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Bilag 4.1

Orientering ved rektor

_________________________________________________________________

Ministeriet og sektoren
Konflikt
Cphbusiness’ medarbejdere bliver ikke omfattet af en eventuel strejke. Der er dog varslet lockout
den 10. april, og bliver den aktuel, forventes godt halvdelen af Cphbusiness’ medarbejderne at
være omfattet af lockouten, primært undervisere. I april vil en lockout have indvirkning på
undervisningen, omend en del af de studerende arbejder med deres afgangsprojekt ude i
virksomhederne. Forlænges varslet de 2 x 2 uger, kan det gribe ind i eksamensperioden. Vi følger
udviklingen nøje, og bliver lockouten en realitet, prioriterer vi de ikke-lockoutede ressourcer i
forhold til de mest kritiske funktioner i organisationen.
Nyt bevillingssystem
Ministeriet arbejder på at udvikle og implementere et nyt kvalitetsmålesystem, som skal lægges til
grund for det kvalitetstilskud, som indgår i det nye bevillingssystem. Der bliver desuden en
kobling mellem målopfyldelsen i den strategiske rammekontrakt og bevillingssystemet.
Kvalitetstilskud og opfyldelse af den strategiske rammekontrakt udgør fremadrettet samlet 10 %
af institutionens grundtilskud, som igen udgør 25 % af den samlede bevilling.
Nye politiske målsætninger for de videregående uddannelser
Ministeren har netop bekendtgjort et nyt sæt af målsætninger og indikatorer for udviklingen på
landets videregående uddannelser. Målsætninger og indikatorer taler fint ind i Cphbusiness’ og
sektorens strategiske ledelsesgrundlag samt i den strategiske rammekontrakt. Ministerens
pressemeddelelse og de nye målsætninger / indikatorer kan læses her.
Ministerens uddannelsesmøde
Den 5.-6. april afholder ministeren det årlige uddannelsesmøde på Koldingfjord, hvor deltagerne
er bestyrelsesformænd og rektorer fra de videregående uddannelsesinstitutioner,
arbejdsmarkedets parter og andre organisationer. Konferencens program er endnu ikke udsendt,
men forventes at have de uddannelsespolitiske målsætninger som omdrejningspunkt. Selv er vi
blevet inviteret til at komme med et indlæg om den måde, hvorpå vi med afsæt i Cphbusiness
Lyngby udfordrer fremtidens Cphbusiness i både form og indhold. Indlægget gives af
områdechef Michael Svejstrup, som tidligere har præsenteret disse tanker på et bestyrelsesmøde,
og også i dagens indlæg om EVU kommer ind på.
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Ny sektorstrategi
Danske Erhvervsakademier har inden årsskiftet offentliggjort sektorens strategi for perioden
2018-2021. De fem indsatser, som indgår i sektorstrategien, er:
1.

Indsats for at styrke erhvervsakademierne som leverandør til det private arbejdsmarked

2. Indsats for at styrke erhvervsakademierne som VEU-partner
3. Indsats for at styrke digitaliseringen af erhvervsakademierne
4. Indsats for at styrke erhvervsakademiernes forskning, udvikling og innovation (FUI)
5. Kommunikationsstrategi
Hver indsats har et akademi som tovholder i den videre proces. Selv er Cphbusiness sammen
med SmartLearning tovholder på digitaliseringstemaet. Rektorkollegiet arbejder aktuelt på at
udmønte strategien i milepælsplaner frem mod 2021. Sektorstrategien er vedhæftet
mødeindkaldelsen som et særskilt bilag.
Sektorkonference
Danske Erhvervsakademier holdt deres årlige sektorkonference i Odense d. 7.-8. februar for alle
ledere på erhvervsakademierne og repræsentanter fra ministeret, og konferencen havde det til
dato største antal deltagere. Charlotte Lundblad deltog som formand for sektoren. Konferencen
bød i år på en række spændende og relevante indlæg samt workshops, hvor deltagerne kunne
komme tættere på temaerne i den nye sektorstrategi og være med til at præge det videre
arbejde med strategiens implementering.
Ny rektor på KEA
KEAs nye rektor, Steen Kildesgaard, er tiltrådt. Vi har haft et første møde, hvor en række
samarbejdsflader og muligheder for, at de to akademier stærkere understøtter hinandens
respektive profiler i regionen blev drøftet nærmere. Steen Kildesgaard var uddannelsesdirektør
på KEA i institutionens første år og har siden være direktør for Børn og Unge i Københavns
Kommune.

Ministeriet og Cphbusiness
Strategisk rammekontrakt
Cphbusiness har i februar afholdt det andet forhandlingsmøde med ministeriet om den
strategiske rammekontrakt. På den baggrund er vi nu sammen med ministeriet ved at lægge
sidste hånd på kontrakten. Det er væsentligt, at den strategiske rammekontrakt understøtter
Cphbusiness’ strategiske og operationelle ledelsesgrundlag som en integreret del af bestyrelsens
og ledelsens årshjul og ikke resulterer i et parallelt styringsparadigme. Rammeaftalen forventes at
blive underskrevet af minister og formand sidst i april.
Niels Brock
Sagen mod Niels Brock blev drøftet på det første møde om den strategiske rammekontrakt, hvor
ministeriet tilkendegav, at de stadig arbejder på at få Undervisningsministeriet til at gå ind i
sagen. Der er aktuelt dialog mellem de to ministerier, men endnu ingen tilbagemelding.
NAFSA-konference 2018 i USA
Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har opfordret Cphbusiness og de øvrige
videregående uddannelsesinstitutioner til at deltage i NAFSA-konferencen Philadelphia i USA i
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maj 2018 og i Study in Denmark standen. Siden 2015 har SFU varetaget koordineringen af den
danske tilstedeværelse på NAFSA Annual Conference & Expo efter aftale med Danske
Universiteter.
Fra Cphbusiness deltager en international konsulent, og konferencen er en god anledning til at
møde vores partneruniversiteter. Som noget ekstra i år planlægger Erhvervsakademiernes
Internationale Udvalg også en tur rundt til seks udvalgte amerikanske universiteter i dagene inden
NAFSA-konferencen, hvilket går godt i tråd med, at Cphbusiness er ved at udvikle nye og dybere
partnerskaber i USA, som ikke kun handler om udveksling, men også om bl.a. videndeling og
projektsamarbejde.

