Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag
55. møde – onsdag den 23. juni 2021 kl. 15.00 – 17.30
Mødet afholdes via Zoom (link findes i mødeindkaldelsen).
Eventuelle afbud til mødet meddeles til Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk /
36154619.
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I forbindelse med punkt 5 deltager kvalitets- og analysechef, Dorte Schmidt (DSC).

Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden v/alle

2. Godkendelse af referat af sidste møde v/alle
3. Orientering
3.1 – ved formanden
3.2 – ved rektor (Bilag 3.2)
3.3 – ved alle
Dagens indlæg: Alumni og Students på Cphbusiness v/CDP og SAS
4. Opfølgning på økonomi, januar–april 2021 v/LPB (Bilag 4.1)
5. Kvalitetsrapport 2020 v/ELHA (Bilag 5.1)
6. Benchmark v/LPB (Bilag 6.1)
7. Finansiel strategi v/LPB (Bilag 7.1)
8. Bestyrelsesvederlag v/OGR (Bilag 8.1)
9. Bestyrelsesmøder i 2022 v/alle (Bilag 9.1)
10. Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 v/OGR (Bilag 10.1)
11. Eventuelt v/alle

Bilag
3.2 Orientering ved rektor
4.1 Opfølgning på økonomi, januar–april 2021
5.1 Kvalitetsrapport 2020
6.1 Benchmark
7.1 Finansiel strategi
8.1 Bestyrelsesvederlag
9.1 Bestyrelsesmøder i 2022
10.1 Cphbusiness Future Leadership Summit 2023

I Bilag 3.2 er der links til relevant baggrundsmateriale, som ligger på bestyrelsens
side på Cphbusiness’ Intranet. Bestyrelsens login oplysninger til Cphbusiness’ intranet forefindes i
mailen med udsendte mødemateriale.

Bilag 3.2
ORIENTERING VED REKTOR

_________________________________________________________________

Ministeriet og sektoren
Udflytning af studiepladser
På et pressemøde den 27. maj præsenterede Mette Frederiksen et politisk udspil til udflytning af
studiepladser. Det går ud på at flytte videregående studiepladser fra by til land, og det vil ramme
de mange unge, som ønsker at tilbringe deres studieår i en af landets fire største byer. Det
samlede udspil kan læses i Uddannelses- og Forskningsministeriets artikel og tilhørende
pressemeddelelse på ufm.dk her.
Vi hæfter os særligt ved ønsket om at reducere antallet af studiepladser i landets fire største byer
for at øge søgningen til uddannelsessteder i provinsen. Der tales om en reduktion i storbyerne på
op til 10% i forhold til optaget i 2019 - indfaset gradvist fra optaget i sommeren 2022.
Der forhandles aktuelt med de øvrige partier i Folketinget, og det er vores håb, at de unges egne
stemmer få lov at spille en rolle, før forslaget evt. bliver vedtaget. Vi afventer i skrivende stund,
hvad det konkret får af betydning for os på Cphbusiness og giver et seneste billede på selve
mødet.
Internationalisering
Som tidligere drøftet i bestyrelsen har der den seneste tid været politiske forhandlinger om
begrænsning af optaget på engelsksprogede uddannelser for at begrænse SU-udgifterne.
Ministeren har meldt klart ud, at der kommer en begrænsning fra 2022 og frem. Men der er endnu
ingen meldinger om, hvordan begrænsningen fordeles mellem de videregående institutioner.
Formandskabet for rektorkollegiet og bestyrelsen har været offensive i sagen for at undgå, at
erhvervsakademierne skal stå for hovedparten af beskæringen.
Hvordan det udspil vil blive tænkt sammen med udspillet om at flytte studiepladser fra by til land,
ved vi endnu ikke. Også her er det de unges muligheder, som er i spil. Vi afventer nu de egentlige
forhandlinger og de løsninger og præmisser, der måtte følge af dem. På selve mødet vil vi give
det seneste billede af situationen.
Finansiel strategi
Vores ministerium har besluttet at alle selvejende videregående institutioner skal have en
’finansiel strategi’, og at den skal være vedtaget af bestyrelsen senest den 1. juli 2021. Baggrunden
er bl.a. de sager, der gennem tiden har været med diverse kreative låneløsninger (renteswaps

mv.), som har fået enkelte institutioner i økonomisk uføre. På Cphbusiness har vi indtil nu alene
haft en investeringsstrategi i forbindelse med anbringelsen af vores overskudslikviditet. Der er på
den baggrund et punkt på bestyrelsens dagsorden med et udkast til finansiel strategi.
COVID-19
Genåbningen af Danmark oven på corona-nedlukningen er gradvist i gang, og den 17. maj indgik
regeringen en ny aftale om yderligere genåbning pr. 21. maj. Den indeholdt en række elementer,
som havde betydning bl.a. for os på Cphbusiness, herunder at de videregående uddannelser pr.
21. maj kunne åbne med 100% fremmøde for studerende. For ansatte på de videregående
uddannelser, der ikke møder ind i forbindelse med undervisningsaktiviteter, blev der mulighed for
20% fremmøde pr. 21. maj, stigende til 50% fremmøde pr. 14. juni og 100% pr. 1 august. Det er
fortsat et krav, at alle ansatte og studerende ved fysisk fremmøde skal fremvise et negativt
testresultat, som er max 72 timer gammelt, ligesom de gældende retningslinjer for afstand,
hygiejne mv. også fortsat er gældende. Desuden er det fortsat et krav, at der er testkapacitet i
relevant omfang på institutionerne.
Sektorstrategi 2025
31. maj og 1. juni afholdt rektorkollegiet et 12-12 møde med sigte på en nærmere drøftelse af
mulige fælles initiativer, som kan understøtte sektorstrategiens tre pejlemærker. Drøftelsen blev i
høj grad en afspejling af den aktuelle politiske situation samt af erfaringerne med corona-tiden,
og hvad disse kan betyde for morgendagens erhvervsakademier. Arbejdet med sektorstrategien
fortsætter ind i efteråret.
SmartLearning
Den 4. juni afholdt SmartLearnings bestyrelse (de otte rektorer) et heldagsseminar med henblik
på en drøftelse af samarbejdets videre udvikling i strategiperioden 2022-2025. Der var en fin
konsensus på seminaret om at fortsætte og styrke dette samarbejde, som på mange måder er
frontløber i det digitale univers.
Ministeriet og Cphbusiness
Strategisk rammekontrakt 2022-2025
Den 7. maj blev det første forhandlingsmøde med UFM om Cphbusiness’ strategiske
rammekontrakt for 2022-2025 gennemført. Forhandlingen om de strategiske mål tager
udgangspunkt i Cphbusiness’ strategiske styrkepositioner og udfordringer samt i de erfaringer,
der er gjort med de nuværende kontrakter og de tværgående ambitioner, som ministeren har
meldt ud under de fire overskrifter: Grøn omstilling, Styrket ind i fremtiden, Trivsel og læring samt
Uddannelser og viden i hele landet.

Mødet tog afsæt i vores oplæg, der inkluderede Strategi 2025 med et bud på seks mål, som vi
gerne vil have med i rammekontrakten. UFM har kvitteret for mødet og lægger op til, at vi
tematiserer og sætter strategiske mål inden for 3-4 områder. Det første område er de
studerendes trivsel og læringsudbytte med fokus på Young Potential Leadership, og hvordan
man kan understøtte karakterdannelse gennem den pædagogiske tilgang samt fokus på
undervisernes kompetenceudvikling. Det næste handler om at forsyne regionen med relevante,
kompetente dimittender. De lægger op til, at vi har et særligt fokus på opkvalificering og efterog videreuddannelse, nye fleksible leveranceformer og vores fire temaer Lederskab, Grøn
omstilling, Forretning og Innovation. Det sidste de lægger op til er vores formidling af ny viden
gennem FUI; dels at sætte fokus på nye partnerskaber og sætte fokus på direkte formidling ud i
erhvervslivet og samtidig blive mere tydelige på, hvordan vi får ny viden ud at leve på
fuldtidsuddannelserne.
Disse områder harmonerer fint med Cphbusiness Strategi 2025, som rammekontrakten dermed
kommer til at understøtte. Det var et godt møde, og ministeriet roste Cphbusiness’ nye Strategi
2025 VI GØR VIDEN TIL VÆRDI GENNEM DET PERSONLIGE LEDERSKAB.
Ministeriet skal have vores konkrete forslag til kontrakt den 20. september forud for det næste
forhandlingsmøde i oktober.
Regionen og Cphbusiness
Hillerød
Cphbusiness Hillerød er kommet godt fra start, og ambitionen om at opbygge en merkantil
uddannelsesportefølje i Nordsjælland er realiseret. Lokaliteten i Slotsarkaderne danner ramme om
uddannelserne til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, financial controller, og fra sommeren
2021 også handelsøkonom. På Cphbusiness Hillerød arbejdes der med en uddannelsesmodel, der
udnytter synergien i at have studerende fra forskellige uddannelser til at samarbejde om
tværfaglige projekter, der har det lokale erhvervsliv som omdrejningspunkt.
I lyset af det politiske ønske om vækst uden for de store byer kan det være, at det bliver aktuelt
at udvide optaget i Hillerød i de kommende år.
Hovedstadsområdet
Cphbusiness og de øvrige videregående institutioner i Hovedstadsområdet er bekymrede over de
to politiske indgreb, som er på vej. Summen af de to indgreb kan meget vel blive, at tusinder af
unge i de kommende år får frataget både muligheden for at uddanne sig i København og
muligheden for at tage en internationalt rettet uddannelse i et internationalt studiemiljø sammen
med unge fra hele verden.

