin-
delse med grunduddannelserne, men i de senere 
år har der været særligt fokus på, at aktiviteterne 
også skal udmønte sig i efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter . 

91 procent af Metropols aktive forsknings- og 
udviklingsprojekter blev i 2016 omsat i uddan-
nelserne, heraf 55 procent i efter- og videreud-
dannelserne . Dette bidrager positivt både til nye 
efter- og videreuddannelsesydelser og sikrer 
samtidig, at opkvalificeringen af velfærdssamfun-
dets kernemedarbejdere sker på grundlag af den 
nyeste viden . 

Det gør eksempelvis projektet Bedre Børneliv i 
Glostrup, hvor Metropol skal styrke kvaliteten i 
arbejdet med børn i Glostrup Kommunes dagin-
stitutioner . Med udgangspunkt i praksisnære ar-
bejdssituationer har vi i 2016 uddannet kommu-
nens pædagogiske ledere i at lede og evaluere på 
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pædagogiske tiltag og projekter . Uddannelsesforløbene tager 
både afsæt i en nytænkning af de evalueringsredskaber, der al-
lerede findes på området i kommunen og i udviklingen af nye . De 
pædagogiske ledere har konkret gennemført et tilrettet modul af 
Diplomuddannelsen i Ledelse, og viden fra projektet er allerede 
inkorporeret på flere af diplomuddannelsens moduler .

Metropol ligger stadig i top mht. publikationer og 
forsknings- og udviklingsaktivitet
Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter skal være relevante for 
og tæt på praksis, ligesom de skal omsættes i uddannelserne . 
Samtidig skal aktiviteterne have en høj videnskabelig kvalitet . 

En af de gængse måder at måle videnskabelig kvalitet på er ved 
at se på den publicering, der udspringer af forsknings- og udvik-
lingsaktiviteterne . Igen i år forsætter Metropols stigning i viden-
skabelig publikationer, og den videnskabelige publicering sker i 
stigende grad igennem kanaler, der er af international karakter . 

I internationale databaser for forskningspublicering ses det såle-
des, at vi også i 2016 har øget antallet af publiceringer i de in-
ternationale forskningsdatabaser Scopus og Web of Science be-
tydeligt . Og sammenlignes Metropols samlede publicering med 
den øvrige professionshøjskolesektor, klarer vi os fortsat godt . 

Stor fremgang i hjemtagning af ekstern 
finansiering
For at kunne vedholde og konsolidere denne brede tilgang til 
forskning og udvikling er det vigtigt, at vi på Metropol formår 
at supplere den årlige finanslovsbevilling med eksterne midler . 
I 2016 har vi haft stor succes med at opnå eksterne bevillinger 
til projekter, der kan supplere og udvikle den igangværende pro-
jektportefølje til glæde for både grund-, efter- og videreuddan-
nelserne . Vi har således i 2016 fået bevilget forsknings- og ud-
viklingsprojekter svarende til omkring 30 mio . kr . til projekter, der 
løber over de næste to til tre år .

I 2016 modtog Metropol en ekstern bevilling af 
Sundheds- og Ældreministeriet på 4,2 mio . kr . til 
et projekt, der over tre år skal undersøge, hvordan 
metoden IPS, der er en målrettet beskæftigelses-
indsats for mennesker med psykisk sygdom, kan 
fungere i en dansk sammenhæng . Sideløbende 
vil projektet udarbejde undervisningsmateriale til 
socialrådgiverstuderende og flere andre professi-
onsuddannelser om IPS-metoden .

Forskning og udvikling for og med 
private virksomheder
Vores forskning og udvikling er traditionelt pri-
mært foregået i samarbejde med offentlige virk-
somheder, hvilket afspejler Metropols aftagerfelt . 
De senere år er Metropol imidlertid i stigende grad 
begyndt at samarbejde med private virksomhe-
der i udmøntningen af vores forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter .

Denne udvikling er dels drevet af uddannelser 
som Laborantuddannelsen, hvor private virksom-
heder både er aftagere af hovedparten af vores 
dimittender, udbydere af praktikpladser for de 
studerende og ikke mindst aktive partnere i forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter . Men de af Metro-
pols uddannelser, der er rettet mod det offentli-
ge arbejdsmarked, indgår også i stigende grad i 
fagligt og økonomisk samarbejde med private 
virksomheder om konkrete forsknings- og udvik-
lingsprojekter . 

I 2016 har vi på Metropol eksempelvis indgået et 
samarbejde om et forsknings- og udviklingspro-
jekt med virksomheden Incita, der har kortlagt 
hvilke tiltag, der har bedst effekt i beskæftigel-
sesforløb for udsatte ledige . Samarbejdet omfat-
ter desuden udviklingen af et nyt registersystem, 
som kan styrke Incita’s indsats på beskæftigelses-
området .

91%
af Metropols aktive forsk-
nings- og udviklingspro-
jekter blev i 2016 omsat i 
uddannelserne
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Målrapportering for  
udviklingskontrakt 
20152017

Metropol opgør den anden periode af udviklingskontrakten 2015-2017 . Mål 5 om 'øget social 
mobilitet' har ministeriet i en udmelding den 23 . november 2015 fjernet fra kontrakten, og der 
skal derfor ikke afrapporteres på det . Fra 2016 har der i stedet være et mål vedr . øget regionalt 
vidensamarbejde .

Udviklingskontrakten indeholder følgende mål: 

 � Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

 � Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

 � Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

 � Mål 4: Styrket internationalisering 

 � Mål 5: Øget social mobilitet – flere talenter i spil (udgået)

 � Mål 6: Styrket Forsknings- og udviklingsbasering

 � Mål 7: Adgang til viden 24/7

 � Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen

 � Mål 9: Øget regionalt vidensamarbejde

Der er således 18 indikatorer i udviklingskontrakten . Resultatet af opgørelsen fra 2016 viser, at: 

 � 12 ud af 18 milepæle er opfyldt 

 � 6 ud af 18 milepæle er ikke opfyldt 

Samlet set viser opgørelsen for 2016, at Metropol bevæger sig i den rigtige retning og at der i 
2016 har været en positiv udvikling, men dog ikke nok til at komme i mål med alle årets milepæle . 
Fælles for indikator 3 .1 og 8 .1, som ikke er opfyldt, er, at forudsætningerne for målopfyldelsen har 
ændret sig siden udviklingskontrakten blev indgået i 2014 . For indikator 3 .1 er lovgivningen på 
området blevet ændret og for indikator 8 .1 har revision af sundhedsuddannelserne haft en be-
tydning . Indikator 1 .1, 3 .2, 4 .2 og 7 .1 er centrale indsatser på Metropol, hvor der har været en po-
sitiv udvikling i kontraktperioden og hvor der fortsat arbejdes målrettet på at styrke områderne .

2
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Mål 1: Bedre kvalitet i uddannelserne

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

1.1 Øget studieintensitet i form af 
måling af antal timer, de studeren-
de anvender på deres studie

Baseline for 2015:
Gennemsnitligt antal timer om ugen 33,6

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Gennemsnitligt antal timer om ugen:
Milepæl 2016: 2 % stigning pr . år
Resultat 2016: 1,5 % stigning

(Gennemsnitlig antal timer om ugen i 2016: 34,1)

Metropol har i sin strategi en målsætning om stærkere studerende . Konkret har det betydet, at der siden 
2015 har været et stort projekt i gang med fokus på studieintensitet og herunder at de studerende bruger 
fuld tid på deres studier, da det er en forudsætning for, at de opnår det bedst mulige læringsudbytte . Der er 
gennemført en række eksperimenter på alle Metropols grunduddannelser bl .a . med henblik på at øge de stu-
derendes tidsforbrug på studiet . I 2017 fortsættes arbejdet med at implementere de eksperimenter, der har 
en dokumenteret effekt på tværs af Metropols uddannelser . Denne afrapportering er baseret på systematiske 
undervisningsevalueringer i 2016 . Metropols seneste studentertilfredshedsundersøgelse (gennemføres hvert 
2 . år) viser at 49 % af de studerende bruger mere end 40 timer om ugen på deres studie . Metropol har fastsat 
et fuldtidsstudie til 41,25 timer om ugen . Det forventes således at milepælen indfris i 2017

1.2 Andelen af studerende, der 
oplever, at der stilles høje krav til 
deres faglighed og deltagelse i 
deres uddannelse

Samlet for alle uddannelser:

Baseline for 2015: 
Høje krav til deres faglighed 67 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse  59 %

Opgørelse 2016: Opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Milepæl 2016:
Høje krav til deres faglighed 67 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse 59 %

Resultat 2016:
Høje krav til deres faglighed 70 %
Høje krav til deltagelse i deres uddannelse 68 %

1.3 Andelen af studerende der 
oplever i meget høj grad og i høj 
grad at få feedback på sit faglige 
arbejde

Samlet for alle uddannelser:

Baseline for 2015:
Feedback: 44 %

Opgørelse 2016: Opfyldt

Samlet for alle uddannelser:

Feedback:
Milepæl 2016: 47 %
Resultat 2016: 49 %
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Mål 2: Større relevans og øget gennemsigtighed

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

2.1 Ledighed Baseline for 2013:
Dimittendledigheden i 2011: 
Metropol: 7 %
Landsplan: 11 %

Resultat for 2015:
Dimittendledigheden i 2012: 
Metropol: 5,5 %
Landsplan: 11,6 %

Opgørelse for 2016: Opfyldt

Milepæl 2016:
Metropols ledighedsgrad for dimittender målt if . til 
landsgennemsnittet på uddannelses- og institutions-
niveau .