Regionen og Cphbusiness
Nye udbud på Bornholm og i Hillerød
I januar 2018 meldte regeringen ud, at der etableres ti nye uddannelsesstationer, hvor
uddannelser fra erhvervsakademier og professionshøjskoler rykker ud i de mere tyndt befolkede
områder. Formålet er at give unge mulighed for at tage en erhvervsrettet videregående
uddannelse lokalt og dermed fastholde dem på det lokale arbejdsmarked. Etableringen af de nye
uddannelsesstationer er en del af regeringens anden runde af udflytning af statslige
arbejdspladser og bestræbelser på at få bedre balance i landet.
Blandt de 10 er en ny uddannelsesstation på Bornholm, hvor Cphbusiness skal starte
datamatikeruddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship.
Vi er i forvejen på Bornholm med serviceøkonomuddannelsen og finansøkonomuddannelsen og
vil med det nye udbud lægge os op af den leveranceform, vi allerede har gode erfaringer med på
Bornholm. Samtidig sigter vi på at etablere et inkubationsmiljø tæt integreret med uddannelsen i
Innovation og Entrepreneurship, der har alle korte videregående uddannelser som adgang.
Cphbusiness har aktuelt en stilling slået op, hvor vi søger et lokalt omdrejningspunkt for den
videre udvikling af aktiviteterne på Bornholm. Med uddannelsesstationen følger en særbevilling
på 15 mio. kr. over en 4-årig periode.
Samtidig har ministeren nu godkendt Cphbusiness’ ansøgning om prækvalifikation af nyt udbud
af serviceøkonomuddannelsen i Hillerød og samtidig vurderet, at godkendelsen kan ske uden
uddannelsesakkreditering, da udbuddet, der ønskes dubleret, allerede er positivt akkrediteret.
Dette udbud vil blive tilrettelagt i en form, hvor undervisningen – i lighed med udbuddet på
Bornholm – er fagligt forankret i København.
De nye udbud på Bornholm og i Hillerød har første holdstart til september 2018, og
markedsføringen er påbegyndt.
Nyt udbud i PBA i e-handel
Uddannelses- og forskningsministeren har, på baggrund af Cphbusiness’ ansøgning om
godkendelse af et nyt udbud af professionsbacheloruddannelsen (overbygning) i e-handel,
prækvalificeret dette udbud, som nu går videre til akkreditering.
KEA havde ansøgt om samme udbud, men ministeriet vurderede, at uddannelsen bør ligge på
Cphbusiness begrundet i vores stærke merkantile profil og det forhold, at uddannelsen er en
overbygning på markedsføringsøkonom- og handelsøkonomuddannelsen, som alene ligger på
Cphbusiness.
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Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser
Vinteroptag
Der er i januar 2018 optaget i alt 636 nye studerende på de erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser, som har vinterstart.
Åbent hus
I slutningen af februar blev der holdt åbent hus i København, Lyngby og Hillerød. Cphbusiness
skulle ligeledes have afholdt åbent hus på Bornholm i slutningen af februar, men grundet den
store snemængde på Bornholm blev arrangementet rykket til den 12. marts 2018. Besøgstallet var
det højeste til dato, og 1.004 besøgte i alt Cphbusiness’ åbent hus arrangementer. Sidste år var
besøgstallet 621 til de samme arrangementer.
Til åbent hus arrangementerne har de besøgende mulighed for at møde studerende og
undervisere fra både danske og internationale fuldtidsuddannelser samt Cphbusiness Studie og
Karriere. Desuden holdes der oplæg af ledelsen og Cphbusiness Students.
Kvote 2 -søgning
Der var ansøgningsfrist for ansøgere, der søger om optagelse på erhvervsakademiuddannelserne
på Cphbusiness via kvote 2, den 15. marts 2018. Vi har haft en stigning i antallet af ansøgere, som
har uddannelser på Cphbusiness som første prioritet fra 1.324 ansøgere i 2017 til 1.445 ansøgere i
2018, mens der har været en mindre tilbagegang på det samlede antal ansøgere. Logistikøkonom
og datamatiker er højdespringerne, hvor der er dobbelt så mange ansøgere i forhold til sidste år.
Der er desuden kommet 25 ansøgere til det nye udbud af serviceøkonom i Hillerød.
Ansøgningsfristen til kvote 1 er 5. juli, og til professionsbacheloruddannelserne (der ikke indgår i
den koordinerede tilmelding), 1. juni.
Gennemførelse til tiden
Indsatsen i Lyngby i efteråret 2017 i forhold til at få flere bachelorstuderende til at færdiggøre
overbygningen på Innovation & Entrepreneurship og Sport Management inden for normeret tid
har været en stor succes. Tiltaget bestod i at afholde en række aftenarrangementer for de
studerende i løbet af deres praktikperiode på sidste semester, hvor de blev klædt på til det
efterfølgende bachelorskrivearbejde såvel akademisk som metodisk. Det resulterede i, at andelen
af studerende, som udskød deres bachelorprojekt, blev nedbragt fra ca. 40 % i januar 2017 til 15 %
i 2018 på Innovation & Entrepreneurship, og fra 27 % i januar 2017 til 9 % på Sportsmanagement i
januar 2018.
Kinesisk besøg i Cphbusiness Lyngby
Lige før jul henvendte det danske innovationscenter i Shanghai sig til Cphbusiness for at få et
møde med en delegation fra Kina. Baggrunden for henvendelsen var, at den kinesiske
bilproducent Geely (ejer af Volvo og Saxo Bank), for nyligt havde købt University of Sanya i
Sydkina og derfor var på udkig efter en dansk partner, der kunne hjælpe med udvikling af
programmer inden for fintech og wealth management.
Mødet blev afholdt i januar, og gruppen blev bl.a. præsenteret for oplæg om uddannelserne i
Lyngby, samarbejdet med erhvervslivet og om Cphbusiness’ internationale samarbejder. De
udtrykte efterfølgende ønske om yderligere samarbejde og videndeling med Cphbusiness.
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CIEE
Cphbusiness International har gennem de sidste par måneder udviklet et samarbejde med en stor
amerikansk udvekslingsorganisation, CIEE, som fra efteråret 2018 vil udbyde korte kurser og
semesterophold til amerikanske studerende i København. Samarbejdet vil være af både
akademisk, social og kulturel karakter, lige fra fælles undervisningsdage og case-arbejde til at
Cphbusiness studerende skal være event-/kulturværter for de amerikanske studerende. Alle CIEE
semester-studerende indskrives derudover også på Cphbusiness mod et mindre gebyr som
gæstestuderende på et ny-udviklet forløb i ”Applied Intercultural Understanding” og opnår
derigennem interkulturelle kompetencer, business skills samt et kendskab til det danske
arbejdsmarked.

Efter- og videreuddannelse (EVU)
Aktiviteten
Tilmeldingstallet for EVU området i 1. kvartal er 3.100 fagdeltagere (pr. 15.03) mod et budget for
hele kvartalet på 3.300. Der kommer fortsat tilmeldinger, og hvis resten af kvartalet forløber som
det plejer, vil vi realisere det budgetterede mål for kvartalet. Tilmeldingerne til SmartLearnings
online forløb ligger ca. 20 % over budget, mens tilmeldingerne til tilstedeværelsesundervisning
ligger ca. 10 % under det budgetterede.
For 2. kvartal er der tilmeldt 185 (pr 15.03). Der er stadig lang vej til budgetmålet på 860
fagdeltagere, men mange tilmelder sig typisk lige op til opstarten medio april. Tilmeldingstallene
ligger over niveauerne fra de seneste to år, så vi tror fortsat på, at Cphbusiness kan realisere
budgettet for 2. kvartal og dermed også for hele første halvår.
Organisationen
På EVU området har der i første kvartal af 2018 været fokus på at etablere lokale salgsenheder på
de enkelte programområder kaldet Partner HUB. Formålet med at etablere lokale Partner HUBs
er at styrke salgsindsatsen gennem faglig forankring. De lokale Partner HUBs arbejder meget tæt
sammen med Cphbusiness Partner omkring kundekontakt og salg.
Partner HUB Lyngby forhandler en aftale med Rødovre Kommune, hvor Cphbusiness skal bidrage
til kompetenceudvikling i folkeskolerne i Rødovre Kommune, der kører projektet ’Teknologi og
innovation i folkeskolerne’.
I foråret 2017 udviklede programområdet Laboratorie og Miljø en ny AU i Miljøteknologi. Der har
været fokus på markedsføring af denne uddannelse, der kører de første hold i dette forår.
Strategien
Derudover har der været fokus på at udvikle en vækststrategi for de kommende to år.
Cphbusiness har afholdt et seminar d. 5.-6. marts, hvor der var fokus på udarbejdelse og
implementering af vækststrategien for EVU. Vækststrategien vil tage afsæt i de overordnede
strategiske mål om at gøre ’Viden til værdi’, og der vil særligt være fokus på at udvikle og levere
relevante produkter, der matcher kundens behov. Strategiarbejdet sker i lyset af den nye 3partsaftale samt samarbejdet med de øvrige erhvervsakademier om sektorstrategien på EVU. I
dagens indlæg om EVU gives der et indblik i de strategiske overvejelser på området.
Vejledning
Pr. 1. november 2017 blev studievejledningen på EVU området flyttet fra Partner til Studie og
Karriere. Hensigten hermed er at styrke den vejledningsfaglige praksis og sikre, at der er de
fornødne ressourcer til den kommende indsats på EVU området. Der er således pr. 1.2 2018 sket
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en væsentlig forøgelse af den vejledning, som kan stilles til rådighed for såvel kommende som
nuværende studerende på vores åbne hold, virksomhedshold og 6-ugers forløb for ledige samt
for realkompetencevejledning (RKV).