Vi frygter, at regeringen skriver regning uden vært, når den forudsætter, at de unge blot vil tage
deres uddannelse uden for de store byer. Resultat kan i stedet blive, at færre unge får en
videregående uddannelse. At unge i provinsen søger mod de større byer, når tiden er til at flytte
hjemmefra, har i årtier være reglen mere end undtagelsen. Det er i de store byer, at kollegierne
ligger, at der er gode jobmuligheder og en helt anden vifte af tilbud inden for kultur og andre
fritidsaktiviteter.
Desuden vil mange af de internationalt orienterede virksomheder i Hovedstadsområdet næppe
længere kunne rekruttere unge med de rette internationale kompetencer.
Vi påregner, at bestyrelsens strategiseminar i september vil sætte dette ændrede
uddannelseslandskab i fokus i lyset af de muligheder, som Cphbusiness så måtte kunne se i den
videre strategiske udvikling af organisationen og dens ydelser. Det skal lige nævnes, at ministeriet
allerede har understreget, at Lyngby og de øvrige forstæder i denne sammenhæng regnes som
København.
Cphbusiness

Fuldtidsuddannelser (FTU)
Fuldtidsuddannelserne og COVID-19
Tidspunktet for genåbningen på uddannelsesinstitutionerne kommer på et tidspunkt, hvor der på
de fleste uddannelser er meget lidt undervisning tilbage, og eksamensperioden påbegyndes. Det
betyder, at 100% genåbning for studerende ikke når at få indflydelse. I tilfælde hvor man på et
programområde har ønsket at udbrede muligheden for, at studerende kan mødes i vores
bygninger, kan det aftales med Cphbusiness’ corona-taskforce, hvordan dette gøres mest
hensigtsmæssigt.
De kommende eksamener op til sommerferien vil, som planlagt, blive afholdt online. Dette sker
primært af hensyn til forudsigeligheden for vores studerende, men også for at undgå en
omfattende omplanlægning af de enkelte eksamener på et meget sent tidpunkt. Dette indebærer
samtidig, at reeksamener ligeledes afholdes online.
I forbindelse med dimissioner blev retningslinjerne for uddannelsesafslutninger pr. 19. maj
opdateret af regeringen på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det er således
nu blevet muligt at afholde fysiske afslutningsarrangementer for dimittenderne dog med særlige
retningslinjer. Retningslinjerne gør det muligt at have op til 500 siddende deltagere, og de skal
sikre, at fejringerne sker på en måde, hvor risikoen for smitte med COVID-19 minimeres. Nærmere
information kan findes her. På Cphbusiness har det givet os mulighed for at mødes en sidste
gang med vores afgangsstuderende og fejre dem ansigt til ansigt. Der er arrangeret fysiske
dimissioner på alle campi på nær i Lyngby og for vores EVU studerende, hvor vi har måttet tage
andre hensyn.

Sommeroptag
Det er uvist præcis, hvad COVID-19 kommer til at betyde for det kommende sommeroptag,
ligesom indvirkningen på det internationale optag samt på udenlandske studerendes
videreførelse af deres uddannelse i Danmark.
På vores uddannelsesudbud i København oplever vi fortsat en tilfredsstillende søgning i forhold til
budgettallene, både for erhvervsakademiuddannelsernes og professionsbacheloruddannelsernes
vedkommende. For de finansielle uddannelser finansøkonom og finansbachelor er der endda tale
om kraftig vækst i ansøgertallet sammenlignet med de foregående år. Dog er der udfordringer
for serviceøkonom på Cphbusiness Nørrebro, hvor søgningen er faldet, hvilket er forventeligt
grundet coronakrisen og den deraf følgende afmatning inden for servicefagene. Der er iværksat
målrettede initiativer i forhold til dette.
Uddannelsesudbuddet i Lyngby, Hillerød og på Bornholm følges fortsat tæt – ved dette
sommeroptag, såvel som ved de foregående. Søgningen er mere afdæmpet her, men
budgettallene er også tilsvarende lavere, så det følger generelt mønstret fra de forrige år. Dog
har vi ved dette sommeroptag i særlig grad opmærksomheden rettet mod
markedsføringsøkonom i Lyngby, da denne uddannelse udbydes på tre lokationer ved dette
optag. Ligeledes skal den nye professionsbacheloruddannelse i dataanalyse hjælpes på vej med
ekstra initiativer, men uddannelsen er dimensioneret til kun 30 studerende, så vi skal nok nå i mål.
Cphbusiness tilbyder kun engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser på serviceøkonom og
markedsføringsøkonom. På begge disse uddannelser er søgningen større end sidste år, og da
coronakrisen er mere under kontrol end sidste år, vil budgettallene for vores internationale hold
denne sommer kunne realiseres med meget stor sandsynlighed.
Nye online tilbud
Som noget nyt påtænker vi fra efteråret at tilbyde forløb, som er overvejende online på udvalgte
uddannelser. Hvilke uddannelser, og med afsæt i hvilken lokalitet afventer lige nu de to politiske
indgreb og de præmisser, som indgrebene vil sætte for vores samlede udbud. Nye online-forløb
vil blive faciliteret og kvalitetssikret af Cphbusiness LearningLab i samarbejde med
SmartLearning, der har stærke kompetencer på dette felt. Vi vil formentlig se lignende tiltag på
de øvrige videregående institutioner, og det er helt afgørende, at vi kan sikre og dokumentere en
høj kvalitet, når leverancen sker virtuelt.
Young Potential Leadership
De parallelle læringsprojekter i uddannelsesområderne, der i dag udgør Cphbusiness’ arbejde
med Young Potential Leadership, har i dette forår arbejdet videre med at introducere
ambitionerne og rammen for Charles Fadels tanker om karaktertræk og personligt lederskab til
alle undervisere på fuldtidsuddannelserne. Dette har været startskuddet til det vigtige arbejde
med at kontekstualisere de kompetencer og karaktertræk, der udgør essensen af Cphbusiness’

strategiske fokus på at klæde vores studerende på til uddannelsen samt til en fremtid og et
arbejdsmarked i hastig forandring. Uddannelsesområderne er ligeledes i gang med at
definere læringsindsatser i projekternes første iteration, som løber i efteråret 2021, hvor
indsatserne vil være målrettet studiestarten for de nye studerende, der starter på deres
uddannelse til sommer. Erfaringer fra indsatserne samles op og evalueres i efteråret 2021, og vil
dermed danne afsæt for de kommende iterationer, hvor der vil være en målrettet indsats mod 1.
semesterstuderende i de kommende år med henblik på at styrke de unges potentielle, personlige
lederskab.

Efter- og videreuddannelse (EVU)
Cphbusiness Partner
Det ”nye” Partner har nu haft et par måneder til at falde på plads. På trods af udfordringerne med
at ansætte, flytte og integrere nye medarbejdere og samtidigt lære nye administrative processer,
have kundeopstartsmøder i en corona-tid, hvor der arbejdes hjemmefra, har medarbejderne
grebet udfordringerne og de nye samarbejdsrutiner helt fantastisk og ydet en flot indsats.
Vores nye kundefokuserede indsats og måden, som vi nu håndterer kunderne på rent
administrativt, har allerede fået mange rosende ord fra både samarbejdspartnere og kunder.
EVU og COVID-19
Al undervisning og alle eksaminer på det åbne EVU-program foregår frem til sommerferien 100%
online.
For virksomhedshold er der nu åbnet for tilstedeværelsesundervisning hos virksomhederne, som
gennemføres i henhold til alle gældende restriktioner.
Tilmeldinger
Aktiviteten er stigende. Partner har haft held med at arbejde med virksomheder og partnere, som
har haft mulighed for efter- og videreuddannelser, bl.a. ledige.
Akkumuleret tilmeldinger (YTD) pr 25. maj 2021 = 2690.
Samme tid sidste år (2020) var tilmeldingstallet = 2474.

Forskning, udvikling og innovation (FUI)
Udviklingsprogram 2022
Vi er ved at indkredse og prioritere de FoU-projekter, der skal arbejdes med i 2022 samtidig med,
at der er projekter fra 2021, som vil gå ind i det nye år.
Det er nu Strategi 2025, som er rammesættende for forskningsindsatsen de kommende år, og alle
projekter vil have en kobling til et eller flere af strategiens fire temaer: Grøn omstilling, Innovation,
Forretning og Lederskab. Især ny forskning inden for lederskab vil få en høj prioritet ikke mindst i
lyset af oplægget til et Cphbusiness Future Leadership Summit i 2023.