Resultat 2016:
Dimittendledigheden i 2013 
Metropol: 5,8 %
Landsplan: 10,4 %

Metropols uddannelser ligger generelt under landsgen-
nemsnit for den enkelte uddannelse . 

2.2 Dimittender har de relevante 
kompetencer

Samlet for alle uddannelser: 

Dimittendundersøgelse målt på "i høj grad":
Baseline 2013: 49 % 
Resultat for 2015: 55 %

Baseret på Metropols egen dimittendundersø-
gelse

Opgørelse for 2016: Opfyldt
Samlet for alle uddannelser:

Målt på "i høj grad" og ”i meget høj grad” i
Metropols dimittendundersøgelse:
Resultat 2016: 71 %

Metropol opgjorde ikke indikatoren sidste år, da vi afventede beslutning om udvikling af dimittendundersø-
gelse i Uddannelseszoom . Metropol har siden valgt at foretage en dimittendundersøgelse, der supplerer den, 
der er gennemført i Uddannelseszoom fase 2 . Metropols dimittendundersøgelse er gennemført ultimo 2016/
primo 2017 . Milepælen er opgjort på baggrund af data fra Metropols supplerende dimittendundersøgelse . Mi-
lepælene er baseret på, at Metropol tidligere har gennemført undersøgelsen hvert andet år . Det forventes at 
fortsætte med den kadence, men tidsplanen er skubbet . Det vil sige, at næste dimittendundersøgelse bliver 
gennemført ultimo 2018 og betyder, at Metropol ikke forventer at have data til at kunne opgøre milepælen 
for 2017 .
Der er ændret i svarkategorierne mellem undersøgelserne, men ikke selve spørgsmålsformuleringen . Derfor 
er der forskel på hvilke kategorier, der er målt på i 2013 og 2016 . I 2016 undersøgelsen er der blot tilføjet en 
ekstra svarkategori i hver ende af skalaen .

2.3 Andel af afsluttede og igang-
værende frascati-projekter, der ef-
terfølgende anvendes i/omsættes 
til ydelser for studerende/kursi-
ster/partnere hhv. i grunduddan-
nelserne, efter- og videreuddan-
nelserne og i konsulentydelser 

Andel frascati-projekter:

Baseline 2013: 57 %
(17 ud af 30 frascati-projekter)

Resultat 2015: 91 %
(81 ud af 89 projekter)

Opgørelse 2016: Opfyldt

Andel frascati-projekter:

Milepæl for 2016: 91 %
Resultat for 2016: 91 %

2.4 Tværprofessionelt forløb Resultat for 2016:
Modulet er færdigudviklet og implementeret på 
alle planlagte uddannelser 

Opgørelse 2016: Opfyldt

Milepæl 2016:
Første evaluering af det tværprofessionelle forløb og 
etablering af baseline .

Resultat for 2016:
Baseline fra evaluering:
At samarbejde med andre professioner: 48 %
At bidrage med din egen professionsfaglighed 
i tværprofessionelt samarbejde: 39 %
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Mål 3: Bedre sammenhæng og samarbejde

Målepunkt Baseline 2013 og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

3.1 Samarbejde med KU om over-
gang til sundhedsuddannelserne

Resultat 2015:
Valgmodulet er udviklet

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Milepæl 2016:  Valgmodul udbydes
Resultat 2016:  Valgmodul ikke udbudt

Samarbejdet mellem KU og Metropol om valgmodulet er taget op til genovervejelse i lyset af, at universite-
terne igen har fået mulighed for at udbyde suppleringsuddannelser . Metropol er derfor ikke nået i mål med 
denne milepæl og det er på nuværende tidspunkt uvist, om vi når i mål indenfor kontraktperioden

3.2 Øget efter- og videreuddannel-
ses aktivitet knyttet til folkeskole-
området

Samlet omsætning:

Baseline 2013: 14 mio . kr .
Resultat 2015: 32,8 mio . kr .

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Milepæl for 2016: 34 mio . kr .
Resultat 2016: 30 mio . kr .

Metropol har ikke nået målet for 2016 som følge af den generelle afmatning på efter- og videreuddannel-
sesområdet . Det kan samtidigt være svært at forudsige både volumen og opstartstidspunkter for projekter, 
hvilket kan medføre forskydninger mellem årene . Der er bl .a . projekter i pipeline fra A .P . Møller Fonden, hvis 
opstart er udskudt til 2017 .

Mål 4: Styrket internationalisering

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

4.1 Flere studerende på  
studieophold 

Andel dimittender:

Baseline 2013: 13 %
(270 ud af 2029 dimittender)
Resultat for 2015: 15 %
(338 ud af 2236 dimittender)

Opgørelse 2016: Opfyldt

Andel dimittender:
Milepæl 2016: 15 %
Resultat 2016: 18 %

4.2 Flere undervisere på  
udenlandsophold

Antal undervisere:

Baseline 2013: 16
Resultat 2015: 24

Opgørelse 2016: Delvist opfyldt

Antal undervisere:
Milepæl 2016: 30
Resultat 2016: 24

Metropol er ved at gennemgå procedurerne for at registrere undervisernes udenlandsophold . Milepælen er 
afgrænset til ophold støttet med Erasmus midler, som kun gives til ophold i EU og med specifikke formål . 
Metropols registrering af rejseaktiviteter viser dog at ca . 120 undervisere i løbet af 2016 har været i udlandet 
i kortere eller længere perioder if . med bl .a . konferencer, FoU samarbejder, mødeaktiviteter, mv . Metropol 
forventer at indfri milepælen for 2017 . 
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Mål 6: Styrket forsknings og udviklingsbasering

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

6.1 Antal FoU aktive medarbejdere 
med ph.d.-grad

Antal medarbejdere:

Baseline 2013: 52
Resultat for 2015:  86

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal medarbejdere:
Milepæl 2016: 70
Resultat 2016: 103

6.2 Antal ph.d. studerende Antal ph.d. studerende:

Baseline 2013: 52
Milepæl for 2015: 52

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal ph.d. studerende:
Milepæl 2016: 26
Resultat 2016: 44

6.3-6.4 Antal publikationer i 
publikationskanaler (tidskrifter 
eller forlag) på Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens autoritetsli-
ste eller på listen anerkendt af UC 
Videns kvalitetsudvalg

Antal publikationer:

Baseline 2013:
Monografier og rapporter: 9 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 50
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 54

Resultat 2015:
Monografier og rapporter: 22 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 38
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 126

Metropol har samlet set produceret 186 publikatio-
ner i 2015 og milepælen var 145

Opgørelse 2016: Opfyldt

Antal publikationer:

Milepæl 2016:
Monografier og rapporter: 15 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 62
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 86

Resultat 2016:
Monografier og rapporter: 20 
Artikler i antologier og bidrag til rapporter: 76
Artikler i tidsskrifter eller proceeding: 165

Metropol har samlet set produceret 261 publikationer i 
2016 og milepælen var 163

Mål 7: Adgang til viden 24/7

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

7.1 Andel af studerende som oplev-
er, at uddannelsen i tilstrækkelig 
grad inddrager IT som en del af 
undervisningen

Baseline 2012:  indeks 68 Opgørelse 2016: Ikke opfyldt

Milepæl 2016: indeks 80

Resultat 2016: indeks 72

Metropol har høje ambitioner for udbyde digitalt understøttet undervisning . Som det fremgår af indikator 7 .2 
arbejdes der målrettet på uddannelserne med at udvikle nye måder at styrke undervisningen gennem digitale 
læringsredskaber som fx flipped classroom, gamification, virtuelt laboratorium, mv . Der er ingen milepæl for 
2017, men Metropol forventer at de studerende, på baggrund af nedenstående indsats, i fremtiden i endnu 
højere grad, vil opleve, at It inddrages i undervisningen på en måde, der kvalificerer undervisningen .