Forskning, udvikling og innovation (FUI)
Projekterne i Udviklingsprogram 2018 har en fin fremdrift, og de områdespecifikke FoU-projekter
indgår i de enkelte uddannelsers vidensløjfe og kvalitetssikring. De områdespecifikke FoUprojekter rapporteres sammen med de større strategiske FoU-projekter i Udviklingsrapport 2017,
der sammen med Kvalitetsrapport 2017 er programsat på bestyrelsesmødet i juni.
Step Up
Vi har netop indsendt en ansøgning til Vækstforum Hovedstaden på et socialfondsprojekt, der
sigter på at højne realkompetenceniveauet i arbejdsstyrken i SMVer med særligt fokus på de
mindre SMVer i Region Hovedstaden. Projektet, der har titlen Step Up, sætter fokus på at
undersøge og effektuere muligheder for at hæve niveauet fra faglært til højere uddannelse og er
ansøgt sammen med KEA og Niels Brock. Vi får svar på ansøgningen i august.
Lyngby 2.0 – Cphbusiness for fremtiden
Det strategiske innovationsprojekt ”Cphbusiness for fremtiden” har sit udspring i Cphbusiness
Future Summit 2016 i Forum og de videre initiativer og projekter, som har rettet Cphbusiness
fokus på en fremtid, som sætter nye teknologier, disruption og et arbejdsmarked i stadig
hurtigere forandring på agendaen.
Projektet er forankret på Campus Lyngby, som igen bliver institutionens eksperimentarium, når vi
vil udfordre vores egen selvforståelse som erhvervsakademi og uddannelsesvirksomhed.
”Cphbusiness for fremtiden” trækker mange værdifulde elementer ind fra flere af de øvrige
strategiske projekter herunder ”Ledelse af unge”, ”Fremtidens SMV”, ”Retail Reinvented” samt fra
den pædagogiske transformation og digitaliseringsindsatsen. Ligeledes er der en direkte kobling
til arbejdet med en ny vækststrategi på EVU.
Drøftelserne og udkommet fra sidste års strategiseminar i bestyrelsen har været et værdifuldt
inspirationsgrundlag, der nu begynder at synliggøre sig i projektets forskellige elementer. Det er
forsat krydsfeltet mellem ny teknologi, innovation og dannelse, som er i fokus, hvor også nye
uddannelsesmodeller og samspillet med det omgivende erhvervsliv sættes i spil.
Sidst er der kommet en ny mulighed ind på banen, idet Johannes Fog Fonden har åbnet en
dialog om et nyt byggeri og byudviklingsprojekt i Lyngby, som kunne være interessant for
Cphbusiness Lyngby. Projektet er dog endnu på et meget tidligt stadium. Vi vil orientere
nærmere herom på bestyrelsesmødet.
Ledelse af unge II
Projektet er netop afsluttet og rapporteret gennem en forskningsrapport, e-bog, artikler samt et
seminar, der har skabt stor bevågenhed fra bl.a. DI, HK og en række erhvervsvirksomheder, bl.a.
Københavns Lufthavn.
Desuden blev projektet bl.a. beskrevet i artiklen ”Den næste generation er bedre end sit rygte” i
Jyllands-Posten lørdag d. 17. marts 2018 (sektion 4, side 16) og på Finans.dk i artiklen ”Kære leder:
Nu kommer generation Z – og den er bedre end sit rygte” søndag d. 18. marts.
Et kort brief til brug for den videre kommunikation af projektet er indlæst sidst i bilaget. Desuden
kan forskningsrapporten læses her: Ledelse af Unge II
Resultaterne bruges fremadrettet i Cphbusiness’ lederuddannelser og til rekruttering af
studerende til EVU bl.a. i samarbejde med Business Danmark. Desuden indgår resultaterne dels i
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innovationsprojektet ”Lyngby 2.0 – Cphbusiness for fremtiden”, dels i den løbende udvikling af
Cphbusiness’ pædagogiske praksis.
Institutionsakkreditering
Den 21. marts fik Cphbusiness Akkrediteringsinstitutionens indstilling til Akkrediteringsrådet i
høring. Cphbusiness indstilles til betinget positiv akkreditering, og hovedtrækkene i denne
afgørelse er følgende: Generelt har vi opbygget et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem
med en stærk ledelsesmæssig forankring. Kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag er
dog endnu ikke lige stærkt forankret på alle uddannelser. Ligeledes peges der på
uhensigtsmæssigheder i håndtering af obligatorisk praktik. Akkrediteringspanelet vil derfor gerne
genbesøge disse dele af kvalitetssikringssystemet inden for en 2-årig periode.
Så vidt indstillingen. Vi har nu frem til den 13. april til at indsende vores høringsvar og supplerende
redegørelser. Det er Akkrediteringsrådet, der træffer den endelige afgørelse på baggrund af
Akkrediteringsinstitutionens indstilling og vores høringssvar. Det sker på Akkrediteringsrådets
møde 20.-21. juni 2018. For cphbusiness betyder en betinget positiv akkreditering blot, at
prækvalificerede nye uddannelser eller udbud som hidtil skal individuelt akkrediteres, indtil
endelig institutionsakkreditering er opnået om to år.
Sidst i bilaget er indlæst en statusoversigt over de afgørelser eller indstillinger, som indtil nu er
afgivet i den videregående sektor. Desuden er der en kort præsentation af, hvad udfaldsrummets
hhv. positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering og afslag indebærer for institutionen.
Organisations- og ledelsesudvikling
I fortsættelse af efterårets opfølgning på organisationsevalueringen har direktionen
implementeret en række nye tiltag i ledelsen.
Der anlægges et nyt snit i ledelsesstrengens mødestruktur og mødefokus, hvor der skelnes
mellem den strategiske ledelsesopgave og den operationelle ledelsesopgave (hhv. det lange og
korte lys), og hvor matrixorganisationen søges anvendt optimalt. Denne struktur afspejler
strukturen i det årlige ledelsesgrundlag samt den strategiske rammekontrakt med UFM og skal
sikre, at de planlagte strategiske tiltag følges effektivt til dørs.
Samtidig gennemgår de strategiske guidelines, som med afsæt i Strategi 2020 GØR VIDEN TIL
VÆRDI udfolder ambitioner, pejlemærker, tilgange og værdier på en række centrale strategiske
nøgleområder, en revision på baggrund af de første erfaringer med deres anvendelighed som et
operationelt ledelsesværktøj.
Endelig sikres der en tættere og tydeligere kobling mellem det strategiske og operationelle
ledelsesgrundlag og den enkelte leders resultatlønskontrakt med hensyn til lederens fokus og
bidrag til den fælles resultatskabelse. Direktionens og de øvrige chefers resultatlønskontrakter vil
således fra 2018 være en dekomponering af rektors resultatlønskontrakt, som igen er en
afspejling af udviklingsprogram 2018 og den strategiske rammekontrakt med UFM.
Bedre og billigere uddannelse
Initiativerne under temaet ”Bedre og billigere uddannelse” er iværksat og vil i den videre proces
være forankret i de strategiske indsatser, som går igen i de årlige udviklingsprogrammer, den
strategiske rammekontrakt med UFM samt ledelsens resultatlønssystem.
EU’s databeskyttelsesforordning
EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen indeholder kun
ganske lidt nyt i forhold til gældende dansk lovgivning (fx persondataloven), men den sætter
endnu mere fokus på den registreredes rettigheder, hvorfor vi i disse måneder bruger ressourcer
på at gøre os klar til dagen.
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Vi indledte processen i september 2017 med en kortlægning af processer og dataflow ved hjælp
af et eksternt konsulentfirma. 45 medarbejdere fra tværgående centre og funktioner deltog i 24
interviews, der afdækkede ca. 120 subprocesser, hvori der behandles personoplysninger.
Derefter har vi igangsat en proces, der indebærer følgende:
-

Udarbejdelse/ revision af ca. 35-40 politikker, procedurer og retningslinjer, der dels skal
løfte oplysningspligten over for registrerede, dels skal fungere som værktøjer for
medarbejdere, der behandler personoplysninger.

-

Implementering: På stormøder orienteres medarbejdere fra funktioner, der behandler
personoplysninger, og der indledes en dialog om retningslinjerne.
Stormøderne skal ligeledes medvirke til at skabe awareness.

-

Tekniske løsninger m.v.: Der er sat gang i udarbejdelse af diverse tekniske løsninger i
forbindelse med anmodninger om indsigt m.m. samt afgivelser af samtykker.

-

Kommunikation og awareness: Der er løbende blevet orienteret på intranettet, og fra uge
12 intensiveres dette med nyheder med fif, storytelling og interviews med mere.

-

Indgåelse af databehandleraftaler.