Organisationen
Organisationen og COVID-19
Organisationen løfter fortsat den aktuelle situation effektivt og professionelt. For få måneder
siden viste medarbejdersurveyen, at dagligdagen for de fleste fungerer online, og de fleste
medarbejdere gerne fortsat vil kunne arbejde hjemmefra i større eller mindre grad også efter
corona. Dette er der aktuelt en dialog om i de enkelte enheder, og i udgangspunktet er det den
enkeltes opgaveportefølje, arbejdsstil og andre individuelle forhold, som sætter balancen mellem
virtuelt hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse.
Dertil har alle medarbejdere nu fået mulighed for 20% fremmøde, og pr. 14. juni 50%, og den
enkelte chef vurderer i dialog med den enkelte afdeling, hvordan denne mulighed udmøntes
bedst.
Cphbusiness som arbejdsplads efter corona
Vi kender endnu ikke COVID-19-præmisserne for vores virke efter sommerferien. Aktuelt arbejder
ministeriet med tre scenarier: Fuld åbning med visse restriktioner, eksempelvis krav om test.
Delvis åbning med flere restriktioner og fortsat krav om test. Lukning, som følge af for høje
smittetal blandt unge.
På en lidt længere bane, hvor der ikke længere er nogle restriktioner, forventer vi fortsat at se et
Cphbusiness, som på både uddannelserne og i baglandet arbejder mere virtuelt end før corona.
Dette er et ønske fra både studerende og medarbejdere, og vi er nu ved at afdække, hvilke
løsninger, som giver den bedste mening. Udgangspunktet er, at opgaverne skal løses på den
måde, der vil give opgaveløsningen det bedste udbytte, og tilgangen er dialog og forsøg i kortere
perioder af gangen.
Strategi 2025 og strategiworkshops
Arbejdet med Strategi 2025 fortsætter, og de i alt ni workshops med fokus på de fire temaer
Grøn omstilling, Innovation, Forretning og Lederskab er nu gennemført. De strategiske temaer

blev sat i kontekst af såvel programområdernes fagligheder og af de tre typer ydelser – FTU, EVU
og FUI. På de enkelte workshop fik vi bragt den omfattende og værdigfulde viden, der er i
organisationen i spil, og der ligger nu et solidt materiale at arbejde ud fra, når Strategi 2025 i den
kommende periode skal udmøntes i guidelines for strategiens nøgleindsatser og dermed i de
årlige udviklingsprogrammer frem mod 2025.
Årskonference 2021
Cphbusiness’ årskonference for alle medarbejdere blev gennemført den 28. maj via Zoom.
Temaet for konferencen var Cphbusiness – på vej mod 2025.
Med overskrifter som Strategien der gik og Strategien der kom blev vi gennem videoklip og
præsentationer taget igennem udviklingen i den forrige strategiperiode og fik samtidig et indblik i
den nye Cphbusiness Strategi 2025 GØR VIDEN TIL VÆRDI GENNEM DET PERSONLIGE
LEDERSKAB.
Strategi 2025 foreligger nu i en layoutet form, som både kan formidles trykt og online. Den trykte
udgave blev sendt til alle medarbejdere i en goodiebag inden konferencen. Samtidig har vi
produceret en video, som kort præsenterer strategiens kernefortælling. Videoen blev vist og vel
modtaget på årskonferencen, ligesom vi også vil vise den på bestyrelsesmødet.
Desuden blev den sidste strategiworkshop gennemført som en del af konferencen, hvor vi
rettede de fire temaer i Strategi 2025 ind mod os selv: Hvordan tager vi vores egen medicin og
går foran som organisation?
Endelig sluttede konferencen med et sidste galla CphSHOWBusiness i det samme set-up, som
den række af CphSHOWBusiness’ vi producerede i foråret primært med de studerende som
målgruppe.
Grøn statusrapport 2021
Som en del af arbejdet med strategi 2025 og temaet grøn omstilling, er der i regi af Team
Effektivitet udarbejdet en statusrapport for den grønne omstilling af Cphbusiness i årene 20202021. Rapporten giver et indblik i hvilke fokusområder, der indtil videre er gennemført grønne
tiltag inden for. For hvert fokusområde finder I en umiddelbar vurdering af, hvor langt vi er
kommet med den grønne omstilling. Denne vurdering kommer til udtryk i form af et såkaldt grønt
omstillingsbarometer.
Afslutningsvist peger rapporten på nogle af de øvrige tiltag, som Team Effektivitet foreslår
sættes i værk som et led i den videre grønne omstilling af Cphbusiness. Det er ambitionen, at der
skal laves en grøn statusrapport hvert år og de grønne omstillingsbarometre opdateres løbende i
takt med den grønne omstilling. Rapporten i sin helhed kan læses her.

Nyt fra Miljønetværk Nordsjælland
Miljønetværk Nordsjælland har i dette semester afholdt en række arrangementer; både i
Bæredygtig Bundlinje 2.0 i regi og vores egne arrangementer.
Vi har inviteret virksomhederne indenfor, hvor de er blevet klogere på affald og
ressourceproblematikken, herunder den cirkulær økonomiske tankegang, og introduceret dem til
miljømærker og miljøledelse. Senest blev et arrangement afholdt om virksomhedernes klimaaftryk
og kompleksitet i klimaberegninger og faldgruber i forhold til CO2-kompensering. Lige om
hjørnet venter endnu et spændende arrangement, hvor SecondCircle kommer og fortæller om,
hvordan de kan omdanne virksomhedernes CO2 udledning til nye produkter.
Vi opleve et stigende antal medlemmer til netværket og flere projektsamarbejder mellem vores
studerende og virksomheder. I det kommende semester har vi også indgået et tæt partnerskab
med C4, hvor Miljønetværk Nordsjælland skal stå for en række arrangementer og workshops i
C4s netværk inden for virksomhedernes miljøarbejde.
I samarbejde med Dansk Industri afholder vi i september en workshop omkring FN’s Verdensmål,
og i løbet af efteråret tilbyder netværket også workshop inden for Cphbusiness eget
projektledelsesværktøj: FLUX-modellen.
Årets Erhvervsakademipraktik 2021
Årets Erhvervsakademipraktik 2021 blev kåret den 10. maj. Arrangementet blev afholdt som et
delvist fysisk og online event på Centralværkstedet i Aarhus og streamet hjem til omkring 150
deltagere.
Vinderne fra de otte erhvervsakademier i Danmark deltog i finalen og foran jury og publikum
dystede de om de tre priser: Publikumsprisen, Juryens Specialpris og hovedprisen Årets
Erhvervsakademipraktik 2021.
Studerende Caroline Kjær Ramsby fra erhvervsakademiuddannelsen multimediedesigner var som
vinder af dette års Cphbusinesspraktik vores finalist i den nationale konkurrence, og hun løb med
specialprisen. Caroline var i praktik i det digitale marketingbureau Become, som havde tilrettelagt
et særligt værdiskabende praktikforløb. Læs eller genlæs nyheden om kåringen på Cphbusiness’
intranet her.

Udvalgte nyheder fra Cphbusiness’ Intranet: April 2021 – juni 2021
Malou markedsfører IKEA i Mexico: - Jobbet er sindssygt spændende
Malou Berggren Mayland Jensen var på studieophold i udlandet to gange under sin uddannelse på
Cphbusiness. I dag laver hun markedsføring og intern kommunikation i IKEA i Mexico i forbindelse med
åbningen af landets første IKEA-varehus.
8. april 2021
Fra praktik til fast job: Marketingvirksomhed ansætter syv tidligere praktikanter
Virksomheden Represented by Bloggers Delight har haft cirka 40 studerende fra Cphbusiness i praktik og
har i dag syv tidligere praktikanter ansat.
15. april 2021
De første dimittender fra e-handel er klar til jobmarkedet
Sabrina Foged Hansen er blandt de første dimittender fra professionsbacheloruddannelsen e-handel på
Cphbusiness. Hun blev ansat direkte på sit praktiksted og har haft stor gavn af værktøjerne fra uddannelsen.
15. april 2021
Aleksandra kommunikerer for WHO og åbner snart et museum: - Mit innovative mindset hjælper
Aleksandra Olsen fik job i WHO direkte efter sin uddannelse i innovation og entrepreneurship på
Cphbusiness. Hun nytænker organisationens måde at kommunikere på – og ved siden af jobbet er hun ved
at åbne eget museum.
23. april 2021
- Den, der stopper med at udvikle sig, stopper med at være god
Butikschef René Gaarden fra Lidl læser diplomuddannelsen i ledelse på Cphbusiness. Lederuddannelsen har
gjort ham mere tryg ved at træffe beslutninger, og han bruger sine nye værktøjer hver dag.
3. maj 2021
Fra praktikant til drifts- og projektchef i Dagrofa
Hårdt arbejde, målrettethed og en uddannelse fra Cphbusiness har gjort, at Mads Nielsen allerede som 25årig kunne kalde sig drifts- og projektchef i dagligvarekoncernen Dagrofa.
5. maj 2021
Nyt perspektivrigt medlemskab af DigitalLead og andre partnerskabsaftaler
5. maj 2021
Cphbusiness-studerende vinder specialpris ved Årets Erhvervsakademipraktik 2021
Caroline Kjær Ramsby fra Cphbusiness og virksomheden Become vinder Juryens Specialpris ved Årets
Erhvervsakademipraktik 2021. Prisen Årets Erhvervsakademipraktik går til Michelle Nielsen fra
Erhvervsakademi Aarhus og hendes praktikvirksomhed Danish Agro.
10. maj 2021
Mødtes i fredagsbaren: Novorésumé har hjulpet fem millioner på fem år
Virksomheden Novorésumé fejrer fem års jubilæum i år. Stifterne lærte hinanden at kende i fredagsbaren på
Cphbusiness og udviklede virksomheden i iværksætterfællesskabet Inkubatoren. I dag har Novorésumé
hjulpet mere end fem millioner mennesker med at søge job.
11. maj 2021
Flot eksponering af Cphbusiness F&U projekt i Finanswatch
18. maj 2021
Josephine er miljøteknolog og konsulent i NIRAS: - Man kan rykke meget med byggeaffald
Josephine Svejstrup Christensen drømte om et job, hvor hun kunne gøre en forskel for miljøet – og det fik
hun, efter hun uddannede sig til miljøteknolog på Cphbusiness. Som konsulent i virksomheden NIRAS er hun
med til at sikre, at kundernes byggeprojekter er bæredygtige.
25. maj 2021
Fra snedker til leder på Hotel- og Restaurantskolen: - Min uddannelse gavner hele organisationen
Søren Haugaard Engel troede, at han skulle være snedker hele livet, men en ny interesse for ledelse førte til,
at han i dag er afdelingsleder på Hotel- og Restaurantskolen. En lederuddannelse på Cphbusiness har hjulpet
ham med at få ledelsesværktøjerne på plads.
2. juni 2021
Gentænk din forretning – og kom godt gennem krisen som SMV
Tag nu den kop kaffe og giv dig tid til at tænke over din forretning, lyder rådet til ledere i små og
mellemstore virksomheder fra ekspert i forretningsudvikling og markedsanalyse.
8. juni 2021

Bilag 4.1
ØKONOMI 2021
________________________________________________________________________________

Indstilling
Følgende status på institutionens økonomi 2021 baseret på årets første fire måneder indstilles til
bestyrelsens efterretning.