7.2 Udvikling af digital læring Milepæl for 2015:
Udvikling af en digital læringsplan for alle grund-
uddannelser

Resultat 2015:
Der er er udarbejdet en digital læringsplan på 
Metropols grunduddannelser i 2015

Opgørelse 2016: Opfyldt

Milepæl 2016: Delvist implementeret
Resultat 2016: Opfyldt

Alle har påbegyndt og mange færdiggjort deres indsat-
ser i deres digitale læringsplan . 

Alle uddannelser skal fremover indføre to indsatser 
vedr . digital læring i deres årlige handleplaner .
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Mål 8: De studerende træner og øver sig mere og læser ikke kun til professionen

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

8.1 Sundhedsklinikken Antal studerende fra sundhedsuddannelserne 
tilknyttet sundhedsklinikken: 

Baseline 2013: 145
Resultat for 2015: 147

Opgørelse 2016: Ikke opfyldt
Antal studerende fra sundhedsuddannelserne 
tilknyttet sundhedsklinikken: 

Milepæl 2016: 200 
Resultat 2016: 146

Sundhedsklinikken er i forbindelse med revisionen af sundhedsuddannelserne blevet omlagt fra at være et 
projekt til at være en del af uddannelsernes undervisning med virkning fra efteråret 2017 . Sundhedsklinikken 
bliver således en integreret del af sundhedsuddannelsernes undervisning og træne- og øve aktiviteter og ikke 
længere kun et projekt baseret på ekstracurriculære aktiviteter . Der vil derfor fortsat være mange stude-
rende, der får styrket deres praksisfærdigheder gennem aktiviteter i sundhedsklinikken . Det betyder dog, at 
Metropol ikke kan opgøre milepælen for 2017, da der ikke bliver registeret eksplicit mødedeltagelse på disse 
aktiviteter .

Mål 9: Øget regionalt vidensamarbejde

Målepunkt Baseline og resultat 2015 Milepæl og resultat 2016

9.1 Virksomhedssamarbejder om 
produktudvikling i regi af Praksis- 
og Innovationshuset

Ny målsætning Opgørelse 2016: Opfyldt
Antal virksomheder der indgår i pilot-samarbejder med 
Praksis- og Innovationshuset om produktudvikling og 
-afprøvning:

Milepæl 2016: minimum 5 
Resultat 2016: 6  
(Heraf er 4 virksomheder fra Region Hovedstaden)
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Resultatet for 2016 udviser et underskud på 59,5 
mio . kr . Prognosen for resultatet efter andet tri-
mester var et underskud på 59,8 mio . kr . 

I resultatet indgår en ekstraordinær hensættelse 
på 25,5 mio . kr . til udgifter til fratrådte medarbej-
dere som følge af omkostningsreduktionen på 
Metropol i efteråret 2016 . Resultatet eksklusiv den 
ekstraordinære hensættelse er således et under-
skud på 34 mio . kr . Der var ved årets start budget-
teret med et underskud på 22,9 mio . kr . eksklusiv 
den tilskudsreduktion på ca . 3,2 mio . kr . der blev 
udmeldt af Styrelsen for Videregående Uddannel-
ser i sommeren 2016 som følge af ændrede skøn 
for pris- og lønudvikling samt 10 . fase af statens 
indkøbsprogram .

Den samlede uddannelsessektor og dermed også 
professionshøjskolesektoren har de sidste år væ-
ret udfordret økonomisk som følge af finanslovens 
besparelser i form af takst- og bevillingsreduktio-
ner . For at kompensere for disse besparelser har 
Metropol arbejdet med en strategi om realisering 
af et betydeligt vækstpotentiale for efter- vide-
reuddannelserne . Men i forbindelse med første 
og især andet trimester i 2016 blev det klart, at 
omsætningsambitionerne i Metropols budget for 
efter- og videreuddannelserne ikke kunne opnås . 
I forhold til budget 2016 er der tale om omsæt-
ningsreduktion for efter- og videreuddannelserne, 
inkl . projekter finansieret af midler fra A .P . Møller 
Fonden på 36,5 mio . kr ., hvilket ikke er tilfredsstil-
lende . Hertil kommer en reduktion i indtægter fra 

ordinær uddannelse i forhold til budgettet på 6,3 mio . kr ., hvilket 
bl .a . skyldes ovennævnte tilskudsreduktion samt en reduktion i 
den eksterne finansiering af projekter på 5,3 mio . kr .

For at imødegå faldet i indtægterne i 2016 og de fortsatte be-
villingsreduktioner var det dels nødvendigt med en straks-op-
bremsning i omkostningerne på Metropol . Det er således i 2016 
lykkedes at reducere driftsomkostningerne med ca . 31,5 mio . kr . 
samt lønomkostningerne med 6,7 mio . kr . i forhold til budget 
2016, hvilket er tilfredsstillende og udtryk for en sikker økonomi-
styring . Dels var det nødvendigt at reducere det fremadrettede 
omkostningsniveau . Dette betød desværre, at Metropol så sig 
nødsaget til at foretage personalereduktioner i størrelsesor-
den svarende til 53 mio . kr . i 2016-niveau, dvs . en reduktion i 
lønsummen på ca . 9 pct . Omkostningerne til fratrådte medar-
bejdere som følge af omkostningsreduktionen er hensat i regn-
skabet for 2016, hvilket som nævnt belaster årets resultat med 
25,5 mio . kr .

Udvikling i indtægter
Fordeling af indtægter mellem ordinær uddannelse, åben ud-
dannelse, indtægtsdækket virksomhed samt øvrige indtægter 
er vist i tabel 1 . Sammenholdt med 2015 faldt Metropols samle-
de indtægter med 18 mio . kr . svarende til 2,2 pct . Reduktionen 
kan hovedsageligt tilskrives to faktorer . Dels et fald i indtægter 
fra vores aktiviteter på IDV og åben uddannelse på 12,4 mio . 
kr ., dels et fald i indtægter fra vores Ordinære Uddannelse på 
3,3 mio . kr . Dertil kommer effekten af tilskudsreduktionen på 3,2 
mio . kr . 

Faldet i indtægter fra den ordinære uddannelse kan alene til-
skrives finanslovens taxameterreduktion på 2 pct . årligt . Eksklu-

Finansiel  
redegørelse

2016 2015 2014 2013 2012

Ordinær uddannelse (OU) 488,0 491,3 425,5 412,8 388,1

Åben uddannelse (ÅU) 94,7 100,7 123,1 123,9 118,2

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 50,5 56,9 46,4 52,3 51,4

Øvrige indtægter 175,6 177,9 261,4 212,2 179,2

I alt 808,8 826,8 856,4 801,3 736,9

Tabel 1: Udvikling i indtægter fordelt på uddannelsesområder for perioden 2012 til 2016 (mio. kr.)
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2016 2015 2014 2013

Tilskud til forskning og udvikling 35,4 35,1 35,1  34,8

Forbrug af tilskud -47,4* -42,8 -35,1 -8,1

Akkumuleret resultat 7,0 19,0 26,7 26,7

Tabel 3. Forbrug af Frascati-midlerne, mio. kr. 

* Ændret konteringspraksis sammenlignet med tidligere år. Tallet er udtryk for et 
nettoforbrug, dvs. omkostninger fratrukket ekstern finansiering 

siv taxameterreduktionen er der tale om en stigning i indtægter-
ne på ca . 5 mio . kr . 

Åben uddannelse oplever et relativt kraftigt fald svarende til ca . 
6 pct . sammenholdt med 2015 . Det samme er tilfældet for den 
indtægtsdækkede virksomhed, som oplever et fald på 11,3 pct . 
eksklusiv de projekter, der finansieres af midler fra A .P . Møller 
Fonden . Samlet set er der for åben uddannelse og IDV genere-
ret indtægter for 145,2 mio . kr ., hvilket svarer til et fald på ca . 7,9 
pct . sammenholdt med 2015 . Denne indtægtsnedgang er ikke 
tilfredsstillende .

