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Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), 
Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Ann 
Merethe Ohrt (AMO - fra pkt. 4), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS - fra pkt. 4). 
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.; 
Claus L. Jacobsen, PwC (punkt 3a). 
 
Afbud: 
Karen Mosbech (KM) 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
 
Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives  

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Økonomi  

     3.a. Status på arbejdet i økonomifunktionen v. Claus L. Jacobsen, PwC  (bilag) 

     3.b. Årsrapport 2013 (bilag)  

     3.c. Økonomisk prognose (bilag)  

     3.d. Status på lønrevision  

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden  

5. Meddelelser fra rektor (bilag - siden sidst)  

6. Opfølgning på KADK’s strategiarbejde (bilag)  

7. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Ingen bemærkninger til referatet.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Formanden meddelte, at revisor Claus L. Jacobsen fra rådgivnings- og revisionsfirmaet 
PricewaterhouseCoopers (PwC) forud for mødet har bedt om at komme på først på dagsordenen. 
Punktet Økonomi behandles derfor som det første punkt herefter. Ingen yderligere bemærkninger til 
dagsordenen. 
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Ad 3. Økonomi  
Prorektor Svend Lawaetz orienterede kort om det overordnede arbejde med KADK’s økonomi siden 
bestyrelsens strategiseminar i oktober 2013.  Arbejdet med økonomien og økonomifunktionen vil blive 
nærmere uddybet under de følgende punkter. 
 
3.a. Status på arbejdet i økonomifunktionen  
Revisor Claus L. Jacobsen orienterede om, at PwC efter aftale med KADK har gennemgået udvalgte dele 
af KADK’s regnskab og økonomistyring – inkl. de eksternt finansierede forskningsprojekter. Første 
gennemgang blev gennemført i efteråret 2013, mens anden gennemgang blev gennemført i foråret 2014. 
PwC er tilfreds med, at KADK har fulgt op på eller er i gang med at implementere samtlige af de 
anbefalinger som blev præsenterede for bestyrelsen i efteråret 2013 – herunder: 
 

1. Etablering af procedurer for afstemning af balancekonti  
2. Kompetenceløft af økonomifunktionen  
3. Gennemgang og afstemning af de mere end 370 eksterne finansierede projekter  
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring – herunder også at kunne følge 

feriepengeforpligtigelser løbende  
 
PwC anbefaler nu, at KADK færdiggør udredningen af de sidste ca. 100 eksternt finansierede 
forskningsprojekter samt snarest færdiggør etablering af forretningsgange og procedurer for den 
fremadrettede økonomistyring af projekterne i Økonomistyringsprogrammet Navision. Villy D. Jensen 
gav herefter en kort status på arbejdet med gennemgangen af KADK’s eksternt finansierede 
forskningsprojekter. 
 
Bestyrelsesformanden opfordrede til, at bestyrelsen får en status på arbejdet med PwC’s anbefalinger på 
de kommende møder med henblik på at kunne afrapportere til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
3.b. Årsrapport 2013  
Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik årsregnskabet. Regnskabet for 2013 viser som forventet et 
underskud på i alt 8,7 mio. kr. Underskuddet kan primært henføres til bagudrettede reguleringer på 
balanceposter som konsekvens af ”oprydningen” i økonomifunktionen. Det drejer sig primært om tab 
på eksternt finansierede forskningsprojekter, korrektion af KADK’s feriepengeforpligtigelser og 
nedskrivning af varelagre. 
 
Årets resultat betyder, at KADK’s egenkapital falder til 8,7 mio. kr. Med et budgetteret underskud i 2014 
er der herefter kun en mindre buffer tilbage. Egenkapitalen forventes dog fra 2015 at være i en positiv 
udvikling som følge af den budgetplan, som bestyrelsen vedtog december 2013. Rektor understregede, 
at dette også er nødvendigt, såfremt KADK evt. skal overgå til selveje i 2015. De netop gennemførte 
lønbesparelser er under omstændighederne forløbet tilfredsstillende, og en stor del af besparelserne er 
fundet via frivillige fratrædelser. KADK har endvidere varslet opsigelse af bygninger over for de 
relevante udlejere. 
 