Baggrund
Erhvervsakademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes i år ikke med sikkerhed, da
overgangen til ESAS har medført, at der endnu ikke er indberettet det aktuelle antal EVU pr.
02.06.2021.

Økonomi 2021 – status medio maj
Budgetopfølgningen for årets første fire måneder fremgår af nedenstående tabel.
Der er ikke foretaget periodiseret regnskabsopfølgning, men udviklingen i indtægtsgrundlaget
følges løbende, ligesom der er fokus på omkostningsudviklingen.

Resultatopgørelse 2021
Perioden januar - april
Budget

Budgetafvigelse

Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning

161.924 163.906
31.964 29.074
193.887 192.980

-1.982
2.890
908

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

97.098
97.535
2.380
2.380
9.102
9.050
30.092 30.574
3.124
3.168
3.120
3.277
144.916 145.983

-437
0
53
-482
-44
-156
-1.067

1.000 kr.

Realiseret

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster

48.971

46.996

1.974

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

0
0
48.971

0
0
46.996

0
0
1.975

0
0

0
0

0
0

48.971

46.996

1.975

Ekstra ordinære indtægter
Ekstra ordinære omkostninger
Periodens resultat

Statstilskuddet er 2 mio. kr. lavere end budgettet som primært vedrører den politiske aftale om
oprettelse af flere studiepladser. Cphbusiness fik som følge af den aftale 12,9 mio. kr. til flere
studiepladser.
På tidspunktet hvor budgettet blev udarbejdet var der en forventning om at tilskuddet delvis
kunne indtægtsføres i 2021. Udmeldingen blev dog sidst på året, at alle midlerne skulle
indtægtsføres i 2020. Dette betyder at der i 2021 vil være en indtægtsafvigelse på 6 mio.kr. i
forhold til budgettet. Til gengæld har Cphbusiness modtaget 5,3 mio.kr. til finansiering af ekstra
støtte til afgangsstuderende. Midlerne forventes dog at blive modsvaret af omkostninger
svarende til det modtagne beløb. Indtægterne på de ordinære STÅ er indtægtsført med en
negativ afvigelse svarende til 22,7 STÅ.
Deltagerbetalingen afviger positivt med 2,9 mio.kr. som hovedsageligt ses på SmartLearning. Det
er på nuværende tidspunkt usikkert om den positive afvigelse vil slå igennem på året som helhed.
På omkostningssiden er der er en række mindre både positive og negative afvigelser som samlet
giver en positiv afvigelse på 1,1 mio.kr. Størstedelen vedrører færre udgifter til møder, fortæring,
rejser samt færre kursus- og konferenceudgifter. Som følge af manglende fysisk tilstedeværelse

ses en besparelse på rengøringsudgifter. Det forventes derfor, at der vil blive en samlet
besparelse på året, som følge af den lavere fysiske tilstedeværelse.
I bilaget om strategi 2025 er der afsat et rammebeløb på 3,0 mio. kr. til opstart af strategien, som
ikke er med i det budget der blev vedtaget i november 2020. Med de omkostningsbesparelser vi
allerede kan se i 2021 er det vores forventning at denne udgift kan finansieres inden for det
vedtagne budget. Dermed vil vores forventning til årets resultat alene være påvirket af den
manglende indtægt i 2021 fra ekstraoptaget, og dermed vil forventningen være et underskud i
2021 på 6 mio. Kr.
Status på ordinær uddannelse
Der er realiseret 23 færre STÅ end budgetteret i første halvår 2021, hvilket svarer til en mindre
indtægt på ca. 1,0 mio. kr. Afvigelsen ses udelukkende på Innovation og Teknologi mens der på
de andre programområder stort set er realiseret som budgetteret.

STÅ 1. halvår 2021
Programområde
Innovation og Teknologi
Laboratorie og miljø
Salg og markedsføring
Service og oplevelse
Økonomi og finans
Hovedtotal

Realiseret Budget Forskel
384
411
-26
90
91
-1
865
862
3
483
483
0
921
920
2
2.743
2.766
-23

Status på EVU
På EVU er detaljerede opgørelser af aktivitetsniveauet vanskeliggjort af nyt system. Vi er dog
stort set på niveau med foråret 2020, hvor ”coronaeffekten” ikke var slået igennem endnu, så vi
forventer, at 1. halvår vil blive på niveau med 2020. Mere præcise tal vil også på dette område
foreligge på bestyrelsesmødet.

Bilag 5.1
KVALITETSRAPPORT 2020
___________________________________________________________________________________

Indstilling
Følgende Kvalitetsrapport 2020 indstilles til bestyrelsens efterretning og drøftelse.

Baggrund
Den årlige kvalitetsrapport indgår i årshjulet for kvalitetssikring af Cphbusiness’ uddannelser.
Rapporteringens bagvedliggende processer er nærmere beskrevet i rapporten.
Cphbusiness’ forsknings- og udviklingsprojekter er nu integreret i kvalitetssikringen af
uddannelsernes videngrundlag, og status på den aktuelle projektportefølje fremgår af
kvalitetsrapporten.
På bestyrelsesmødet vil rapporten blive præsenteret sammen med de overvejelser, de kan give
anledning til i det videre kvalitetsarbejde.

Copenhagen Business Academy

Kvalitetsrapport 2020
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Bilag 6.1
Benchmark-tal fra Danske Erhvervsakademier
________________________________________________________________________________

Indstilling
Det indstilles, at vedhæftede tabel- og figur materiale drøftes og tages til efterretning.
Baggrund
I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet indsamler Danske Erhvervsakademier hoved- og
nøgletal fra alle erhvervsakademier og udarbejder en oversigt til sin bestyrelse.
Vedhæftet er en let revideret version af talmaterialet i form af en tabel med de samlede tal samt
sammenligningsfigurer på en række af tallene.
Det skal bemærkes, at selvom alle erhvervsakademier følger den samme overordnede kontoplan, og
selvom vi med mellemrum drøfter og tilpasser vores praksis til hinanden på tværs af sektoren, så kan
forskelle i tallene være udtryk for en forskellig konteringspraksis.
Tallene vil blive uddybet og kommenteret på mødet.
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Benchmark 2020
Nøgletal
tkr.

Cphbusiness

KEA

Århus

Zealand

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

Omsætning

394.843

439.591

351.633

246.750

179.827

149.360

114.519

64.839

18.409

17.487

15.937

5.450

7.766

6.289

11.567

2.557

Balancesum

181.261

333.890

160.083

416.157

131.470

234.037

126.994

111.726

Egenkapital

78.765

170.478

78.130

83.147

41.068

42.146

71.584

40.286

Cphbusiness

KEA

Århus

Zealand

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

Overskudsgrad

4,7

4,0

4,5

2,2

4,3

4,2

10,1

3,9

Likviditetsgrad

130,1

152,5

139,1

98,6

106,0

108,1

357,6

225,3

43,5

51,1

48,8

20,0

31,4

18,0

56,4

36,1

0,0

24,9

6,6

75,2

44,2

70,8

43,2

66,2

Cphbusiness

KEA

Århus

Zealand

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

38.571

47.800

46.593

55.770

57.100

50.458

52.740

39.110

Markedsføring

1.132

1.580

1.552

2.522

2.170

219

1.760

2.261

Ledelse og administration

9.239

12.350

6.991

12.923

4.371

11.008

7.540

7.269

Bygningsdrift

11.479

18.820

12.572

9.860

7.022

6.362

7.350

6.747

Total

60.420

80.550

67.707

81.075

70.663

68.047

69.390

55.387

Bruttoareal

Cphbusiness

KEA

Århus

Zealand

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

(kvm/STÅ)

4,51

7,97

5,14

8,45

11,7

STÅ

Cphbusiness

KEA

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

KVU

3.328

1.891

2.402

2.241

1.484

653

912

574

MVU

1.460

2.434

1.604

352

242

353

165

EVU

1126

627

670

326

524

713

357

145

IDV

18

69

0

7

266

2

0

4.745

2.918

2.256

1.985

1.436

719

IBA

Sydvest

Midtvest

Resultat

(procent)

Soliditetsgrad
Finansieringsgrad

Omkostning/STÅ
kr.
Undervisningens gennemførelse

Total

Antal studerende, EVU
Antal studerende

10,26

Frafald 1. år
Årsværk

Århus

9,60

Zealand

5.932

4.952

Cphbusiness

KEA

7.981

3.535

4.891

2.441

3.661

10.704

2688

965

134

219

262

105

141

113

77

Cphbusiness

KEA

Århus

Zealand

Dania

IBA

Sydvest

Midtvest

17,0%

14,0%

14,1%

18,0%

19,5%

15,8%

16,0%

14,0%

445

455

151,18

125

75

Færdiggjorte studerende

Øvrige

5,55

Århus

366

Zealand

294

Dania

208
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STÅ

Antal stud., EVU.