Udvikling i omkostninger og resultat  
af primær drift
Metropols samlede driftsomkostninger i 2016 udgør 854,2 mio . 
kr . Fordelingen af driftsomkostninger er 616,9 mio . kr . til lønninger 
og 237,3 mio . kr . til øvrige driftsomkostninger inkl . afskrivninger . 
Udgiften til lønninger og personaleomkostninger er steget med 
42,7 mio . kr . svarende til 7,4 pct . sammenlignet med 2015, hvil-
ket bl .a . skyldes de centrale lønreguleringer samt hensættelsen i 
2016 på 25,5 mio . kr . Der er i lighed med tidligere år hensat til ud-
betaling af resultatlønskontrakter . For 2016 er der hensat 3,8 mio . 
kr . svarende til forventning om ca . 85 pct . indfrielse af indgående 
kontrakter i 2016 .

De øvrige driftsomkostninger er faldet med 20,8 mio . kr . sam-
menlignet med 2015 svarende til 8,1 pct ., hvilket kan tilskrives 
aktivitetsnedgang på EVU og straks-opbremsningen i driftsom-
kostningerne . Udviklingen i indtægter, driftsomkostninger og 
driftsresultat er vist i tabel 2 .

Resultat af primær drift
Driftsresultatet for Metropols samlede resultat før finansielle po-
ster er faldet med 39,9 mio . kr . Den samlede balancesum pr . 31 . 
december 2016 udgør 869,9 mio . kr . heraf udgør egenkapitalen 
197,8 mio . kr . svarende til en soliditetsgrad på 22,7 pct .

Netto finansielle og ekstraordinære 
poster
De finansielle poster udgør 14,1 mio . kr . hvilket er 
højere end i 2015 . Der er medio 2016 hjemtaget 1 . 
del af finansieringen til byggeriet på Sigurdsgade 
med tilhørende stiftelsesomkostninger . 

Øvrige resultater

Formål 6100 (forsknings- og 
udviklingsaktiviteter (Frascati))
Fra og med 2016 har Metropol konteret alle akti-
viteter, der falder inden for Frascati-definitionen, 
under formål 6100, jf . ministeriets vejledning . I 
årene før 2016 var kun aktiviteter uden ekstern 
finansiering, der faldt inden for Frascati-definitio-
nen, konteret på formål 6100 .

Forskning og udvikling prioriteres fortsat højt hos 
Metropol . I linje med det budgetterede er der for-
brugt mere end den årlige driftsbevilling på 35,4 
mio . kr . til aktiviteter inden for Frascati-definitio-
nen under formål 6100 . Årets samlede forbrug 
beløber sig til ca . 47,4 mio . kr . Således er Metropol 
efter planen i gang med at afvikle de opsparede 
midler, som blev driftsført i 2014 .

2016 2015 2014 2013 2012

Indtægter 808,8 826,8 856,4 801,3 736,9

Lønninger og personaleomkostninger -616,9 -575,1 -545,7 -482,6 -453,4

Øvrige driftsomkostninger -237,3 -257,2 -280,6 -282,4 -256,2

Driftsresultat -45,4 -5,5 30,1 36,2 27,4

Finansielle indtægter/omkostninger -14,1 -12,4 -11,2 -11,0 -14,4

Resultat før ekstraordinære poster mv. -59,5 -17,9 18,9 25,3 13,0

Ekstraordinære poster mv . 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0

Årets resultat -59,5 -17,9 18,9 45,5 13,0

Tabel 2: Udvikling i driftsomkostninger og driftsresultat for perioden 2012 til 2016 (mio. kr.)
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Øvrige forsknings og 
udviklingsprojekter
Metropol haft omkostninger for 47,1 mio . kr . til øv-
rige forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ikke 
er Frascati-projekter .

Indeholdt i dette er et forbrug af Globaliserings-
midler svarende 2,8 mio . kr . Således nærmer Me-
tropol sig en afvikling af Globaliseringsmidlerne . 
Der er videreført 2,3 mio . kr . til afvikling i 2017 . 
De samlede omkostninger til forskning og udvik-
lingsprojekter er steget fra 113,3 mio . kr . i 2015 til 
116,6 mio . kr . i 2016, svarende til en stigning på 3 
pct .

Ekstern finansiering af til forsknings 
og udviklingsprojekter
Realiseringen af Metropols målsætning om et 
øget aktivitetsniveau til forskning og udvikling af-
hænger af Metropols evne til at realisere eksterne 
indtægter, dvs . indtægter som ikke kommer fra 
bevillingen på finansloven eller fra globaliserings-
midlerne . Samlet indtægter fra ekstern finansie-
ring er steget fra 29,6 mio . kr . i 2015 til 37,5 mio . kr . 
i 2016, svarende til en stigning på 27 pct ., hvilket er 
meget tilfredsstillende . 

Administrationsprocent
Administrationsprocenten er reduceret med 1 
procentpoint sammenlignet med 2015, jf . tabel 4 . 
Udviklingen i administrationsprocenten bekræf-
ter, at Metropol generelt har formået at udvide 
forretningen samtidig med, at administrative ef-
fektiviseringer er blevet realiseret .

Effektiviseringsprogrammer i samarbejde med 
andre UC ér
Metropol har i 2016 afsluttet projektet effektivt indkøb . Projek-
tet er finansieret med tilskud fra effektiviseringspuljen på 128 
mio .kr ., som Folketinget bevilligede på finanslov 2012 . 

Projektet indebar, bl .a . i indkøb og implementering af et fæl-
les indkøbsanalysesystem, guidelines for professionalisering af 
indkøbsprocessen samt i mindre omfang af fælles udbud for 
områder, der ikke er dækket af statens og SKI’s indkøbsaftaler 
på tilfredsstillende vis . Projektet er støttet med 1,3 mio .kr . fra 
effektiviseringspuljen . 

På Metropol har indkøbsprojektet medført beslutning om im-
plementering af en ny indkøbsorganisering fra 1 . marts 2017, og 
det er forventningen, at den nye organisering kombineret med 
redskaberne fra det sektorprojekt vil medvirke til besparelser 
på indkøb på op mod 7 mio . kr . årligt . 

Metropol har i 2016 med støtte fra effektiviseringspuljen ligele-
des igangsat implementering af den, på tværs af sektoren, ud-
viklede praktikportal og besluttet at overgå til sektorløsningen 
for digital opgaveaflevering Wiseflow . Overgangen til Wiseflow 
forventes ikke at give besparelser i større omfang, idet Metro-
pol allerede har indhentet disse via eksisterende løsninger (jf . 
årsrapport 2015) . Overgangen til Wiseflow betyder dog en for-
bedret funktionalitet og brugeroplevelse for både studerende 
og undervisere . 

Effektiviseringspotentiale ved Praktikportalen forventes at ud-
gøre i omegnen af 2 mio . kr . i sparret tid, når den er fuldt im-
plementeret . En del af denne besparelser er imidlertid allerede 
foruddiskonteret i forbindelse med den i efteråret gennemførte 
personalereduktion . 

Samlet vurdering af resultatet for 2016
Resultatet for 2016 er utilfredsstillende, idet Metropol mod for-
ventning oplevede et fald i indtægterne fra efter-og videreud-
dannelserne, inkl . projekter finansieret af midler fra A .P . Møller 
Fonden sammenlignet med 2015 . Det er derimod tilfredsstillen-
de, at Metropol var i stand til at foretage en straks-opbrems-
ning i driftsomkostningerne og dermed en reduktion i drifts-
omkostningerne i forhold til 2015 . For at imødegå de fortsatte 
bevillingsreduktioner så Metropol sig desværre nødsaget til at 
foretage personalereduktioner i størrelsesorden svarende til 53 
mio . kr . i 2016-niveau, dvs . en reduktion i lønsummen på ca . 9 
pct . Omkostningerne til fratrådte medarbejdere som følge af 
omkostningsreduktionen er hensat i regnskabet for 2016, hvil-
ket belaster årets resultat med 25,5 mio . kr .

2016 2015

Ledelse og administration (note 5) 118,6 128,8

Driftsomkostninger, ekskl . finansielle  
poster og ekstraordinære poster

854,2 832,3

Administrationsprocent 14 % 15 %

Tabel 4: Udvikling i administrationsprocent
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Det er desuden tilfredsstillende, at Metropol har oplevet en stig-
ning i de eksterne indtægter sammenholdt med 2015 på 25 pct . 
samt at de ordinære uddannelser eksklusiv taxameterreduktio-
nen har genereret øgede indtægter sammenlignet med 2015 .