Målet er, at Cphbusiness d. 25. maj 2018 er så meget på plads, at vi overholder
databeskyttelsesforordningen fra dag 1.
Cphbusiness Students
Studenterorganisationen har fået nyt formandskab og de to nye repræsentanter for de
studerende, som træder ind i Cphbusiness’ bestyrelse, er Anine Kjølbæk Sørensen og Samuel
Brask Marosi. Vi glæder os til samarbejdet med Anine og Samuel, som vi mødte som
oplægsholdere på de netop gennemførte Åbent Hus og desuden har haft et forberedende møde
med angående deres kommende bestyrelsesarbejde.
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Nyheder fra Cphbusiness’ Intranet: December 2017 – marts 2018
Underviser fra Cphbusiness vinder Lærebogsprisen
Morten Rold, underviser på Cphbusiness, har vundet Lærebogsprisen 2017 på 100.000 kroner for
idéen til bogen ”Grænseflader - Interfacedesign fra idé til digital prototype”.
15. december 2017
Studerende kom med bud på fremtidens betalingsløsninger
Studerende fra finansøkonomuddannelsen har konkurreret om at skabe nye og innovative
betalingsløsninger.
20. december 2017
Cphbusiness præsenterede Watson-projekt
Til IBM’s Watson Summit Denmark fremlagde to medarbejdere fra Cphbusiness de foreløbige
resultater fra et projekt, der ser på kompetenceefterspørgsel inden for salg og markedsføring.
02. januar 2018
Resultaterne fra Ennova 2017 ligger klar
Ennova-undersøgelsen ser på studieglæde, udbytte, loyalitet, andelen af ambassadører og
studieaktivitet blandt de studerende på Cphbusiness.
09. januar 2018
Cphbusiness rykker mod øst og mod nord
Cphbusiness udbyder to nye uddannelser på Bornholm og en ny på Cphbusiness Laboratorie og
Miljø i Hillerød. Første optag er i september 2018.
19. januar 2018
INNOBOOST#1: Cphbusiness Innovation lancerer nyhedsbrev
Nyhedsbrevet INNOBOOST fra Cphbusiness Innovation skal give alle medarbejdere på
Cphbusiness en indsprøjtning af ny viden og inspiration.
19. januar 2018
Kinesisk besøg på Cphbusiness Lyngby
En delegation fra den kinesiske virksomhed Geely, der ejer Volvo og Saxo Bank, har besøgt
Cphbusiness med henblik på et potentielt samarbejde.
24. januar 2018
Tidligere inkubator-virksomhed vinder iværksætterpris
Statum, der har været en del af iværksætterfællesskabet Inkubatoren på Cphbusiness, har vundet
iværksætterkonkurrencen Berlingske Business Boost.
30. januar 2018
Pilotprojekt: Cphbusiness Student Support
Pilotprojektet Cphbusiness Student Support fokuserer på intern mentorstøtte til studerende med
en psykisk funktionsnedsættelse.
15. februar 2018
International Week på Cphbusiness Søerne
I uge 8 har Cphbusiness Søerne inviteret eksperter fra internationale virksomheder på besøg for
at fortælle om, hvad digitalisering betyder for den moderne virksomhed.
16. februar 2018
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Uddannelsesledere fra England på inspirationsbesøg
Ti engelske uddannelsesledere fik inspiration og viden med hjem fra et besøg på Cphbusiness.
26. februar 2018
Se resultater fra den nye beskæftigelses-undersøgelse
Få et indblik i resultaterne fra den nye beskæftigelsesundersøgelse, som Cphbusiness Studie og
Karriere bruger til at vejlede studerende og dimittender, og som områderne bruger til at
kvalitetssikre uddannelserne.
28. februar 2018
Evaluering af uddannelser med eksternt panel
Cphbusiness’ uddannelser evalueres regelmæssigt af eksterne eksperter. Læs her, hvad
evalueringen indebærer, og hvilke uddannelser der skal evalueres i 2018.
05. marts 2018
Årets Cphbusinesspraktik er skudt i gang
Den årlige konkurrence, der hylder praktikforløbet, kører frem til den 2. april.
08. marts 2018
Se eller gense Jef Staes’ oplæg
No sheeping og red monkeys var på agendaen, da Jef Staes besøgte Cphbusiness. Nu kan du se
eller gense hans oplæg.
09. marts 2018
Dan Toma og succesfuld innovation
Dan Toma, medforfatter på bogen ”The Corporate Startup”, så på mulighederne for succesfuld
innovation sammen med interne og eksterne deltagere, da han besøgte Cphbusiness.
14. marts 2018
Tidligere inkubator-virksomhed i Løvens hule
Statum, der har været en del af Inkubatoren og består af blandt andre dimittender og
praktikanter fra Cphbusiness, har deltaget i Løvens hule III på DR1.
15. marts 2018
INNOBOOST#2: Chatbots vil frigive ressourcer i uddannelsessektoren
Tilstedeværelse 24-7 er ingen sag med chatbots. Spørgsmålet er ikke, om vi skal i gang, men
hvornår vi skal.
16. marts 2018
Lancering af Ledelse af unge II var velbesøgt
Lanceringen af Ledelse af unge II bød blandt andet på livlig debat og besøg fra eksterne
samarbejdspartnere.
16. marts 2018
Sports Internship Network er sparket i gang
Sports Internship Network, netværket for virksomheder på jagt efter praktikanter fra
sportsmanagement, har fået positive tilbagemeldinger efter det første møde.
16. marts 2018
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Oversigt over institutionsakkrediteringer
Oversigten indeholder kun afgørelser eller indstillinger på baggrund af institutionernes
første ansøgning om institutionsakkreditering. Genakkrediteringer fremgår således ikke
af oversigten.
Indstilling Afgørelse
Positivt akkrediteret
Danmarks Tekniske Universitet
Syddansk Universitet
VIA University College
University College Syd
Københavns Professionshøjskole
Professionshøjskolen Absalon
Aarhus Erhvervsakademi
IBA Erhvervsakademi Kolding

x
x
x
x
x
x
x
x

Fredericia Maskinmesterskole
Betinget positivt akkrediteret
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Copenhagen Business School

x

IT-universitetet
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi Dania
Cphbusiness
Københavns Erhvervsakademi
Aarhus Maskinmesterskole

x
x

Svendborg International Maritime Academy
Afslag
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sydvest
University College Lillebælt
Afventer
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
MARTEC

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

University College Nordjylland

13

Akkrediteringsafgørelser – betydning:
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Digitalt indfødte og so what?
- Ledelse af unge i dag

Danske virksomheder har behov for dygtige og
motiverede medarbejdere. I takt med at ungdomsårgangene bliver mindre, skærpes efterspørgslen på de talentfulde unge medarbejdere.
Den intensiverede kamp om at tiltrække og
fastholde talentfulde unge stiller større krav til
virksomhederne om at tilbyde de unge medarbejdere et miljø, hvor de trives og udvikler sig.
Den nye generation af unge, de såkaldt digitalt
indfødte, er formet af en anden skolegang, andre
måder at kommunikere på gennem sociale medier (SoMe) end tidligere generationer. De er de
’digitalt indfødte’, de er den generation, som er
født og opvokset i 1990’erne, og for hvem internet og mobiltelefoni er en selvfølge.
For virksomheder er spørgsmålet, om den nye
generation af medarbejdere forventer eller ligefrem kræver en grundlæggende forandring af
arbejdsmarkedet.
De fleste historier i danske medier om ’ledelse
af unge’ giver et indtryk af, at der er behov for
en fundamental forandring af arbejdsmarkedet.
Nærmest som en gryende revolution, hvor nye
medier og krævende, individualistiske unge vil
vende op og ned på, hvordan en arbejdsplads
skal drives. Debatten peger på, at de unge skal
have masser af likes og de er individualister, der
ikke søger fællesskabet men kun prioriterer egne
interesser. Angiveligt stiller de unge store krav til
ledelsen, og de kan ikke tilpasse sig de rammer,
der er på deres første arbejdsplads efter endt
uddannelse. Er det sådan, virkeligheden er?

Fakta om projektet
yy Projektet løb over perioden maj-dec. 2017
yy Der blev udført 16 interviews af unge medarbejdere i alderen 22-28, samt 16 interviews af
deres ledere
yy De unge medarbejdere har alle en merkantil
uddannelse, i deres første job
yy Der blev foretaget en fokusgruppe med ledere,
hvor de foreløbige resultater blev testet

I 2016 gennemførte Cphbusiness første fase af
forskningsprojektet ’Ledelse af Unge’, som havde
til formål at skabe en bedre forståelse af forholdet mellem den nye generation af medarbejdere
og deres ledere. En af de centrale konklusioner
i første fase var, at de unge, i modsætning til
den historie, der har bredt sig i medierne, fortsat higer efter personlig anerkendelse, feedback og autentiske relationer. Der var altså ikke
umiddelbart meget revolution i de nye, unge
medarbejdere. Ikke desto mindre oplever mange ledere alligevel en udfordring med de unge
medarbejdere. Betyder det, at arbejdsmarkedet
skal forandres for at rumme en ny generation af
medarbejdere? Har de unges brug af SoMe fundamentalt ændret deres behov for ledelse?
Er de unge performanceorienterede individualister? Og hvad betyder det for de nyuddannede
medarbejdere og deres arbejdsgivere?
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De spørgsmål svarer Cphbusiness’ rapport Ledelse af Unge II på. Rapporten har til hensigt, at
give de unge, deres ledere og virksomheder en
bedre mulighed for at finde sammen og skabe
grobund for læring og vækst - for den unge, for
lederen, for virksomheden og for samfundet.
Rapporten er baseret på interviews med unge
medarbejdere og deres ledere i danske virksomheder.
Undersøgelsen viser, at forholdet til ledelsen,
for de unge, først og fremmest handler om de
gode relationer, for det andet om anerkendelse
og feedback, og for det tredje om identitet og
meningsskabelse.