Cph‐…

Cph‐business
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Udgift, undervisningens
gennemførelse, kr./STÅ

Udgift, ledelse og
administration, kr./STÅ
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Bilag 7.1
Finansiel strategi
________________________________________________________________________________

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter vedhæftede dokument som Cphbusiness’ finansielle strategi.

Baggrund
Uddannelses- og forskningsministeriet har besluttet, at vi som selvejende, statslig videregående uddannelsesinstitution skal have en finansiel strategi. Baggrunden er et ønske om at sikre, at bestyrelsen har udstukket rammer for, at virksomheden drives økonomisk forsvarligt.
Hidtil har vi i Cphbusiness alene har haft en investeringsstrategi med henblik på at have rammer for
placeringen af eventuel overskudslikviditet i værdipapirer med henblik på at få likviditeten forrentet.
Kravene til en finansiel strategi er givet i vedlagte brev fra UFM og omfatter således et mere omfattende sæt nøgletal.
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Formål

Den finansielle strategi skal understøtte Cphbusiness’ overordnede strategi, beskrive de
konkrete retningslinjer for styringen af Cphbusiness’ finansielle risiko, sikre Cphbusiness’
økonomiske rammer og dermed undgå at påføre Cphbusiness uønskede risici. Derudover
beskriver den finansielle strategi, hvem hos Cphbusiness der har ansvaret for og
bemyndigelsen til at styre den finansielle risiko og overholde de finansielle risikomål.

Økonomisk råderum

Det er væsentligt løbende at sikre Cphbusiness økonomiske råderum, således at der frit kan
disponeres uden restriktioner fra statsligt tilsyn eller finansielle leverandører. Det indebærer,
at driften økonomisk skal være i balance, egenkapitalen skal være stærk, og der skal være et
tilstrækkeligt likviditetsråderum.
Cphbusiness’ ambitioner fordrer en stærk økonomi, der til stadighed giver mulighed for at
tilpasse uddannelserne til udviklingen i erhvervslivet og foretage de nødvendige investeringer
i teknologi og kvali tet i uddannelserne.

Likviditet

Cphbusiness mål er at vi til enhver tid har tilstrækkelig med driftslikviditet af virksomhedens
drift, fx udbetaling af lønninger, indkøb af varer mv. Likviditeten det væsentligste målepunkt
for Cphbusiness’ økonomiske styrke.
En likvid beholdning på minimum to måneders lønudgift vurderes at være tilstrækkeligt til at
sikre driften og håndtere de løbende udsving i ind- og udbetalinger i løbet af et normalt
driftsår. Derudover sikrer det Cphbusiness, hvis der opstår uforudsete omkostninger – fx
skader, forsinket taxametertilskud eller svigtende indtægtsgrundlag. Den likvide beholdning
skal som minimum være et beløb svarende til to måneders lønudgift på statustidspunktet for
årsregnskabet.

Egenkapital

En stærk økonomi skal også baseres på en solid økonomisk buffer i form af egenkapi tal,
hvilket måles ud fra en soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver). Sigtepunktet er en
bogført soliditetsgrad på minimum 30 %, da det sikrer en buf fer til uforudsete hændelser,
investeringer i udviklingen af Cphbusiness og en stærkere position over for finansieringskilder.
Endvidere er soliditetsgraden på minimum 30 % med til at sikre, at Cphbusiness’ kreditrating
ikke bliver unødigt presset, da en svagere kreditrating vil forringe Cphbusiness’ muligheder og
vilkår i en lånesituation.

Driftsresultat

En stærk økonomis er kendetegnet ved stærk likviditet og soliditet, hvilket kun kan opnås og
fastholdes ved en rentabel drift, hvor der ikke løbende er underskud, der gør det vanskeligt
løbende at reinvestere i udviklingen af Cphbusiness.
En rentabel drift måles ud fra en overskudsgrad, hvor sigtepunktet for Cphbusiness er en
overskudsgrad på minimum 0,0 %, såfremt kravene til likvid beholdning og soliditetsgrad
er opfyldt. Hvis kravene til likvid beholdning og/eller soliditetsgrad ikke er overholdt, skal
overskudsgraden være minimum 1,0 %.
En overskudsgrad på minimum det angivne niveau vil sikre Cphbusiness’ råderum, fastholde
tilfredsstillende egenkapital på sigt og derudover sikre Cphbusiness mod uforudsete
hændelser såsom pludselige regulatoriske ændringer eller ændringer i elevsøgning, der
påvirker Cphbusiness på både kortere og længere sigt.
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Oversigt
Følgende økonomiske nøgletal bør være overholdt, målt som et rullende gennemsnit over en
treårig periode:
Nøgletal
Soliditet
Likvid beholdning, inklusive værdipapirer og
trækningsret
Overskudsgrad

Minimum
30 %
2,0 måneders lønudgift

Note: Beregnet på statustidspunkt i årsregnskabet
Overskudsgrad: Resultat før ekstraordinære poster x 100 /
omsætning i alt Soliditetsgrad: Egenkapital / samlede aktiver

0,0 % hvis ovenstående
krav begge er opfyldt,
og ellers 1,0%

Hvis de økonomiske nøgletal ikke opfyldes, skal ledelse og bestyrelse aktivt igangsætte tiltag,
der medfører, at nøgletallene opfyldes inden for en rimelig tidshorisont. Historiske nøgletal
ses af bilag 1.

Rentebærende aktiver

Rentebærende aktiver defineres i udgangspunktet som alle aktiver med rente, udbytte eller
lignende, hvilket i praksis er lig med obligationer (stats- og realkreditobligationer,
kreditobligationer mv.).
I denne strategi redegøres for de aktivtyper, som Cphbusiness kan gøre brug af.
Anbringelsesmuligheder, som ikke er omtalt kan ikke benyttes.
Rentebærende aktiver opdeles i to kategorier ud fra tidshorisont:
Likviditetstype

Tidshoris
ont
0-1 år
> 1 år

Driftslikviditet
Overskudslikviditet

Driftslikviditet

Driftslikviditet defineres som den likviditet, der skal bruges til den daglige drift, og som har en
tidshorisont på under ét år. Driftslikviditet med helt kort horisont skal placeres kontant som
bankindlån uden binding. Driftslikviditet med lidt længere tidshorisont kan placeres på en
indlånskonto med binding på maksimalt ét år.

Cphbusiness skal som minimum have tilstrækkelig driftslikviditet til to måneders lønudbetaling
i form af kontant indestående, real- kreditobligationer og trækningsrettighed målt på
statustidspunkt.
Cphbusiness skal som statslig selvejende institution så vidt muligt køre alle sine ind- og
udbetalinger via Statens KoncernBetalinger (kaldet SKB-banken).

Overskudslikviditet

Overskudslikviditet er defineret som den likviditet, der er i overskud ud over den nødvendige
driftslikviditet, og ikke skal benyttes inden for en tidshorisont på 12 måneder. Overordnet
kan overskudslikviditet placeres i tre prioriterede kategorier:
1. Investering i Cphbusiness
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2. Værdipapirer
3. Gældsnedbringelse
Overskudslikviditeten skal behandles forskelligt, alt efter om den forventede tidshorisont er
et til fem år, eller om den er over fem år.

Investering i Cphbusiness

Hvis der er overskudslikviditet, såvel på kort som på langt sigt, skal overskudslikviditeten så
vidt muligt investeres i Cphbusiness i form af fx ejendomme, inventar, udstyr, udvikling af
uddannelser og undervisning, kvalitet af uddannelse mv. Investeringerne skal underbygge
Cphbusiness’ stærke uddannelsestilbud og bidrage til opfyldelse af Cphbusiness’ overord nede
ambitioner.

Investeringerne må ikke påvirke Cphbusiness’ økonomi således, at Cphbusiness ikke lever op
til rammen vedrørende økonomiske nøgletal beskrevet i kapitel 2.

Værdipapirer

Hvis overskudslikviditeten forventes at have en tidshorisont på et til fem år, kan der som
udgangspunkt investeres i værdi- papirer efter nedenstående ramme. Fordelen ved at
investere i værdipapirer er, at værdipapirer er et let omsætteligt ak- tiv, hvormed
Cphbusiness til enhver tid har mulighed for at frasælge værdipapirerne til en kendt og
handlebar værdi og benytte pengene til at investere i egen virksomhed. Derfor prioriteres
investering i værdipapirer over gældsnedbringelse, idet likviditeten er sværere og dyrere at
genanskaffe ved gældsnedbringelse, da dette kræver nyt låneoptag, hvorimod værdipapirer
kan sælges uden restriktioner og til en kendt værdi.
Den maksimalt vægtede modificerede varighed 1 på investeringen
må ikke overstige tre. Investering af overskudslikviditet skal
overholde følgende rammer:
Type
Indlånskonto med binding i 0-12 mdr.
Indlånskonti med binding i mere end 12 mdr.
Danske stats- og realkreditobligationer

Maks.
Intet
maksimum
20 mio. kr.
Intet
maksimum

Jf. ovenstående kan der ikke investeres i andre typer værdipapirer end danske stats- og
realkreditobligationer. Alternativ til værdipapirer er placering af midlerne på indlånskonti jf.
ovenstående tabel.
Investering af overskudslikviditet sker via rådgivning/forvaltningsaftale med en eller flere
udvalgte banker (se nedenfor). Rådgivnings- og fuldmagtsaftalen med banken beskriver,
under hvilke rammer der må investeres, inden for rammerne i Cphbusiness’ finansielle
strategi. Banken har fuldmagt til at købe/sælge værdipapirer inden for disse rammer.
Der kan ikke gøres brug af finansielle instrumenter, fx repo-forretninger eller renteswaps, til
1

Varighed er et udtryk for en obligations kursfølsomhed ved renteændring. En varighed på tre betyder, at kursen på
obligationen vil ændres med 3 %, hvis renten ændres med 1 %-point
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fremskaffelse af hverken kort- sigtet eller langsigtet likviditet eller til renteafdækning på
likviditet og/eller værdipapirer.