Forventninger til 2017
Forventninger til 2017 baseres på et flerårsbudget præsenteret 
for bestyrelsen i efteråret 2016 i forbindelse med den ekstraor-
dinære omkostningsreduktion . Grundlaget for flerårsbudgettet 
er, bl .a . en fortsættelse af reduktionen i taxametertilskuddet på 2 
pct . årligt frem til og med 2020 samt en fastholdelse af optaget 
på uddannelserne med stort set fuld belægningsprocent samt 
desuden et udvidet optag på socialrådgiveruddannelsen . 

Hertil kommer, at EVU-strategien, der frem mod 2020 skal sti-
mulere og målrette en vækst på efter- og videreuddannelsesom-
rådet, fastholdes, men på et mere beskedent niveau . Samtidig 
videreføres arbejdet med at øge den eksterne finansiering af 
forskning- og udviklingsopgaver og styrke Metropols grundud-
dannelser gennem, bl .a . øget digital understøttelse og intense 
undervisningsforløb . Endelig forudsætter flerårsbudgettet en 
fortsat stram omkostningsstyring, herunder en stram styring af 
lønsummen samt en fortsættelse af Metropols effektiviserings-
program, der skal nedbringe omkostningerne med minimum 21 
mio . kr . over en 3-årig periode . 

Det store om- og tilbygningsprojekt på Sigurdsgade er i fuld gang 
og store dele af byggeriet står færdigt i løbet af 2017 .

Med udgangspunkt i ovenstående budgetteres med et negativ 
regnskabsresultat i 2017 på 9,7 mio . kr . og fra og med 2018 med 
positive regnskabsresultater . Metropols egenkapital forventes i 
2020 at være på niveau svarende til egenkapitalens størrelse i 
2012 .

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt forhold, som for-
rykker på vurderingen af årsrapporten
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Anvendt  
regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Professionshøjskolen Metropol for 2016 er ud-
arbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og princip-
per, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr . 70 af 
27 . januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de 
nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-
strative Vejledning (www .modst .dk/oeav) med tilhørende vejled-
ninger . Årsrapporten for 2016 er aflagt i danske kroner .

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år .

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens 
værdi kan måles pålideligt .

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris . 
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende .

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden . Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris 
med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede af-
skrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, 
der forfalder ved udløb . Herved fordeles kurstab og -gevinst over 
løbetiden .

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og 
risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen .

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter som ud-
gangspunkt i det regnskabsår, som de vedrører, uanset betalings-
tidspunktet .

Taxametertilskud indregnes i takt med indberet-
ning af aktiviteten . Bygningstaxameter og fælles-
udgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse 
tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsni-
veau .

Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen 
i takt med, at de indtjenes . Afgørelsen af, om ind-
tægter anses som indtjent, baseres på følgende 
kriterier:

 � der foreligger en forpligtende salgsaftale

 � salgsprisen er fastlagt

 � levering har fundet sted inden regnskabs-
årets udløb, og

 � indbetalingen er modtaget, eller kan med 
rimelig sikkerhed forventes modtaget .

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgø-
relsen i takt med, at de indtjenes, herunder ind-
regnes værdireguleringer af finansielle aktiver og 
forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amor-
tiseret kostpris . Endvidere indregnes i resultat-
opgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for 
at opnå årets indtjening herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været 
indregnet i resultatopgørelsen .

Leasing
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægs-
aktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici 
og fordele forbundet med ejendomsretten (finan-
siel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af 
leasingaktivitet, hvis denne findes . Alternativt, og 
hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af 
de fremtidige leasing ydelser på anskaffelsestids-
punktet . Ved beregning af nutidsværdien anven-
des leasingaftalens interne rentefod som diskon-
teringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne . 
Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som 
institutionens øvrige materielle anlægsaktiver .
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Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse ind-
regnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og 
leasingydelsens rentedel omkostningsføres lø-
bende i resultatopgørelsen .

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som ope-
rationel leasing . Ydelser i forbindelse med ope-
rativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over 
leasingperioden . Leasingforpligtigelsen oplyses i 
en note .

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb om-
regnet til transaktionsdagens kurs . Gevinster og 
tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 
og kursen på betalingsdagen, indregnes i resulta-
topgørelsen som en finansiel post .

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til balan-
cedagens valutakurs . Materielle og immaterielle 
anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ik-
ke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valu-
ta, omregnes til historiske kurser . 

Segmentoplysninger
I de særlige specifikationer gives resultatoplysnin-
ger på følgende segmenter:

 � Indtægtsdækket Virksomhed - IDV

Poster, som fordels både ved direkte og indirekte 
opgørelse, omfatter omkostninger i alt . De poster, 
som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra 
fordelingsnøgle fastlagt ud fra en omsætningsfor-
delingsnøgle .

Resultatopgørelsen
Omsætning
Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtæg-
ter mv .
Statstilskud vedrørende grunduddannelser ind-
regnes på grundlag af den foretagne studenter-
årsindberetning vedrørende undervisningspe-
rioden 1 . september - 31 . august . Øvrige tilskud 
periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene ind-
regnes i det relevante regnskabsår, uanset hvor-
når betalingen er modtaget .

En række tilskud til eksempelvis fællesomkostnin-
ger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til 
aktiviteten . Disse tilskud indregnes i det finansår, 

som Uddannelsesministeriet henfører tilskuddet til udbeta-
lingsmæssigt – dvs . finanslovsåret .

Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgø-
relsen, når levering af ydelsen mv . til køber har fundet sted . Del-
tagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, 
at indtægterne indregnes i det relevante regnskabsår, uanset 
hvornår betalingen er modtaget .

Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen . Omkostnin-
gerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå 
årets omsætning (indtægter) herunder løn og andre lønafhæn-
gige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger .

Omkostningerne er fordelt på formålene:

 � Undervisningens gennemførelse

 � Markedsføring 

 � Ledelse og administration

 � Bygningsdrift

 � Aktiviteter med særlige tilskud

 � Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Forsknings- og udviklingsaktiviteter er omkostninger relateret 
til Frascati-midler udbetalt fra Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet . 

Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte 
formål . Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostnin-
gerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler baseret på om-
sætning . 

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og 
urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer .

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renter, herunder omkost-
ninger ved realiserede og urealiserede valutakursregulering, 
kursregulering på værdipapirer samt amortisering vedrørende 
realkreditlån .

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder ind-
tægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller 
transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som 
ikke forventes at være af tilbagevendende karakter .
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Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger .

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte 
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
at blive taget i brug . For egne fremstillede aktiver omfatter kost-
prisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materia-
ler, komponenter og underleverandører . 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af 
fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, 
såfremt de vedrører fremstillingsperioden . Alle øvrige finansie-
ringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen .

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet rest-
værdi efter afsluttet brugstid . Restværdien for grunde og byg-
ninger udgør maksimalt 50 % af værdien ved første indregning . 
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede 
lokaler

lejemålets løbetid  
– dog maksimalt 10 år

Bygninger med fradrag 
af anslået scrapværdi

50 år

Udstyr og inventar 3-20 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis 
undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, byg-
ningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud .

Aktiver med en kostpris under 50 .000 kr . ekskl . moms pr . enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffel-
sestidspunktet .

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, så-
fremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi . 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsakti-
ver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet . Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsind-
tægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kost-
pris .

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle an-
lægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om 
der er indikation af værdiforringelse udover det, 
som udtrykkes ved normal afskrivning . Hvis dette 
er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere 
genindvindingsværdi . Genindvindingsværdien for 
aktivet opgøres som den højeste værdi af netto-
salgsprisen og kapitalværdien . Såfremt det ikke 
er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for 
det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet 
for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er mu-
ligt at opgøre genindvindingsværdien . 

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris .

Andre eksternt finansierede projekter
Projekter med ekstern finansiering måles til vær-
dien af det på balancedagen udførte arbejde . 
Værdien måles på baggrund af færdiggørelses-
graden og de samlede forventede indtægter på 
det enkelte igangværende projekt . Færdiggø-
relsesgraden for det enkelte projekt er normalt 
beregnet som forholdet mellem det anvendte 
ressourceforbrug og det totale budgetterede 
ressourceforbrug . For enkelte projekter, hvor res-
sourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, 
er der i stedet benyttet forholdet mellem afslutte-
de delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for 
det enkelte projekt .