Lederens vigtigste opgaver
yy Lederen skal kunne sætte rammerne for den
unge
yy Lederen skal kunne adskille mellem privat og
professionel relation til medarbejderen
yy Lederen skal anerkende den unge fagligt og
personligt i 1:1 møder
yy Lederens anerkendelse og feedback skal være
i form af konkrete handlingsanvisninger til den
unge

De gode relationer
Den nye generation, digitalt indfødt eller ej, har
de samme grundlæggende behov, som tidligere
generationer og det er derfor næppe overraskende, at undersøgelsen viser, hvordan relationen mellem leder og ung er kernen i det gode
arbejdsforhold. Når relationen er nærværende,
er der plads til, at de unge medarbejdere kan
udvikle sig, og de oplever, at de får en mulighed
for at arbejde med eget potentiale. Relationen til
lederen er især væsentlig, for det er herigennem,
den unge spejler sig selv og finder en rettesnor
til egen udvikling.
Det betyder omvendt, at online tilstedeværelse på ingen måde kan erstatte det fysiske og
mentale nærvær. Men når de unge medarbejdere
har behov for en tæt relation med lederen, bliver
relationen et ledelsesværktøj.
Ledelsesopgaven med at opstille klare rammer
er derfor ikke ændret, og resultaterne viser, at
det, ledere især skal være opmærksomme på
i dag er, at rammesætningen er den helt centrale ledelsesopgave. Rapporten viser, at det at
opsætte rammer i stadig højere grad er definerende for lederens selvforståelse og relationen til
medarbejderen. De unge i undersøgelsen bruger
lederne som rollemodeller og retningsgiver for
opgaveløsninger, adfærd og handlemuligheder,
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og det forudsætter gode rammer.
Undersøgelsen viser også, at de samarbejdsrelationer, der fungerer bedst, er dem, hvor den
private-professionelle distinktion er klar.
Når lederen og medarbejderen ikke har en
distinktion mellem den private og den professionelle relation, bliver relationen presset, og
den unge får svært ved at fungere i relationen.
Dette gør sig særligt gældende, da det typisk er
lederen, der definerer relationen. Dermed bliver
den unge medarbejder holdt fast i en relation,
som den unge kan have svært ved at bryde,
når lederen kommer for tæt på. Er rollerne klart
defineret, og er distinktionen mellem leder og
medarbejder klargjort, accepterer de unge deres
formelle rolle.
Lidt mere overraskende, er den gennemgående
tendens, at hierarkier nærmest er tabubelagte.
Både unge og ledere afviser, at hierarkier har
nogen eksplicit betydning i deres organisationer.
Begge parter oplever, at de arbejder i flade organisationer, og lederen betragter sig selv som
coach og sparringspartner. Under overfladen er
det dog tydeligt, at magt og autoritet fortsat
spiller en væsentlig rolle i organisationer. Men
autoriteten skal være naturlig, som et resultat af
den profesionelle relation, opstillet af en erfaren
leder.

Anerkendelse og feedback
Autencitet er afgørende for den unge. Undersøgelsen viser, at de unge medarbejdere foretrækker iterativ og konkret anerkendelse og feedback
fra nærmeste leder i form af en 1:1 samtale.
Anerkendelse og feedback fungerer som en
bekræftelse af den gode arbejdsindsats, som
omdannes til erfaringer og er medskaber af
den unges positive selvbillede. Når feedback og
anerkendelse er bundet op på konkrete forbedringsforslag til aktuelle arbejdsopgaver bliver
feedbacken autentisk for den unge medarbejder.
Det styrker forholdet til lederen og gør deres
relation autentisk, og det er netop en autentisk
relation, de unge medarbejdere søger. Det er
derfor næppe overraskende, at de unge siger
klart ’nej tak’ til overfladiske likes.
Undersøgelsen viser, at de unge både ønsker
anerkendelse af deres faglighed og deres person. Den personlige anerkendelse handler om, at
anerkende den unge medarbejders indgang til
fællesskabet og samarbejdet med deres kolleger.
Den personlige anerkendelse behøver ikke alene
at komme fra lederen – her bidrager kollegers
anerkendelse også med værdi. Dog skal den
faglige anerkendelse komme fra en leder, overvejende nærmeste leder, men anerkendelse fra
ledere på højere niveauer og andre respekterede
kollegaer er også eftertragtet.
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Meningen med det hele!
Anerkendelse af den unges bidrag, erfaringer
og kompetencer er identitetsopbyggende, og
det bekræfter relationers vigtighed for de unge
på arbejdsmarkedet. I relationen foregår de
unges selvrealisering og identitetsdannelse på
arbejdsmarkedet. Det er helt centralt i undersøgelsen, og det er nøglen til at forstå de unge
medarbejderes indstilling til deres første tid
på arbejdsmarkedet og i arbejdsfællesskabet.
Undersøgelsen viser, hvordan meningsdannelsen
er grundlaget for identitetsskabelse på arbejdspladsen. Det er for så vidt ikke banebrydende
nyt, men for at den unge kan danne mening med
det hele, er relationen og anerkendelse mellem
leder og den unge helt afgørende for den unges forståelse og konstruering af mening. Det
er i interaktionen mellem den unge, lederen og
organisationen, at meningen skabes, hvor der via
feedback og anerkendelse gives en troværdig
kommunikation. For ét er sikkert: når de unge
træder ind på første arbejdsplads, så oplever de
ofte organisationernes kultur som overvældende.
De søger at blive en del af kulturen – og finde
deres plads i en ny virkelighed.

SoMe – so what?
Men hvilken rolle spiller SoMe så i relationen
mellem ung medarbejder og leder? De nye
SoMe-platforme og IT-værktøjer har bidraget til
at transformere arbejdsformer for mange virksomheder. Det har midlertidigt ikke medført de
fundamentale forandringer, som debatten om
’de digitalt indfødte’ hævder. Undersøgelsen
viser, at SoMe i vid udstrækning betragtes som

værktøjer på linje med andre tilgængelige værktøjer. De kan være anvendelige i nogle sammenhænge og uhensigtsmæssige i andre. Ud fra
undersøgelsen kan man opdele SoMe i to kategorier; LinkedIn og alt andet. Alle respondenter
var forbundet på LinkedIn, men betragtede det
mere som en professionel platform end SoMe.
LinkedIn bliver dog ikke brugt til kommunikation
mellem leder og medarbejder, men som en platform, hvor man fremviser professionelle bedrifter
– også til sin leder. Andre medier, der har større
fokus på den private sfære, bliver overvejende
forkastet og er kun til stede i relationer, der er
meget tætte. SoMe har med andre ord ikke den
transformerende effekt på relationen mellem
lederen og den unge, i en professionel kontekst,
som dele af samfundsdebatten peger på.
Er de digitalt indfødtes revolution så aflyst?
Nej, men den er efter sigende udskudt.
De unge kan genkende sig selv i rollen som de
digitalt indfødte, men det forandrer ikke, hvem
de er, og hvordan de indgår i relationer i arbejdsmæssige sammenhænge. Både unge og ledere
forestiller sig, at det er den næste generation,
der kommer til at revolutionere arbejdsmarkedet.
Så når man i debatten i Danmark hører, at de nye
teknologier grundlæggende har transformeret
arbejdslivet, så er det med afsæt i en misforstået
forestilling om, hvad SoMe gør ved mennesker.
Påstanden om, at de grundlæggende menneskelige mekanismer kan ændres over natten, blot
fordi de nye teknologier har gjort deres indtog,
er ikke rigtig. Teknologierne bliver prøvet af og
benyttet, men i den professionelle praksis er det
stærke institutionelle mekanismer, der determinerer, hvordan en virksomhed organiserer sig.
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Fem hurtige
1. Gode relationer accelererer de
unges udvikling
Relationen til nærmeste leder er afgørende for
fastholdelsen af de unge. De unge tager deres
udvikling seriøst og forventer, at deres leder investerer sin tid i udviklingsprocessen. Relationen
til nærmeste leder bliver dermed udgangspunktet for den unges udvikling. Fungerer relationen,
så accelereres den unges udvikling og deres
potentiale indfries hurtigere. Fungerer relationen
ikke, bremses den unges udvikling og den unge
søger hurtigere væk fra virksomheden, mod relationer der virker.

2. De unge søger autoritet
De unge ser ikke noget paradoks imellem autoritet og ligeværd. De værdsætter og søger
autoritet hos deres ledere – samtidig med, at de
forventer at indgå i en ligeværdig relation. De
unge medarbejdere i undersøgelsen foretrækker
en kompetent leder med erfaring. Erfaring giver
i de unges øjne en leder autoritet. Autoriteten
skal være uudtalt og gerne understøttet af den
nærværende og autentiske relation mellem ung
medarbejder og leder. Oplever de unge medarbejdere en leder, der søger at fastslå sin autoritet
gennem titler eller anciennitet, mister de respekten.