Gældsnedbringelse

Hvis det forventes, at overskudslikviditeten vil være til stede i en periode på over fem år,
kan overskudslikviditeten benyttes til ekstraordinær gældsnedbringelse frem for placering på
indlånskonti, investering i værdipapirer eller investering i Cphbusiness.

Rentebærende passiver

Rentebærende passiver er al gæld med en dertil hørende rentebetaling. I praksis vil det være
gældstyper som realkreditlån, banklån, driftskreditter og finansielle instrumenter.

Der kan optages langfristede lån til finansiering af ejendomme, renovering/ombygning af
ejendomme og eventuelt inventar. Der kan etableres en driftskredit til håndtering af udsving
i den løbende driftslikviditet hen over driftsåret. Der kan ikke optages lån til finansiering af
underskud på driften.

Afdrag på gæld

Det er ikke muligt at optage langfristet gæld med afdragsfrihed, da belånte aktiver
(bygninger og inventar) afskrives pga. nedslidning. Der skal være symmetri mellem afdrag
på gæld og afskrivning af aktiver for at modvirke langsigtet overbelåning af Cphbusiness’
aktiver. Dette princip er også gældende på operationelle leasingkontrakter, hvor løbetiden på
leasingkontrakten ikke må være længere end aktivets reelle levetid.

Sammenhæng mellem rentebærende aktiver og passiver

Andelen af rentebærende gæld, der svarer til forventet langsigtet likvid beholdning (indlån og
obligationer), skal have samme renterisiko (varighed) på markedsværdi og løbende
rentebetaling som den samlede renterisiko på indlån og obligationer.

Renterisiko på gæld svarende til indlån/obligationer tilpasses renterisikoen på de
rentebærende aktiver, hvilket i praksis sker ved, at gælden optages som variabelt forrentet
lån (lån baseret på CIBOR, CITA eller etårig flexrente). Renten på Cphbusiness’ likvide
indestående i SKB-banken følger Nationalbankens diskonto, dog med rentegulv på 0 %, og
dermed er de likvide midler variabelt forrentet.
På den måde afdækkes renterisikoen automatisk på en gældsandel, der svarer til størrelsen af
indlån og obligationer, og den likviditetsmæssige konsekvens af renteudsving på indlån og
obligationer modsvares automatisk af renteudsving på variabelt forrentet gæld.
Eksempel på nettorentebærende gæld:
Betegnelse
Beløb, eksempel, mio.
Rentebærende passiver
75
- Rentebærende aktiver
= Nettorentebærende gæld

-50
=
25

Eksempler
Realkreditlån, banklån,
driftskredit
Obligationer, indlån

Nettorentebærende gæld er altså forskellen mellem rentebærende passiver som
realkreditlån, banklån mv. og rentebærende aktiver, som er indlån og obligationer.
Den væsentligste renterisiko for Cphbusiness er renterisikoen på den nettorentebærende
gæld, og derfor fokuseres der i det videre kun på nettogælden.
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Renterisikoen på rentebærende passiver kan opdeles i
• renterisiko på markedsværdi af gælden
• renterisiko på løbende rentebetalinger.

Renterisiko på markedsværdi på nettogælden

Renterisikoen på markedsværdien er ændringen af kursværdien på nettogælden, hvis renten
ændrer sig 1 %-point. En ændring i markedsværdien medfører en tilsvarende ændring i
Cphbusiness’ egenkapital, men har ingen umiddelbar likviditetseffekt.
Renterisikoen defineres, som en vægtet varighed på samlet nettogæld. Cphbusiness ønsker en
vægtet varighed på minimum 3 på nettogælden.
En vægtet varighed på minimum 3 indebærer en risiko for kurstab ved rentefald, men det
accepteres, hvis 75% af netto- gælden har en konverteringsret ved kurs 100 (pari).
Konverteringsretten sikrer Cphbusiness, at kursværdien af lånet ikke kan overstige
restgælden.
Ved låneoptag skal der optages lån i den relevante åbne obligationsserie med optagelseskurs
tættest på kurs 100.

Rentetilpasningsrisiko på løbende rentebetaling på nettogælden

Rentetilpasningsrisikoen defineres som ændring i rentebetalingen, der skyldes ændring i
rentesatsen ved rentetilpasning. Renterisikoen ved rentetilpasning kan reduceres ved at have
færre antal rentetilpasninger over nettogældens løbetid, hvilket i praksis betyder en
rentesikring i fx 5, 10 eller 30 år.
Med rentesikring forstås, at renten er sikret i minimum fem år. Rentesikringen er defineret
som fast rente.
Cphbusiness har behov for, at rentebetalingen er stabil på nettogælden på kort og mellemlang
sigt, da Cphbusiness’ drift ikke kan håndtere store udsving i nettorentebetalingen. Derfor skal
der være en stor andel rentesikring på kort og mellemlang sigt, mens behovet for rentesikring
efter år 10 er mindre betydende, da Cphbusiness’ drift på langt sigt bedre kan tilpasses et
ændret renteniveau.
I nedenstående tabel er de fastlagte rammer for, hvor stor en andel af den nettorentebærende
gæld, der skal være rentesikret.
Rentesikring
Min.

Maks.

75 %

100 %

Rentesikring er lig med rentebinding på minimum fem år.

Når 75 % eller mere af den nettorentebærende gæld er rentesikret, er der stor sikkerhed for
kommende rentebetalinger, og dermed er udsving i rentebetalinger minimeret.

Typer af rentesikring

Nedenstående er godkendte produkter til sikring af renten på gælden. Nedenstående
produkter er ikke kun begrænset til nettogælden. Cphbusiness ønsker ikke at gøre brug af
finansielle instrumenter i form af fx fastrenteswaps eller rentecaps.
Nedenfor ses listen med godkendte rentesikringsprodukter:
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Type
Konverterbar fastforrentet
obligation
Inkonverterbar obligation

Eksempler på produkter
10-30-årig obligation med fast rente og en
konverteringsret på kurs 100.
Obligation med 0-10 års løbetid med variabel
(CIBOR-obligationer) eller fast rente (F1-F10). Ingen
konverteringsret.

Der må ikke benyttes inkonverterbare obligationslån med fastlåsning af renten i længere end
tre år.

Valutaeksponering

Hvis Cphbusiness har en valutaeksponering mod fx USD, CHF, EUR eller andre valutaer, er
Cphbusiness følsom på likviditeten og egenkapitalen over for ændring i valutakurser.

Cphbusiness må ikke være eksponeret over for ændring i valutakurser, hvormed en
valutarisiko skal afdækkes på udenlandske betalinger, hvis betalinger har en værdi i danske
kroner på over 5,0 mio. kr.
Gæld må ikke optages i anden valuta end danske kroner, hverken direkte eller via finansielle
instrumenter (fx valuta- swaps). Tilsvarende kan der kun investeres i værdipapirer i danske
kroner.

Ekstern uvildig rådgivning

Der skal benyttes ekstern uvildig rådgivning i forbindelse med lånoptagelse i form af
omlægning eller tillægslån, så Cphbusiness sikres de bedst mulige vilkår tilgængelige i
markedet.
Samme princip med hensyn til ekstern uvildig rådgivning er gældende, hvis der investeres i
værdipapirer eller i øvrige aktiver med en værdi på over 15 mio. kr.

Modpartsrisiko

Cphbusiness indgår kun finansielle aftaler (realkreditlån, banklån, indlån, værdipapirdepot
mv.) med banker, der er udpeget af Finanstilsynet som systemisk vigtige finansielle
institutter (SIFI-institutter). SIFI-institutter anses som de mest sikre banker for Cphbusiness
at samarbejde med, da disse institutter er bakket op af staten i en stresssituation.
SIFI-institutter udpeges årligt af Finanstilsynet. Hvis en bank ikke længere er et SIFI-institut,
og Cphbusiness har et samarbejde med banken, så skal Cphbusiness’ samarbejde med banken
ophøre inden for en seksmåneders periode. Cphbusiness’ bestyrelse kan dispensere for dette.
Følgende banker er SIFI-institutter pr. 30. juni 2020:
•
•
•
•
•
•
•

Danske Bank A/S
Nykredit Realkredit A/S
Nordea Kredit Realkredit A/S
Jyske Bank A/S
Sydbank A/S
Spar Nord Bank A/S
DLR Kredit A/S.