Det enkelte igangværende projekt indregnes i ba-
lancen under tilgodehavender eller gældforplig-
telser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som 
salgssummen med fradrag af modtagne forudbe-
talinger, er positiv eller negativ .

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, 
der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med 
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab .

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en 
individuel vurdering af de enkelte tilgodehaven-
der samt for tilgodehavender fra salg tillige med 
en generel nedskrivning baseret på institutionens 
erfaringer fra tidligere år .

Periodeafgrænsningsposter
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under ak-
tiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrø-
rer efterfølgende regnskabsår . Periodeafgræns-
ningsposter måles til kostpris .

Værdipapirer
Værdipapirer værdiansættes til statusdagens 
børskurs . Såvel realiserede som urealiserede kur-
stab samt realiserede kursgevinster medtages i 
resultatopgørelsen . 

Egenkapital
I henhold til Undervisningsministeriets vejledning 
af 11 . november 1992 opdeles egenkapitalen på 
følgende måde:

Egenkapital pr . 31 .12 .1990 opgjort i henhold til be-
kendtgørelse nr . 774 af 19 .11 .1990 om selvejende 
uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr . 
31 .12 .1990 mv . (vedrører den andel af egenkapi-
talen, der i tilfælde af institutionens ophør skal 
anvendes i henhold til institutionens vedtægter) .

Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshen-
læggelser, markedsværdi af finansielle instru-
menter til sikring af fremtidige transaktioner og 
egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumulerede 
overskud siden professionshøjskolens (inkl . de 
indfusionerede institutioners akkumulerede re-
sultater) overgang til selveje (vedrører den andel 
af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøj-
skolens ophør skal anvendes til undervisnings- og 
uddannelsesformål efter Undervisningsministe-
rens bestemmelse) .

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos 
kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen 
med det modtagne provenu med fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger . I efterfølgende 
perioder måles lånene til amortiseret kostpris sva-
rende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse 
af den effektive rente, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden .

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel vær-
di .

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser om-
fatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende 
regnskabsår . Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi .

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser professionshøjskoles penge-
strømme for året opdelt på drift, investerings- og finansierings-
aktivitet, årets forskydning i likvider samt professionshøjsko-
lens likvider ved årets begyndelse og slutning . 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten
Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet 
reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskriv-
ninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteind-
betalinger og –udbetalinger samt betalt vedrørende ekstra-
ordinære poster . Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver 
minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der 
indgår i likvider .

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter penge-
strømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsak-
tiver .

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter pen-
gestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser .

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer un-
der omsætningsaktiver .
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Resultatopgørelse
Note 2016 (kr .) 2015 (kr .)

Statstilskud 1 626 .658 .380 641 .230 .678

Deltagerbetaling og andre indtægter 2 182 .118 .991 185 .580 .214

Omsætning i alt 808.777.371 826.810.892

Undervisningens gennemførelse 3 -502 .139 .664 -469 .120 .635

Markedsføring 4 -10 .398 .022 -13 .034 .446

Ledelse og administration 5 -118 .608 .235 -128 .761 .935

Bygningsdrift 6 -101 .508 .906 -102 .219 .301

Aktiviteter med særlige tilskud 7 -49 .195 .147 -83 .355 .258

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 -72 .344 .216 -35 .825 .981

Omkostninger i alt -854.194.189 -832.317.556

Resultat før finansielle poster og ekstraodinære poster -45.416.819 -5.506.664

Finansielle indtægter 9 59 .954 78 .939

Finansielle omkostninger 10 -14 .141 .497 -12 .451 .492

Finansielle poster i alt -14.081.543 -12.372.553

Resultat før ekstraordinære poster -59.498.361 -17.879.217

Ekstraordinære indtægter 0 0

Årets resultat -59.498.361 -17.879.217

Resultatdisponering

Overført til egenkapital i øvrigt -47 .499 .020 -10 .178 .941

Frascatimidler der forventes anvendt i kommende år -11 .999 .341 -7 .700 .276

-59.498.361 -17.879.217
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Aktiver

Note 2016 (kr .) 2015 (kr .)

Indretning af lejede lokaler 3 .288 .839 4 .182 .143

Grunde og bygninger 689 .015 .225 595 .129 .578

Udstyr og inventar 43 .395 .939 43 .104 .494

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 62 .500 13 .920 .755

Materielle anlægsaktiver i alt 11 735.762.504 656.336.970

Deposita 11 .115 .504 10 .849 .333

Finansielle anlægsaktiver i alt 12 11.115.504 10.849.333

Anlægsaktiver i alt 746.878.008 667.186.303

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37 .254 .183 23 .282 .468

Igangværende arbejder, (andre eksternt finansieret projekter) 0 3 .090 .590

Andre tilgodehavender 15 .854 .461 17 .853 .544

Periodeafgrænsningsposter 7 .684 .981 7 .449 .360

Tilgodehavender i alt 60.793.625 51.675.961

Likvide beholdninger 13 62.084.265 117.071.696

Omsætningsaktiver 122.877.890 168.747.658

Aktiver i alt 869.755.898 835.933.961

Balance



36 Årsrapport 2016 - Professionshøjskolen Metropol

Passiver

Note 2016 (kr .) 2015 (kr .)

Egenkapital pr . 31 . december 1990 16 .379 .673 16 .379 .673

Opskrivninger 18 .848 .463 18 .848 .463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter -29 .281 .632 -31 .688 .987

Egenkapital i øvrigt 191 .839 .557 251 .337 .919

Egenkapital i alt 14 197.786.061 254.877.068

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 2 .280 .789 3 .274 .506

Hensatte forpligtelser i alt 15 2.280.789 3.274.506

Realkreditgæld 16 374 .451 .388 314 .222 .470

Langfristede gældsforpligtelser i alt 374.451.388 314.222.470

Næste års afdrag på langfristede gældforpligtelser 16 7 .005 .475 4 .364 .085

Skyldig løn 38 .901 .262 10 .090 .493

Feriepengeforpligtelse 74 .639 .958 77 .714 .631

Mellemregning med Styrelsen for Videregående Uddannelser 80 .804 .781 76 .338 .760

Leverandører af varer og tjenesteydelser 56 .858 .321 59 .836 .382

Igangværende arbejder (andre ekstern finansieret projketer) 1 .366 .027 0

Anden gæld 14 .664 .011 13 .439 .210

Periodeafgrænsningsposter 17 20 .997 .825 21 .776 .356

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 295.237.660 263.559.917

Gældsforpligtelser i alt 671.969.837 581.056.893

Passiver i alt 869.755.898 835.933.961

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Andre forpligtelser 19

Eventualforpligtigelser 20
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2016 (kr .) 2015 (kr .)

Årets resultat -59 .498 .361 -17 .879 .217

Regulering af pengestrømsforhold:

Af- og nedskrivninger 19 .716 .569 24 .733 .589

Regnskabsmæssige reguleringer:

Ændring i hensættelser -993 .717 -1 .456 .369

Regnskabsmæssige reguleringer 2 .887 .177 5 .911 .318

Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer -37.888.331 11.309.321

Ændringer i driftskapital:

Ændring i tilgodehavender -9 .117 .664 3 .957 .845

Ændring i kortfristet gæld 31 .677 .743 -6 .962 .965

Pengestrømme fra driftsaktivitet -15.328.253 8.304.200

Køb af materielle anlægsaktiver -99 .621 .924 -73 .895 .900

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0

Ændring i finansielle anlægsaktiver -266 .171 -81 .631

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -99.888.095 -73.977.531

Ændring i realkreditgæld 60 .228 .918 84 .135 .053

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 60.228.918 84.135.053

Ændring i likvider -54.987.430 18.461.721

Likvider primo 117 .071 .696 98 .609 .975

Likvider ultimo 62.084.265 117.071.696

Pengestrømsopgørelse
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2016 (kr .) 2015 (kr .)