3. De unge er ikke sårbare, men
usikre
De unges robusthed diskuteres ofte i den offentlige debat, de er efter sigende sårbare unge
mennesker, der skal tages i hånden på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen peger dog på, at de
unge medarbejdere i højere grad er usikre, end
de er sårbare. Som ny på arbejdsmarkedet søger
de vejen til at mestre deres beskæftigelse, hvilket sker gennem et trygt udviklingsrum faciliteret af lederen. Ved at give iterativ og konkret
feedback indenfor de aftalte rammer, bliver de
unge bekræftet i deres fremgangsmåde, som i
virkeligheden er deres forsøg på at øve sig ind
på arbejdsmarkedet.

Key findings
yy En tryg relation mellem ung og leder fremskynder den unges udvilking
yy Autoritet skal findes i en leders erfaring, og
respekten i en ligeværdig relation
yy De unge ledere er udfordret i at skelne mellem
arbejds- og privatliv i relationen med de unge
medarbejdere
yy SoMe har ikke revolutioneret ”business as
usual” – det er et værktøj, og er ikke adfærdsændrende blandt de unge på arbejdspladsen

4. Uerfarne ledere udfordrer de
unges trivsel
De uerfarne og ofte unge ledere, har problemer
med at finde balancen mellem at være privat og
professionel i deres relation til de unge medarbejdere. Som rammesættere for relationen
definerer lederen både egen rolle og den unges
rolle. Det er ofte problematisk for de unge, der
oplever, at de bliver fastholdt af deres leder i en
uønsket, tæt relation. Relationen bliver derfor
uautentisk og fremmer ikke den unges læring og
trivsel. Når de unge selv skal definere grænsen
og ikke kan sige fra, søger de typisk videre til en
relation, der fungerer.

5. De unge disrupter ikke, de er
tilpasningsvillige
Fortællingen om bombastiske, digitale unge
medarbejdere, der farer ind på arbejdsmarkedet og disrupter ”business as usual” bliver ikke
påvist i denne undersøgelse. De ønsker ikke at
være tilknyttet deres ledere på Facebook – eller
på andre sociale medier, i en professionel kontekst. Langt størstedelen søger at blive en del
af den organisationskultur de indtræder i. De
unge stiller ganske givet mange spørgsmål, men
det er for at opnå erfaring og lære at indgå i et
arbejdsfællesskab, hvilket de ikke er trænet i fra
deres skolegang.

Om Cphbusiness
Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi,
med både fuldtids- og deltidsuddannelser.
Vi har ca. 5.800 fuldtidsstuderende (heraf ca. 800
internationale studerende), 7.200 deltidsstuderende
og 380 medarbejdere. Besøg vores hjemmeside og
høre mere, på www.cphbusiness.dk.

Kontakt os:
Projektleder, Lektor, Karen Christina Rasmussen:
KCER@cphbusiness.dk
Projektkoordinator, Konsulent, Camilla Birkvad Bernth:
CAMB@cphbusiness.dk
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COVERNOTE
Bilag 5.1 og 5.2 Årsrapport 2017 med revisionsprotokollat
________________________________________________________________________________

Indstilling
Den følgende årsrapport 2017 for Copenhagen Business Academy indstilles til bestyrelsens
godkendelse.
Desuden indstilles det bilagte revisionsprotokollat til bestyrelsens efterretning.

Baggrund

Årsrapporten er udarbejdet i henhold til ministeriets paradigme og indeholder de informationer
og den form, som er fastlagt i dette.
Årsrapport og revisionsprotokollat foreligger som særskilte dokumenter.
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COVERNOTE
Bilag 6.1

Økonomi 2018

________________________________________________________________________________

Indstilling
Følgende status på institutionens økonomi 2018 for årets første to måneder indstilles til
bestyrelsens efterretning.

Baggrund
Erhvervsakademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes med nogen sikkerhed.
Aktivitetsniveauet på fuldtidsuddannelserne giver anledning til at ændre på forventningerne til
det økonomiske resultat for 2018.
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Økonomi 2018 – status medio marts
Budgetopfølgningen for årets første to måneder fremgår af nedenstående tabel.
Der er ikke foretaget periodiseret regnskabsopfølgning, men udviklingen i indtægtsgrundlaget
følges løbende, ligesom der er fokus på omkostningsudviklingen.
Afvigelserne skyldes overvejende periodisering.

Resultatopgørelse 2018
Perioden januar - februar 2018
Realiseret

Budget

Budgetafvigelse

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning

10.236
14.561
24.797

9.896
14.758
24.655

340
-197
142

Undervisningens gennemførelse
Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift
Aktiviteter m. særlige tilskud
Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Omkostninger i alt

37.904
1.006
9.648
14.587
811
2.017
65.972

39.197
1.285
9.618
13.853
708
2.017
66.679

1.293
279
-29
-734
-103
0
707

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster

-41.175

-42.047

849

0
27
-41.202

0
23
-42.047

0
-4
844

0
0

0
0

0
0

-41.202

-42.047

844

I 1.000 kr.

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstra ordinære indtægter
Ekstra ordinære omkostninger
Periodens resultat

21

Status på ordinær uddannelse
Der er realiseret 31 færre STÅ end budgetteret i første halvår 2018. Der er stor variation inden for
programområderne: Service og oplevelse er 19 STÅ bedre end budget, mens Salg og
markedsføring ligger 30 STÅ under budget.

STÅ vintereksamen 2018
Programområde
Innovation og Entreprenørskab
IT og Multimedie
Laboratorie og Miljø
Salg og Markedsføring
Service og Oplevelse
Økonomi og Finans
I alt

Realiseret

Budget

Forskel

151
216
76
828
477

159
232
83
858
458

-9
-16
-7
-30
19

745

734

11

2.492

2.523

-31

Antal beståede er 51 under det budgetterede. Det forventes, i lighed med forrige år, at en del
studerende er "forsinkede" og derfor først færdiggør uddannelsen i andet halvår 2018.
Den samlede færdiggørelsesaktivitet i 2018 forventes derfor at svare til det budgetterede.

Dimittender vintereksamen 2018
Programområde
Innovation og Entreprenørskab
IT og Multimedie
Laboratorie og Miljø
Salg og Markedsføring
Service og Oplevelse

Realiseret

Budget

Forskel

129
78
17
312
190

150
83
18
359
173

-21
-5
-1
-47
17

Økonomi og Finans

187

181

6

I alt

913

964

-51

På baggrund af STÅ indberetning i 1. halvår 2018 forventes en mindreindtægt på ca. 1,9 mio. kr.

Status på EVU
Første kvartals tilmeldingstal for fagdeltagere (opgjort per 16/3) viser samlet set 3.100 tilmeldte
mod budgettet 3.300, dermed er der opnået 94 % af det budgetterede. Der vil forsat komme
tilmeldinger i 1. kvartal, så tallene er ikke endelige. Partner ligger nu under budget, mens
SmartLearning ligger over. Vi forventer samlet set at nå meget tæt på budget.
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COVERNOTE
Bilag 7.1 Rektors resultatlønskontrakt 2017 og 2018

Indstilling
Følgende målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2017 samt rektors resultatkontrakt for
2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Baggrund
Rektors resultatlønskontrakt er offentlig og afspejler såvel Cphbusiness’ strategiske og
operationelle ledelsesgrundlag som den strategiske rammekontrakt mellem Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Rektors resultatlønskontrakt dekomponeres i resultatlønskontrakterne for
de øvrige medlemmer af direktionen samt for de enkelte område- og funktionschefer.
Det skal bemærkes, at den strategiske rammekontrakt stadig er i proces i ministeriet, og at der
kan forekomme mindre justeringer i indikatorer og opgørelsesmetoder, som også kan slå
igennem i Udviklingsprogram 2018, der ligger til grund for resultatlønskontrakten.
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RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR - 2017

Resultatlønskontrakt for:

Rektor Ole Gram-Olesen

Periode:

1. januar 2017 til 31. december 2017

Maximum pr. år:

Kr. 180.000 eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012
samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 5. april 2017.
Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse
af Årsrapport 2017 samt rapportering til UFM på måltal for 2017 i udviklingskontrakten mellem UFM og
Cphbusiness.
Rektors resultatlønskontrakt for 2017 er baseret på de resultatmål, der er formuleret i
udviklingskontrakten med ministeriet samt i videreudvikling af Cphbusiness i henhold til strategi 2020.