Bemyndigelse

Bestyrelsen opridser rammerne for den finansielle strategi i dette dokument. Cphbusiness
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vedtægters kapitel 6, § 18 stk. 1 og 2 om tegningsret skal iagttages.
Rektor og bestyrelsesformand i fællesskab er bemyndiget til at foretage låneomlægning uden
låneprovenu uden forudgående accept fra bestyrelsen, men med efterfølgende orientering.
Låneomlægning sker typisk i forbindelse med udsving i markedsrenter og kan ikke tilpasses
afholdelse af bestyrelsesmøder. Låneomlægning skal ske under hensyntagen til
tegningsretten.
Øget lånoptagelse med pant i Cphbusiness’ aktiver skal godkendes af bestyrelsen.
Placering af likvide midler i værdipapirer efter principper beskrevet i kapitel 3 besluttes og
gennemføres af rektor og res- sourcedirektør med efterfølgende orientering til bestyrelse.
Den daglige styring og varetagelse er af bestyrelsen uddelegeret til rektor.
Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i den finansielle
strategi. Eventuelle afvigelser skal godkendes af bestyrelsen.

Rapportering

Status på overholdelse af rammerne i den finansielle strategi skal rapporteres til følgende med
de angivne tidsintervaller:
Bestyrelse
Revision

Tidsinterval
Årligt
Årligt

Tidspunkt
Aflæggelse af
årsrapport
Aflæggelse af
årsrapport

Den årlige rapportering sker i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.

Opdatering af finansiel strategi

Den finansielle strategi forelægges og gennemgås med bestyrelsen hvert andet år. Samtidig
kan rektor meddele ønsker til ændring af den finansielle strategi, hvor bestyrelsen skal
godkende ændringerne. Første gang med mulighed for ændring af den finansielle strategi er
første kvartal 2023.

København, juni 2021
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Retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel
risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner
under Uddannelses- og Forskningsministeriet
I henhold til bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel
risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets
område (BEK nr. 1976 af 13. december 2020, herefter bekendtgørelsen) skal den
enkelte videregående uddannelsesinstitutions bestyrelse senest den 1. juli 2021
have en nedskrevet strategi for institutionens finansielle risikostyring.
Strategien for finansiel risikostyring skal udarbejdes i henhold til nærværende
retningslinjer.
Revision
I henhold til bekendtgørelsen skal institutionens revisor ved revision af
institutionens årsregnskab påse, at institutionens strategi er udarbejdet i henhold
til retningslinjerne, og om institutionen følger strategien. Revisors vurdering vil
indgå som en del af grundlaget for styrelsens opfølgning på institutionens
årsrapport.
Indhold i institutionens strategi for finansiel risikostyring
Retningslinjerne fastsætter en række emner, der skal adresseres i den enkelte
institutions strategi for finansiel risikostyring. Institutionen kan vælge at adressere
yderligere emner end de her beskrevne.
Retningslinjerne udgør således ikke en skabelon for den enkelte institutions
strategi for finansiel risikostyring, men udgør en ramme for udarbejdelsen heraf.
Strategien skal adressere følgende emner (jf. dog pkt. 4), som uddybes nedenfor:
Indholdsmæssige emner i strategien
1. Gældsniveau (obligatorisk)
2. Renterisiko (obligatorisk)
3. Likviditetsberedskab (obligatorisk)
4. Anbringelse af eventuelle overskydende likvide midler (frivilligt)
Øvrige emner
5. Anvendelse af uafhængig rådgivning (obligatorisk)
6. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi
(obligatorisk)
Omfang
Omfanget af strategien skal afspejle omfanget og kompleksiteten af institutionens
samlede finansiering.
Styrelsen forventer således, at bygningsselvejende institutioner med en større
bygningsmasse og en mere kompleks gældsporteføljesammensætning vil have
behov for en mere udfoldet strategi for finansiel risikostyring end institutioner, hvis
lokaleforsyning fuldt ud eller overvejende udgøres af private eller statslige lejemål.
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Universiteter, som er omfattet af SEA-ordningen og ikke har bygningsselveje, kan
herudover undlade at adressere følgende obligatoriske emner: 1) gældsniveau, 2)
renterisiko og 5) anvendelse af uafhængig rådgivning.
Emner i strategien for finansiel risikostyring
1. Gældsniveau (obligatorisk)
Institutionen skal i strategien adressere størrelsen af institutionens samlede gæld.
Styrelsen anbefaler, at institutionen fastsætter et mål for det samlede
gældsniveau. Det kan eksempelvis være udtrykt ved gældens andel af
institutionens samlede aktivers værdi, af de belånte aktivers værdi eller af
institutionens omsætning. Det kan være relevant at inddrage flere typer vurdering
af aktivernes værdi, herunder markedsværdivurderinger.
Styrelsen anbefaler, at et sådant mål fastsættes på baggrund af en vurdering af
institutionens lokaleforsyningsbehov på længere sigt, med udgangspunkt i den
forventede udvikling i uddannelsesaktiviteten og i øvrige aktiviteter ved
institutionen (forskning mv.).
2. Renterisiko (obligatorisk)
Institutionen skal i strategien adressere, hvilken renterisiko institutionen ønsker.
Styrelsen anbefaler, at institutionen ved fastsættelsen af den af institutionen
ønskede renterisiko forholder sig til fordelingen mellem variabelt og fastforrentede
lån og gældsporteføljens samlede rentefølsomhed.
Institutionen bør i tilknytning hertil adressere, under hvilke vilkår og i hvilke
situationer institutionen vil gøre brug af renteloft. Relevante vilkår omfatter for
eksempel renteloftets niveau, renteloftets løbetid relativt til det underliggende lån
samt hvor stor en andel af den samlede gæld, der er dækket med renteloftsaftaler.
Institutioner kan før 1. januar 2021 have indgået kontrakter om finansielle
instrumenter, som det ikke vil være muligt at indgå/forny efter denne dato
(renteswaps, visse typer renteloft mv.). Institutionen skal i den finansielle strategi
adressere den renterisiko, som måtte være forbundet med den underliggende
variabelt forrentede restgæld efter udløb af det/de pågældende finansielle
instrumenter.
Rentefølsomhedsanalyse
Hvis institutionen gør brug af variabelt forrentede lån (som ikke er renteafdækket),
kan institutionen med fordel udarbejde rentefølsomhedsanalyser på institutionens
samlede gældsportefølje, der belyser, hvordan eksempelvis en rentestigning/fald
på ét procentpoint vil påvirke institutionens resultat, likviditet og restgæld.
Rentefølsomheden kan ses i sammenhæng med det samlede gældsniveau og
variabiliteten i institutionens aktiviteter og indtægter.
3. Likviditetsberedskab (obligatorisk)
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Institutionen skal i strategien adressere institutionens vurdering af, hvilket
likviditetsberedskab institutionen har behov for.
Styrelsen anbefaler, at institutionen som et led heri udarbejder en vurdering
og/eller analyse af institutionens mellemfristede likviditetsbehov, herunder
hvorledes institutionen vil håndtere det fremtidige udløb af eventuelle tidligere
indgåede aftaler om afdragsfrihed.
4. Anbringelse af likvide midler (frivilligt)
Styrelsen anbefaler, at institutionen i strategien adresserer institutionens
anbringelse af eventuelle overskydende likvide midler i værdipapirer mv., inden for
rammerne af bestemmelserne herom i den relevante institutionslovgivning.
Styrelsen anbefaler videre, at institutionen adresserer placeringen af
indeståender, der ikke omfattes af garantiformuen (jf. bekendtgørelse om
Garantiformuens dækning af indskydere og investorer, BEK nr. 820 af
03/07/2015).
5. Anvendelse af uafhængig rådgivning (obligatorisk)
Institutionen skal i strategien adressere anvendelse af uafhængig rådgivning i
relation til institutionens finansiering, herunder i forbindelse med
udarbejdelse/opdatering af selve strategien.
Styrelsen anbefaler generelt, at den enkelte institution overvejer uafhængig
finansiel rådgivning ved udarbejdelse/opdatering af strategien og ved større
finansieringsbeslutninger (for eksempel i forbindelse med dialog og forhandling
med finansielle institutioner om optagelse af nye lån eller omlægning af
eksisterende lån).
Styrelsen anbefaler videre, at den enkelte institution periodisk overvejer at afsøge
omkostningsniveauet på markedet for finansielle produkter, eksempelvis i forhold
til niveau for bidragssats, rentemarginal, kursskæring og gebyrer.
6. Procedure for periodisk godkendelse af den finansielle strategi
Institutionen skal i strategien adressere, hvor ofte strategien skal revurderes.
Det er i henhold til bekendtgørelsen et minimumskrav, at institutionens bestyrelse
periodisk behandler og godkender den finansielle strategi senest hvert 3. år.
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Bestyrelsesvederlag
________________________________________________________________________________

Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter størrelsen på vederlaget til bestyrelsesformand og menige, eksterne bestyrelsesmedlemmer på baggrund af Uddannelses- og Forskningsministeriets udmelding af
27. april 2021 om en ny model for fastsættelse af vederlagene.