1. Statstilskud
Undervisningstaxameter 502 .601 .167 504 .240 .565

Fællesudgiftstaxameter 12 .212 .236 12 .479 .256

Bygningstaxameter 64 .498 .429 61 .403 .194

Særlige tilskud 8 .919 .494 27 .992 .729

Forsknings- og udviklingsaktiviteter* 38 .427 .053 35 .114 .934

I alt 626.658.380 641.230.678

2. Deltagerbetaling og andre indtægter
Deltagerbetaling, uddannelser 80 .123 .742 87 .713 .957

Anden ekstern rekvirentbetaling 56 .054 .722 61 .105 .406

Andre indtægter 45 .940 .527 36 .760 .851

I alt 182.118.991 185.580.214

3. Undervisningens gennemførelse
Løn og lønafhængige omkostninger -394 .531 .246 -352 .370 .470

Øvrige omkostninger -106 .752 .974 -115 .402 .620

Afskrivninger -855 .444 -1 .347 .545

I alt -502.139.664 -469.120.635

4. Markedsføring
Løn og lønafhængige omkostninger -6 .421 .110 -7 .132 .180

Øvrige omkostninger -3 .976 .912 -5 .622 .718

Afskrivninger 0 -279 .548

I alt -10.398.022 -13.034.446

5. Ledelse og administration
Løn og lønafhængige omkostninger -102 .099 .707 -106 .457 .857

Øvrige omkostninger -14 .908 .222 -20 .455 .455

Afskrivninger -1 .600 .306 -1 .848 .623

I alt -118.608.235 -128.761.935

6. Bygningsdrift
Løn og lønafhængige omkostninger -13 .645 .539 -12 .491 .846

Øvrige omkostninger -70 .895 .149 -68 .762 .180

Afskrivninger -16 .968 .217 -20 .965 .275

I alt -101.508.906 -102.219.301

Noter
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2016 (kr .) 2015 (kr .)

7. Aktiviteter med særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger -39 .083 .738 -41 .328 .473

Øvrige omkostninger -9 .818 .807 -8 .915 .648

Afskrivninger -292 .602 -292 .598

I alt -49.195.147 -50.536.719

8. Forsknings- og udviklingsaktiviteter *) **)

Løn og lønafhængige omkostninger -61 .137 .927 -55 .362 .143

Øvrige omkostninger -11 .206 .289 -13 .282 .377

I alt -72.344.216 -68.644.520

9. Finansielle indtægter
Renteindtægter og andre finansielle indtægter 59 .954 78 .939

I alt 59.954 78.939

10. Finansielle omkostninger
Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger -7 .104 .926 -8 .088 .069

Renter af prioritetsgæld -4 .914 .247 -3 .458 .614

Kurstab på værdipapirer -2 .122 .323 -904 .809

I alt -14.141.497 -12.451.492

** Note indeholder alle projekter i henhold til Frascatimanualen, sammenligningstal 2015 er tilpasset hertil.

* I øvrige omkostninger er ikke indregnet overheadomkostninger 7,3. mio. kr.
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Indretning af  
lejede lokaler (kr .)

Grunde og  
bygninger (kr .)

Udstyr og  
inventar (kr .)

Anlæg under 
opførelse (kr .)

11. Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 1 . januar 8 .224 .376 707 .481 .070 101 .022 .555 13 .920 .755

Tilgang i årets løb 0 103 .406 .597 10 .073 .582 127 .459 .488

Afgang i årets løb -26 .558 0 -3 .501 .672 -141 .317 .742

Anskaffelsessum 31. december 8.197.818 810.887.668 107.594.465 62.500

Opskrivninger 1 . januar 0 18 .848 .462 0 0

Opskrivninger i årets løb 0 0 0 0

Tilbageførte opskrivninger 0 0 0 0

Opskrivninger 31. december 0 18.848.462 0 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 1 . januar -4 .042 .233 -131 .199 .954 -57 .918 .061 0

Årets af- og nedskrivninger -893 .304 -9 .520 .950 -9 .302 .315 0

Tilbageførte af- og nedskrivninger 26 .558 0,00 3 .021 .851 0

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december -4.908.979 -140.720.904 -64.198.525 0

Bogført værdi 31. december 3.288.839 689.015.225 43.395.939 62.500

Ejendommen Pustervig 8 er solgt og afhændet i 2017

Ejendommen Tagensvej 18 har forkøbsret fra Region Hovedstaden

2016 (kr .)

Kontantvurdering af grunde og bygninger 31 . december

Bygninger 804 .400 .000

Grunde 199 .355 .800

I alt 1.003.755.800

2016 (kr .) 2015 (kr .)

12. Finansielle anlægsaktiver
Bogført værdi 1 . januar 10 .849 .334 10 .767 .702

Tilgang i årets løb 266 .170 81 .631

Afgang i årets løb 0 0

Bogført værdi 31. december 11.115.504 10.849.333

2016 (kr .) 2015 (kr .)

13. Likvider
Likvider 31 . december 62 .084 .265 117 .071 .696

Sikringskonto udgør 15,9 mio . kr .
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2016 (kr .) 2015 (kr .)

14. Egenkapital
Egenkapital 31. december 1990

Saldo 1 . januar 16 .379 .673 16 .379 .673

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31. december 16.379.673 16.379.673

Opskrivninger

Saldo 1 . januar 18 .848 .463 18 .848 .463

Årets bevægelser 0 0

Opskrivningshenlæggelser pr. 31. december 18.848.463 18.848.463

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter 

Saldo 1 . januar -31 .688 .987 -37 .276 .436

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter 2 .407 .355 5 .587 .449

Sikringsinstrumenter pr. 31. december -29.281.632 -31.688.987

Egenkapital i øvrigt

Saldo 1 . januar 251 .337 .919 269 .217 .137

Endnu ikke disponerede Francatimidler* -11 .999 .341 -7 .700 .276

Årets resultat -47 .499 .020 -10 .178 .941

Egenkapital i øvrigt 31. december 191.839.557 251.337.919

Egenkapital i alt 31. december 197.786.061 254.877.068

* Uforbrugte Frascatimidler i Egenkapital

Saldo 1 . januar 18 .996 .837 26 .697 .113

Tilgang 0 0

Forbrug -11 .999 .341 -7 .700 .276

Uforbrugte Fracatimidler pr. 31. december 6.997.496 18.996.837

2016 (kr .) 2015 (kr .)

15. Hensatte forpligtigelser
Saldo pr . 1 . januar 3 .274 .506 4 .730 .875

Årets hensættelser -993 .717 -1 .456 .369

Hensatte forpligtigelser pr. 31. december 2.280.789 3.274.506

2016 (kr .) 2015 (kr .)

16. Realkreditlån
Realkreditlån, nominel 352 .175 .626 287 .801 .087

Værdi af sikringsindstrumenter 29 .281 .237 31 .688 .987

Realkreditlån total 381.456.863 319.490.074

Forfalder efter mere end 5 år 297 .508 .585 253 .257 .426
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* De ikke forbrugte globaliseringsmidler er planlagt anvendt til en række konkrete projekter, hvor der enten er indgået 
konkrete bindende aftaler, der forpligter skolen til omkostninger det næste år, eller som er øremærket til en række kon-
krete projekter, hvor skolen gennemfører projekterne ved anvendelse af interne og eksterne ressourcer.

2016 (kr .) 2015 (kr .)

18. Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme

Bogført værdi af pantsatte ejendomme pr . 31 . december 485 .748 .848 420 .835 .714

Prioritetsgæld pantsatte ejendomme pr . 31 . december 352 .175 .626 287 .801 .087

2016 (kr .) 2015 (kr .)

19. Andre forpligtelser
Kontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser 
For 2015 og frem er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af  
lokaler til undervisning og administration samt diverse servicekontrakter .

Huslejeforpligtelser 75 .809 .971 91 .044 .814

Serviceforpligtigelser 4 .288 .574 5 .262 .449

Samlet restforpligtelse 80.098.545 96.307.263

Årlig omkostning til leje 23 .600 .031 20 .834 .408

2016 (kr .) 2015 (kr .)

17. Periodeafgrænsning
Globaliseringsmidler*:

Ikke forbrugt pr . 1 . januar 5 .068 .842 21 .759 .951

Tilgang 0 0

Forbrugt -2 .797 .542 -16 .691 .109

Ikke forbrugt pr . 31 . december 2 .271 .300 5 .068 .842

Øvrige periodeafgrænsningsposter 18 .726 .525 16 .707 .514

Periodeafgrænsningsposter i alt 20.997.825 21.776.356

20. Eventualforpligtigelser 
Der verserer godtgørelse og erstatningsager med samlet erstatningskrav på max . 1,3 mio . kr . 
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** Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: omsætning.

2016 (kr .) 2015 (kr .)

Personaleomkostninger
Lønninger 556 .192 .330 517 .548 .320

Pension 80 .544 .694 77 .525 .224

Andre omkostninger til social sikring 3 .508 .596 2 .519 .945

Lønrefusioner -23 .326 .673 -22 .450 .519

Personaleomkostninger i alt 616.918.947 575.142.970

Personaleårsværk
Antal årsværk inkl . ansatte på sociale vilkår 1.147 1.138

Andel i procent ansat på sociale vilkår 2,45% 2,48 %

2016 (kr .) 2015 (kr .)