Dato:

Dato:

Indgået

Rapporteret

Ole Gram-Olesen
Rektor

Ole Gram-Olesen
Rektor

Charlotte Lundblad
Formand

Charlotte Lundblad
Formand
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Målopfyldelse

Maksimum

Opfyldelse

Udviklingskontrakten med Uddannelses- og Forskningsministeriet

50 point

45 point

Videreudvikling af Cphbusiness, internt

25 point

25 point

Videreudvikling af Cphbusiness, eksternt

10 point

10 point

Økonomi

15 point

12 point

100 point

92 point

I alt

25

Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer

Målopfyldelse på udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet

= 50 point

Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) afspejler
erhvervsakademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I
kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2015 - 2017.
Følgende indikatorer med måltal for 2017 indgår i resultatlønskontrakten:

Indikatorer
Andel studerende, som gennemfører uddannelsen, EAK og PBA
De studerendes studieglæde (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser
De studerendes loyalitet (0-100), fuldtids-/deltidsuddannelser
Gennemsnitlig studieintensitet, timer pr. uge
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, EAK
Andel dimittender i beskæftigelse og videreuddannelse, PBA
Andel af studerende der gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet
Antal virksomheder i FoU-samarbejder inden for Frascati-rammen

Måltal
75/80
70/70
80/80
40
50/40
80/10
35
70

2017
Realiseret
71/82
70/67
80/76
37
40/48
48/20
17
132

Indikator: Rapportering til Uddannelsesministeriet efter 2017.

Målopfyldelse

Ud fra en samlet vurdering fastsættes målopfyldelsen til 90 % svarende 45 point.
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2.

Videreudvikling af Cphbusiness

= 50 point

En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen
indgår følgende indsatsområder:

Internt

= 25 point

2.1

Implementering af Strategi 2020, herunder fremdriften i de større projekter, som er
defineret i Udviklingsprogram 2017 samt formulering af det samlede strategiske
ledelsesgrundlag

2.2

MWB 2017: Institutionsakkreditering
– fokus på en vel gennemført akkrediteringsproces

2.3

MWB 2017: Den pædagogiske transformation
– fokus på realisering af Bedre og billigere uddannelse

2.4

MWB 2017: Styrket løftekraft i organisationen
- fokus på realisering af Bedre og billigere uddannelse

2.5

Kvalitet 2017
- fokus på realisering af kvalitetsindsatser jf. kvalitetsrapport 2016

Indikator: Årsrapport 2017 og herunder ledelsesberetning med årets resultater samt årsregnskab.
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Målopfyldelse
2.1: Der har været en tilfredsstillende fremdrift i de strategiske FoU-projekter, og trækket på
FoU-midler følger den samlede bevillingsperiodes dispositionsplan. Flere at projekterne sigter på
strukturændringer i arbejdsmarkedet, of de har således stor betydning for den fremtidige
uddannelsesportefølje. De strategiske guidelines for pædagogik, videnarbejde, digitalisering,
kvalitetssikring og organisationsudvikling ligger nu til for den løbende udmøntning af strategi
2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI.
2.2: Akkrediteringsprocessen er forløbet tilfredsstillende med en bred og engageret involvering af
hele organisationen. Akkrediteringsinstitutionens indstilling til Akkrediteringsrådet … (afventer
indstillingen)
2.3: Den pædagogiske transformation forløber planmæssigt og nu med fokus på øget
produktivitet gennem anvendelse af digitalt understøttet læring. Der er i årets løb opbygget
kapacitet på dette område blandt andet gennem etablering af det tværgående LearningLab.
Desuden er Cphbusiness projektansvarlig for det landsdækkende udviklingsprojekt ”Kvalitet og
relevans i undervisningen i det 21. århundrede, som støttet af UFM gennemføres i regi af
SmartLearning.
2.4: Den teambaserede organisering af underviserne er i fortsat udvikling, ligesom samspillet
mellem programområder og tværgående funktioner får stadig større værdi. Et nyt værktøj til at
evaluere organisationens udvikling i forhold til den fastlagte guideline for organisationsudvikling er
implementeret og understøtter det ledelsesmæssige fokus på de strategiske indsatsområder,
såvel på institutionsplan som ude i de enkelte enheder.
2.5: Der arbejdes systematisk med kvalitetsudvikling i de enkelte enheder baseret på de
uddannelsesrapporter og udviklingsplaner, som lå til grund for Kvalitetsrapport 2016. Desuden
arbejdes der på institutionsplan med udvikling af den samlede uddannelsesportefølje i forhold til
de enkelte uddannelsers relevans samt med videre udvikling og forankring af
kvalitetssikringssystemet. Som noget nyt deltog direktionen i dialogmøder med hver uddannelse
om dennes kvalitetsbillede og videre kvalitetsudvikling.

Ud fra en samlet vurdering fastsættes målopfyldelsen til 100 % svarende til 25 point.
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Eksternt

= 10 point

2.6

Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet i sammenhæng med
sektorens MWB på øget kendskab og præferencer.

2.7

Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv og universiteter i indog udland.

2.8

Videreudvikling af alumne og studentercenter.

2.9

Videreudvikling af digital kommunikation med interessenter.

Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt med UFM samt Årsrapport 2017.

Målopfyldelse
2.6: Der arbejdes bredt på at udvikle og fastholde Cphbusiness’ profil i uddannelses- og
erhvervsbilledet gennem dels de mange uddannelsesspecifikke samarbejder, dels samarbejder,
events og andre initiativer på institutionsniveau. Sektoren gennemførte i 2017 for anden gang
en undersøgelse af erhvervsakademiernes kendskabsniveau, som viste en pæn fremgang for
sektoren som helhed og for Cphbusiness i særdeleshed. Sektorens udfordring er dog fortsat, at
mange ikke kender erhvervsakademiernes placering i uddannelsessystemet, men forveksler
akademierne med erhvervsskoler. Igen i 2017 gennemførtes kåringen af årets
erhvervsakademipraktik, som både lokalt og nationalt fik positiv opmærksomhed.
2.7: Der er etableret nye samarbejder i den finansielle sektor og på miljøområdet, og på
universitetsområdet er der FoU-samarbejde med CBS og uddannelsessamarbejde med KU,
hvor den nye cand.soc.jur. er blevet en succes. Gennem SmartLearning er der etableret nye
internationale samarbejder inden for digital læring med blandt andet Open University i England
og Fernuniversität Hagen i Tyskland.
2.8: Cphbusiness Alumne er ved at blive forankret, og der har været stor interesse for
foreningens arrangementer, som retter sig mod både faglige emner og karriereudvikling. Det er
fortsat vanskeligt at fastholde kontinuiteten i Cphbusiness Students arbejde p.g.a.
uddannelsernes korte varighed.
2.9: Den kommunikeres systematisk og digitalt med interessenterne i sammenhæng
obligatorisk praktik, salg og gensalg af EVU, events, alumneaktiviteter, rekruttering samt den
daglige undervisning. Det nye Moodlerroom LMS er fuldt implementeret, og der sker løbende
udvikling af de digitale platforme. En ny Facebook-strategi er ved at blive implementeret, og
kommunikationen via sociale medier er støtet stigende. Et nyt felt er Learning Analytics, hvor
der blandt andet er et udviklingssamarbejde med Open University i Engnland. Endelig
gennemføres der et pilotprojekt med IBM / Watson, hvor stillingsprofiler analyseres m.h.p. at
afdække nye kompetencebehov.
Ud fra en samlet vurdering fastsættes målopfyldelsen til 100 % svarende til 10 point.
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Økonomi

= 15 %

2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness’
økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål.

Målopfyldelse
2.12: Trods de årlige 2 % reduktioner af tilskudssatserne, er der forsat en god balance i
økonomien med rum til også den mere langsigtede udvikling af institutionen og dens ydelser.
Initiativerne under ”Bedre og billigere uddannelse”, hvor blandt andet brug af ny teknologi i
undervisningen øger produktiviteten, bidrager til at fastholde balancen. Desuden har den nye
organisering af EVU indbefattet en sammenlægning af studieadministrationen, ligesom
studievejledning og international afdeling er sammenlagt med effektiviseringer til følge.
Implementeringstakten har dog været lidt langsommere end ventet, ligesom nye
vækstinitiativer på EVU først får effekt i 2018. Resultatet ligger derfor ikke helt på det
budgetterede niveau.

Ud fra en samlet vurdering af målopfyldelsen fastsat til 80 % svarende til 12 point.

Indikator: Årsrapport 2017 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer.
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RESULTATLØNSKONTRAKT – REKTOR - 2018

Resultatlønskontrakt for:

Rektor Ole Gram-Olesen

Periode:

1. januar 2018 til 31. december 2018

Maximum pr. år:

Kr. 180.000 eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg.

Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012
samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. april 2018.
Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse
af Årsrapport 2017 samt rapportering til UFM på den strategiske rammekontrakt mellem UFM og
Cphbusiness for perioden 2018-2021.