Baggrund
Den 27. april 2021 modtog Cphbusiness en beskrivelse af en ny model for fastsættelse af vederlag til
eksterne bestyrelsesmedlemmer af bl.a. erhvervsakademierne. Brevet fra UFM er vedlagt.
Den nye model går ud på, at der ved beregning af vederlaget fastsættes et maksimalt antal arbejdstimer samt en maksimal timesats, som vi skal holde os inden for ved fastsættelsen af vederlaget. For
bestyrelsesformanden er der fastsat et timetal på 225 timer pr år samt en timesats på 727,71 kr. For
menige bestyrelsesmedlemmer er fastsat et maksimalt timetal på 75 timer pr år. Der er ikke fastsat
en særskilt maksimal timesats for menige bestyrelsesmedlemmer, men af Medarbejder- og Personalestyrelsens vejledning fremgår det, at en bestyrelsesformand ’ofte vil få en timebetaling, der er 10 til
20% højere end menige medlemmer’. I nedenstående beregning er der derfor taget udgangspunkt i
en timesats, der for formanden er 15% højere end for menige medlemmer.
Ovenstående model giver følgende maksimale vederlagssatser for hhv. formand og menige medlemmer:

Maksimalt
årligt timetal
Formand
Menigt medlem

Maksimal
Maksimal
timesats årligt beløb

Nuværende
vederlag

225

728

163.734

103.717

75

633

47.459

16.144

Ovenstående model fastsætter de maksimale vederlag, og inden for disse rammer fastsættes de
faktiske vederlag af bestyrelsen ud fra en konkret vurdering af arbejdsindsatsens størrelse.
Vederlagene omfatter ikke medarbejdervalgte samt studenterudpegede bestyrelsesmedlemmer.
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Bilag 9.1
BESTYRELSESMØDER I 2022
___________________________________________________________________________________

Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at forslaget til bestyrelsens mødedatoer i 2022 godkendes.

Baggrund
Cphbusiness’ mødeårshjul planlægges med udgangspunkt i bestyrelsens møder. Formålet er bl.a.
at sikre, at bestyrelsens anvisninger implementeres rettidigt i organisationen.
Mødeforslagene for 2022 er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens årshjul.

Forslag til bestyrelsesmøder i 2022



Resultatmøde: Torsdag den 7. april kl. 15.00-18.00



Sommermøde: Onsdag den 22. juni kl. 15.00-18.00



Bestyrelsesmøde og strategiseminar: Torsdag den 22. september kl. 12.00 – fredag den 23.
september kl. 12.00



Budgetmøde: Tirsdag den 29. november kl. 15.00-20.00, inkl. julemiddag

Cphbusiness Future
Leadership Summit 2023
Med udspecificeret tidsplan og budget

Indstilling
Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at vi påbegynder planlægningen af Cphbusiness Future
Leadership Summit 2023, jf. det følgende oplæg med tilhørende budget for 2021, 2022 og 2023.
Baggrund
I indstillingen af Strategi 2025, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet 12. april, indgik oplægget til et
Cphbusiness Future Leadership Summit i 2023. Bestyrelsen bifaldt idéen, men ville gerne se et mere
udførligt budget, inden endelig godkendelse.

Cphbusiness Future Leadership Summit 2023
Hvorfor?
I 2016 gennemførte Cphbusiness sin første Future Summit i Forum med godt 2.000 deltagere.
Temaet var disruption og morgendagens teknologi, og deltagerne virksomheder, studerende og
medarbejdere fra alle Cphbusiness’ programområder samt en række andre relevante interessenter.
Cphbusiness Future Summit 2016 var en succes.
I forhold til Cphbusiness’ opgave at dele ny viden med erhvervslivet, med egne studerende og
medarbejdere, og med uddannelsessektoren, organisationerne, det politiske miljø og samfundet i øvrigt.
Og i forhold til at give et markant løft af omverdenens kendskab til – og præferencer for – Cphbusiness
som uddannelses- og forskningsvirksomhed og den nye erhvervsakademisektor som helhed.
Med Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 ønsker vi at skabe endnu en succes, som igen kan give
et markant løft til både vores opgave som en fremsynet uddannelses- og forskningsvirksomhed og til
Cphbusiness omdømme.
I 2016 kunne vi notere os en meget høj tilfredshed med eventet blandt de studerende, virksomheder og
medarbejdere, som deltog. Og den videre afledte effekt bidrog til at accelerere både den videre
digitalisering af Cphbusiness, den videre udbredelse af kendskabet til Cphbusiness og det, som
Cphbusiness står for, og det organisatoriske ejerskab for dengang Strategi 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI.
For et glædeligt gensyn med Cphbusiness Future Summit 2016 – klik HER
Hvad?
I 2016 ramte vi med temaet disruption og ny teknologi spot on på den aktuelle globale, nationale og
erhvervsmæssige dagsorden i 2016.
Med temaet Future Leadership sigter vi på i foråret 2023 igen ramme spot on på en global, national og
erhvervsmæssig dagsorden.
Et fokus på lederskab i en ny og bredere favnende kontekst. Et lederskab, som vil vise vejen til at lykkes
med andre centrale punkter på denne dagsorden:
Grøn omstilling, innovation og forretning i et samfund, som er under stadig hurtigere forandring og
stadig mere udfordret på vækst og velfærd.
Et lederskab, som også skal favne morgendagens gode borgerskab og gode købmandskab.
Et lederskab, som Cphbusiness kan stå inde for og sætte i spil på Cphbusiness Future Leadership Summit
2023.

Med strategi 2025 og de nøgleindsatser, som skal sikre, at den strategiske retning mod 2025 holdes, vil
der i 2023 være et solidt fagligt fundament for eventet, som hele organisationen de foregående år har
været involveret i og bedraget til.
Young Potential Leadership, Leadership on Demand, Future Leadership og Best use of Leadership, for
blot af fremhæve fire af de ti nøgleindsatser, der præsenteres i strategien.
Endelig forventes post-pandemi situationen i 2023 af give eventet en særlig dimension og aktualitet.
Hvordan?
I lighed med Summit i 2016 vil der blive valgt en lokation, som kan rumme op til 3.000 deltagere i
eventet, og hvor der både kan tales, debatteres, opleves og leges en hel dag igennem. Lokationen kan
sagtens igen blive Forum, som sidst opfyldte alle krav og forventninger.
Indholdselementerne vil blive udviklet i sammenhæng med udmøntningen af de strategiske
nøgleindsatser fra sommeren 2021 og frem. Samtidig vil der ske en nærmere afdækning af potentielle
danske og internationale keynote-speakere og partnere i eventets interaktive del.
Organisatorisk er Cphbusiness Future Summit 2023 forankret i Cphbusiness Innovation med reference til
direktionen. Samme enhed forestod Summit I 2016.
Hvornår?
Der sigtes på foråret 2023 og om muligt således, at kåringen af årets vinder af Cphbusiness’ praktikpris
og af årets vinder af Cphbusiness’ undervisningspris samt eventuelt andre priser, som i mellemtiden er
indført, sker på eventet.
Hvem?
Der sigtes på 3.000 deltagere, som bredt vil repræsentere:
· Cphbusiness-studerende på fuldtidsuddannelser of efter- og videreuddannelse
· Praktikvirksomheder og andre erhvervsnetværk, som Cphbusiness har eller tager del i
· Cphbusiness Alumni
· Andre videregående institutioner
· Ungdomsuddannelsesinstitutioner
· Organisationerne og andre nære samarbejdspartnere, nationalt og regionalt
· Uddannelses- og forskningsministeriet, Akkrediteringsinstitutionen, EVA, DEA m.fl.

Tidsplan
Projektets overordnede tidsplan er opdelt i faser og estimeret ud fra afholdelse af Cphbusiness Future
Leadership Summit i foråret 2023.
Fase 1: Aug. 2021
•

Opstart af og organisering af projekt setup

Fase 2: Sep.-Nov. 2021
•
•
•
•
•
•

Initiere projektet yderligere
Udforme projektplan og leveranceplan
Screening og indsamling af data og viden i feltet (nationalt og internationalt)
Indgå samarbejde med eksterne leverandører
Inddragelse af diverse interessenter ift. form og indhold
Udforme kommunikationsplan

Fase 3: Dec. 2021 – Sep. 2022
•
•

Løbende planlægning, lukke venue aftaler mm. og eksekvering på identificerede indsatser
Indgåelse af diverse samarbejdsaftaler og ansøgninger om funding og mulige joint ventures

Fase 4: Okt. 2022 – Apr. 2023
•
•
•

Intensiveret intern og ekstern kommunikation
Eksekvering på identificerede indsatser
Konferenceafholdelse

Fase 5: Maj 2023 og frem
•
•
•

Afslutning, opfølgning og evaluering af konferencen internt og eksternt
Post relaterede indsatser og tilbud som har kommercielt afsæt overfor vores
aftagervirksomheder
Fortsat branding af Cphbusiness

Budget
Et estimat på de samlede omkostninger til Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 er kr. 2.8 mio.
som fordeler sig således over årene:
2021: kr. 300.000
2022: kr. 800.000
2023: kr. 1.700.000
___________
I alt kr. 2.800.000
Estimatet er et udtryk for de mer-omkostninger, som Cphbusiness Future Leadership Summit 2023 med
tilhørende aktiviteter før, under og efter eventet forventes at medføre. Til sammenligning var det samme
tal for Summit 2016 kr. 2.2 mio.

Udspecificeret i hovedposter
•
•
•
•
•
•
•

Lokaler, teknik og forplejning: kr. 1.330.000
Ekstern projektledelse og medarbejdere: kr. 162.000
Program (speakers, facilitator, klargøring af venue og diverse medhjælpere mv.): kr. 450.000
Kommunikation og PR: kr. 273.000
Relateret forskningsarbejde som skal indgå på konferencen før, under og efter: kr. 300.000
Øvrige udgifter: kr. 27.500
Overhead (10%): kr. 254.250

I alt: 2.796.750 dkk.
Projektet finansieres af eksisterende driftsmidler og i den henseende søges minimum 30% af budgettet
finansieret via joint venture, funding og sponsorater.
Ved ekstern finansiering på 30% vil den samlede udgift beløbe sig til knap kr. 2.0 mio.
Endelig forventes en positiv spin-off på EVU inden for Ledelse.