Revision
I omkostninger til ledelse og administration er indeholdt honorar til Deloitte vedrørende:

Honorar for revision 721 .000 710 .125

Andre ydelser 1 .169 .753 1 .825 .350

Revision i alt 1.890.753 2.535.475

2016 (kr .) 2015 (kr .)

Udlagte aktiviteter*

Videresendte tilskud mv . vedrørende aktiviteter udlagt til andre 23 .002 .125 23 .884 .628 

Modtagne tilskud mv . vedrørende aktiviteter 23 .678 .220 24 .674 .451 

2016 (kr .) 2015 (kr .)

Selvforsikringsudgifter

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre -182 .954 -91 .109

Afholdte selvforsikringsudgifter i alt -182.954 -91.109

Beløb for ikke genanskaffede genstande 

Bygninger og løsøre 0 0

Ikke genanskaffede genstande i alt 0 0

Institutionens selvrisiko i regnskabet 8.087.774 8.268.109

2016 (kr .) 2015 (kr .) 2014 (kr .) 2013 (kr .)

Indtægtsdækket Virksomhed

Indtægter  50 .506 .741  56 .927 .048  46 .419 .687  52 .336 .163

Direkte og indirekte** lønomkostninger  -24 .075 .759  -18 .472 .232  -11 .374 .687  -10 .224 .130

Andre direkte og indirekte** omkostninger  -31 .073 .787  -33 .491 .411  -27 .598 .926  -31 .720 .918

Resultat  -4.642.805  4.963.405  7.446.074 10.391.115

Akkumuleret resultat (egenkapital) 33.452.621 38.095.426 33.132.021 25 .685 .947

* Metropol har administrativ aftale med Diakonissestiftelsen på indberetning af studenterårsværk og modtagelse af tilskud.

Særlige specifikationer
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Antal indskrevne 
studerende på 
hele eller delvise 
fripladser

Antal modtagere 
af stipendier

Forbrug af 
fripladser

Forbrug af 
stipendier

Uddannelse
Global Nutrition & Health 16 23 815 .212 656.960

I alt 16 23 815.212 656.960

Fripladser og stipendier     

Det akkumulerede resultat over de seneste fire år opgøres efter nedenstående skema

Beholdning 
primo

Overførsel fra Sty-
relsen for Videregå-
ende Uddannelser

Overført over-
skud vedrørende 
udenlandske 
betalingsstude-
rende

Forbrug i regn-
skabsåret

Beholdning 
ultimo

År
2012 3 .351 .958 1 .724 .183 0 793 .773 4 .282 .368

2013 4 .282 .368 1 .240 .394 0 1 .605 .652 3 .917 .110

2014 3 .917 .110 1 .190 .754 0 2 .047 .173 3 .060 .691

2015 3 .060 .691 1 .333 .557 0 2 .022 .066 2 .372 .182

2016 2 .372 .182 1 .191 .373 0 1 .472 .172 2 .091 .383

Hensat til afgivne tilsagn pr . 31 . december 2016 2 .091 .383
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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for 
Professionshøjskolen Metropol . 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lov om statens regnskab mv . samt bekendtgørelse nr . 
70 af 27 . januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv . 
I henhold til § 39, stk . 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed:

 � At årsrapporten er rigtig, dvs . at årsrapporten 
ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og mål-
rapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende

 � At de dispositioner, som er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

 � At der er etableret forretningsgange, der sikrer 
en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er 
omfattet af årsrapporten .

Rektor
Stefan Hermann

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i § 14 i Lov om 
professionshøjskoler for videregående uddannelser .

Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 29 . marts 2017 .

København, den 29 . marts 2017

Ledelsespåtegning
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Den uafhængige  
revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen Metropol 
for regnskabsåret 1 . januar - 31 . de-cember 2016, der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøm-
sopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, som 
anført på side 30-44 . Årsregnskabet udarbejdes efter lov om 
statens regnskabsvæsen, Finansministeriets Økonomisk Admini-
strative Vejledning, samt de retnings-linjer og instrukser om års-
regnskab, der er givet af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
(statens regn-skabsregler) .

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs . udarbejdet i overens-stemmelse med sta-
tens regnskabsregler .

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatio-
nale standarder om revision og de yderli-gere krav, der er gæl-
dende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr . 
1294 af 12 . december 2008 om revision og tilskuds-kontrol m .m . 
ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved 
medie- og journalisthøjsko-len og aftale om interne revisioner 
indgået mellem Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold 
til rigsrevisorlovens § 9 . Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspå-tegningens afsnit ”Re-
visors ansvar for revisionen af årsregnskabet” . Vi er uafhængi-
ge af Professionshøj-skolen Metropol i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske reg-ler) 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forplig-telser i henhold til disse regler 
og krav . Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstræk-keligt og egnet som grundlag for vores konklusion .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der 
i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs . udarbejdet i over-
ensstemmelse med statens regnskabsvæsen . Ledelsen har end-
videre ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl .

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at 
vurdere Professionshøjskolen Metropols evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt 
at likvidere Professionshøjskolen Metropol, indstille 
driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 
at gøre dette .

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fej-
lin-formation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion . Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af 
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-sion, 
der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt god offentlig revisions-
skik jf . aftale om interne revisioner indgået mel-lem 
Uddannelsesministeren og Rigsrevisor i henhold til 
rigsrevisorlovens § 9, samt bekendtgørelse nr . 1294 
af 12 . december 2008 om revision og tilskudskontrol 
m .m . ved professionshøjskoler for videregå-ende 
uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-
dan findes . Fejlinformationer kan opstå som følge af 
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væ-sent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-no-
miske beslutninger, som regnskabsbrugerne træf-
fer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
god offentlig revisionsskik jf . aftale om interne revi-
si-oner indgået mellem Uddannelsesministeren og 
Rigsrevisor i henhold til rigsrevisorlovens § 9, samt 
be-kendtgørelse nr . 1294 af 12 . december 2008 om 
revision og tilskudskontrol m .m . ved professions-
høj-skoler for videregående uddannelser og ved 
medie- og journalisthøjskolen, foretager vi faglige 
vurderin-ger og opretholder professionel skepsis 
under revisionen . Herudover: 

 � Identificerer og vurderer vi risikoen for væsent-
lig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
den-ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 



47Årsrapport 2016 - Professionshøjskolen Metropol

og udfører revisionshandlinger som reaktion 
på disse ri-sici samt opnår revisionsbevis, der 
er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklu-sion . Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af 
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-
sættelse af intern kontrol .

 � Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revi-sionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om eff ektiviteten af 
Professionshøjskolen Metropols interne kontrol .

 � Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige .

 � Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 
er væsentlig usikkerhed forbundet med begi-
venheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om Professi-onshøjskolen Metropols evne 
til at fortsætte driften . Hvis vi konkluderer, at 
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregn-skabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-
difi cere vores konklusion . Vores konklusioner 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspå-tegning . 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at Professionshøjskolen Metro-pol 
ikke længere kan fortsætte driften .

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventu-
elle betydelige mangler i intern kontrol, som vi iden-
tifi cerer under revisionen . 

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrap-
porteringen samt hoved- og nøgletal, herefter be-
nævnt ledelsesberetningen .

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen .

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 

er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation .

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 
indeholder krævede oplysninger i hen-hold til statens regnskabs-
regler .

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledel-
sesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og 
er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regn-
skabsregler . Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledel-
sesberetningen . 
 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig 
regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsafl æggelsen, er i overens-stemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler 
og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske 
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksom-
heder, der er omfattet af regnskabet .

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overens-
stemmelse med god off entlig revisions-skik vores ansvar at ud-
vælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som for-
valtningsrevision . Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med 
høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de di-spositioner, 
der er omfattet af regnskabsafl æggelsen, er i overensstemmel-
se med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis . Ved forvaltningsrevision 
vur-derer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte sy-
stemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige øko-
nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er om-fattet af regnskabet .

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er 
anledning til væsentlige kritiske be-mærkninger, skal vi rappor-
tere herom . 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i 
den forbindelse . 

København, den 29 . marts 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr . 33 96 35 56

Lars Hillebrand
Statsautoriseret revisor 

Søren Jensen
Statsautoriseret revisor 
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