Dato:

Dato:

Indgået

Rapporteret

Ole Gram-Olesen
Rektor

Ole Gram-Olesen
Rektor

Charlotte Lundblad
Formand

Charlotte Lundblad
Formand

Målopfyldelse

Maksimum

Resultatindikatorer, udviklingsprogram og strategisk rammekontrakt

25 point

Fokusområde 1: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte

25 point

Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov

25 point

Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse

25 point

I alt

Opfyldelse

100 point
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Resultatindikatorer, udviklingsprogram og strategisk rammekontrakt

= 25 point

Følgende resultatindikatorer indgår i Udviklingsprogram 2018 og omfatter de indikatorer, som indgår i
den strategiske rammekontrakt med UFM:

Udviklingsprogram 2018

Resultatindikatorer

1.

Uddannelseskvalitet og læringsudbytte

1.a

Gennemførelse

2016

2017

2018

REAL

REAL

MÅL

74

75

76

1.b

Læringsudbytte

66

68

*

1.c

Studieintensitet

30,5

34

*

1.d Digitalisering

**

1.e Organisationsudvikling
2.

4,0

Relevans og kompetencebehov
8,8

7,2

6,5

2.c Innovation og entreprenørskab

54

111

148

2.d Regionalt udbud

21

22

45

1062

1074

1258

Ledighed

2.e Efter- og videreuddannelse
3.

Effektiv ressourceudnyttelse
13,0

12,9

13

3.b Produktivitetsgrad - Lokalekapacitet

3.a Produktivitetsgrad - medarbejderkacitet

4,7

4,5

4,5

3.c Udviklingsgrad

***

***

5,9%

3.d Overskudsgrad

0,6

-0,7

-0,0

* Afventer ministeriets nye kvalitetsmåling i 2018
** Afventer fælles sektor definition
*** Kan ikke opgøres for 2016 og 2017

Opgørelsesmetode fremgår af udviklingsprogram 2018

Målopfyldelse
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Fokusområde 1: Uddannelseskvalitet og læringsudbytte

= 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til følgende strategiske
indsatser i udviklingsprogram 2018:
1.1 Videreudvikling af matrixorganisationen, hvor de syv programområder faciliteres af tværgående
specialenheder med fokus på eksempelvis innovation, digitalisering, pædagogik,
videnomsætning, studie- og karrierevejledning og relationsarbejde med erhvervslivet.
1.2 Videreudvikling af nye tilgange til uddannelsernes tilrettelæggelse og pædagogik, som sigter mod
opbygning af erhvervskompetencer opbygget gennem samskabende læring mellem studerende,
undervisere og virksomheder.
1.3 Videreudvikling af teamorganiseringen, hvor undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse
sker i et arbejdsfællesskab mellem de undervisere, som i en given periode har ansvaret for et
antal hold, og hvor underviserrollen i langt større grad tager sigte på at facilitere et motiverende
og engagerende læringsmiljø baseret på praksis og omsætning af ny viden fra forskning og
erhverv.
1.4 Implementering af digital læring som en integreret del af uddannelsernes didaktik og pædagogik,
der kan imødekomme forskellige læringsstile og fremme motivation og læringsudbytte. Dette
tiltag understøttes af et sektorprojektet Kvalitet og relevans i undervisningen i det 21.århundrede
(KRU) i regi af SmartLearning-samarbejdet.
1.5 Videregående indskoling som tema for en række nye innovative tiltag eller projekter, der kan
understøtte de studerendes rolle som aktive, engagerede, innovative og lærende. Indsatsen vil
have fokus på koblingerne fra første kontakt med optagne studerende over studiestart til den
pædagogiske tilgang på uddannelsens 1. semester og frem.
1.6 Videreudvikling af det fysiske studiemiljø med henblik på at understøtte den pædagogiske
strategi.

Målopfyldelse
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Fokusområde 2: Relevans og kompetencebehov

= 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til dette fokusområdes
strategiske indsatser i udviklingsprogram 2018:
2.1 Strategiske FoU-projekter, som blandt andet kan afdække nye teknologiers forventede
indvirkning på udvalgte brancher og erhverv, herunder de finansielle brancher, detailhandel og
oplevelsesvirksomhed, international handel og markedsføring samt miljøvirksomhed og ledelse.
Hovedparten af disse strategiske FoU-projekter er videreført fra udviklingsprogram 2016 og
2017. De strategiske FoU-projekter kan initieres af de enkelte programområder gennem
Vidensløjfen eller af trends indkredset af bestyrelse og direktion.
2.2 Områdespecifikke FoU-projekter, der sigter på tilgang af nyeste og bedste viden til
uddannelserne. Disse projekter initieres løbende af det enkelte programområdes arbejde i
Vidensløjfen og indledes oftest af forstudier..
2.3 Afdækning og realisering af potentialet i krydsfeltet mellem innovation, teknologi og dannelse
med sigte på at fremme såvel uddannelsesporteføljens relevans i forhold til innovation,
entreprenørskab, startups og SMV, som de studerendes personlige kompetencer i perspektiv af
nye teknologier og forandringer på arbejdsmarkedet. Denne indsats har afsæt i den nuværende
uddannelsesportefølje inden for innovation og teknologi (Cphbusiness Lyngby),
inkubationsmiljøerne samt erfaringer fra relaterede egne FoU-projekter herunder Ledelse af unge,
Retail Reinvented og Data i start ups.
2.4 Vurdering af mulighederne for en mere tidstro og repræsentativ monitorering af specifikke
arbejdsmarkedsbehov gennem anvendelse af nye teknologier. Denne indsats tager afsæt i et
pilotprojekt i samarbejde med IBM.
2.5 Videregående udskoling som tema for en række innovative initiativer og projekter, som skal
understøtte en bedre kobling mellem uddannelsesforløb, praktik, afgangsprojekt og første job og
dermed sikre en bedre overgang til beskæftigelse. Indsatsen todeles mellem udskoling af danske
dimittender og af udenlandske dimittender, hvor der er et særligt politisk fokus på at fastholde
dem på det danske arbejdsmarked.
2.6 Fremme af uddannelsesporteføljens regionale dækning med sigte på at fastholde unge såvel som
erhverv i regionens tyndt befolkede områder. Der er især fokus på udbud, som kan understøtte
SMV-erhverv i lokal vækst og på digitalt understøttede leveranceformer, som kan distribuere
læring, der er forankret i store og stærke faglige miljøer. Afsættet er aktiviteten på Bornholm
samt den igangværende ansøgningsproces med henblik på etablering af nye udbud i Hillerød.
Sektorprojektet KRU understøtter denne indsats.

Målopfyldelse
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Fokusområde 3: Effektiv ressourceudnyttelse

= 25 point

En kvalitativ vurdering af organisationens ledelsesmæssige indsats i forhold til dette fokusområdes
strategiske indsatser i udviklingsprogram 2018:

1.1

Kortlægning og realisering af yderligere muligheder for digitalisering af administrative
funktioner og systemunderstøttelse såvel administrative som faglige og pædagogiske samt
kommunikative og dokumenterende processer i og uden for organisationen. Denne indsats
vil blandt andet have afsæt i en evaluering af akkrediteringsprocessen samt en sektortilgang
med sigte på systemområder, hvor erhvervsakademierne med fordel kan arbejde tættere
sammen.

Målopfyldelse
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Bilag 8.1 Bestyrelsen – valg af ny bestyrelse fra 01.05.2018

Status og videre proces
Den 1. maj 2018 starter en ny 4-årig bestyrelsesperiode.
Status på den nye bestyrelse er følgende:
Charlotte Lundblad

Genudpeget af Dansk Erhverv

Kim Simonsen

Genudpeget af HK Danmark

Pia Aarestrup

Genudpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Solveig Ørteby

Ikke genudpegning, vi afventer udpegning fra FTF

Randi Brinckmann Wiencke

Gerne genudpegning, vi afventer udpegning fra
Københavns Professionshøjskole

Lars Bonde

Vi afventer svar, selvsuppleringsmandat

Jes Damsted

Gerne genudpegning, selvsuppleringsmandat

Torben Schwabe

Gerne genudpegning, selvsuppleringsmandat

Annemette Kjærgaard

Gerne genudpegning, selvsuppleringsmandat

Annette Larsen

Vi afventer direkte valg blandt medarbejderne 20.04

Henrik Wind-Hansen

Vi afventer direkte valg blandt medarbejderne 20.04

Anine Kjølbæk Sørensen

Nyvalgt – studerende

Samuel Brask Marosi

Nyvalgt – studerende

Følgende videre proces anbefales den nye bestyrelse:
Når bestyrelsen ekskl. selvsuppleringsmandater er bemandet og senest 31. april, indkaldes der til
et konstituerende møde primo maj med følgende dagsorden:
1.

Udpegning af selvsuppleringsmandater

2. Valg af formand
Hvis ønsket, kan mødedeltagelse ske over Skype eller ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis syv medlemmer er til stede eller repræsenteret.
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