Efter en drøftelse af KADK’s økonomi godkendte og påtegnede bestyrelsen årsregnskabet med 
bemærkning om, at der sættes en note i årsrapporten vedrørende stigningen i årsværkprisen som følge 
af korrektioner i KADK’s feriepengeforpligtigelser.   
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3.c. Økonomisk prognose   
Den økonomiske prognose for 2014-2016 viser, at KADK i 2014 budgetterer med et underskud på 6.1 
mio. kr., hvilket forventes at vende til et overskud i 2015 og 2016 på hhv. 2,6 og 3,2. mio. kr. 
 
3.d. Status på lønrevision 
Prorektor orienterede om, at Rigsrevisionen i februar har gennemført en lønrevision på KADK. KADK 
har efterfølgende holdt et statusmøde med Rigsrevisionen, og afventer nu den endelige rapport, der 
forventes at komme med kritikpunkter. Bestyrelsen modtager en plan for opfølgning på Rigsrevisionens 
bemærkninger, så snart rapporten foreligger. KADK har dog allerede med sammenlægning af Økonomi- 
og HR-enhederne taget initiativ til at styrke løn- og personaleadministrationen yderligere.   
 

Ad 4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   
Formanden meddelte,  

 at lovgivningsprocessen vedrørende overgang til selveje fra ministeriets side er skudt til 
efteråret. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2015. Bestyrelsen vil løbende blive holdt 
orienteret. 

 at bestyrelsesformanden og rektoratet har holdt møde med Uddannelses- og 
Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om bl.a. kvalitet og relevans i uddannelserne. På 
mødet blev ministeren desuden informeret om KADK’s behov for at bibeholde muligheden for 
en pause mellem bachelor- og kandidatdelen med henblik på at de studerende kan styrke deres 
erhvervserfaringer. Ministeren har yderligere holdt møde d. 25. februar 2014 med tre 
undervisere fra KADK vedrørende kvalitet i undervisningen. 

 at Kulturministeriet i samarbejde med fire andre ministerier netop har offentliggjort 
regeringens Arkitekturpolitik. Bestyrelsesformanden konstaterede, at uddannelserne generelt 
ikke har en central rolle i politikken. 

 at bestyrelsesformanden i forbindelse med udvekslingsprojektet ”MADE” har deltaget i 
afslutningen af de australske studerendes forløb hos Henning Larsen Architects. Formanden 
benyttede lejligheden til at takke Henning Larsen Architects for deres deltagelse i projektet. 
 

Ad 5. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte, 

 at KADK har haft besøg af en japansk delegation fra Kyoto University of Technology. 
Delegationen var på besøg med henblik på at indgå en samarbejdsaftale med KADK om 
udveksling af både studerende og medarbejdere.  

 at rektor på foranledning af det danske innovationscenter i USA har været på en rundtur i 
Silicon Valley for at se nærmere på, hvorledes amerikanerne griber innovation og samarbejde 
mellem uddannelsessystemet, virksomhederne og de offentlige myndigheder an. Turen har 
givet rektor inspiration til KADK’s videre strategiarbejde. 

 
Ad 6. Opfølgning på KADK’s strategiarbejde  
Prorektor gennemgik oversigt over KADK’s strategiske indsatområde samt mål fra 
udviklingskontrakten mm. Prorektor konkluderede, at det strategiske arbejde forløber planmæssigt og 
gennemgik herefter udvalgte områder. Prorektor fremhævede særligt, at mål om ny webside/visuel 
identitet evt. skal kobles med et nyt mere brugervenligt navn til KADK, som kan anvendes i daglig tale. 
Ændring af navn afventer dog at kunne blive indskrevet i forbindelse med den ministerielle 
lovgivningsproces vedrørende selveje. Prorektor orienterede endvidere om, at der er planer om at 
etablere en fælles materialesamling for arkitekt- og designskolen. KADK afdækker i øjeblikket 
mulighederne for at søge fondsmidler til projektet. 
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Rektor orienterede herefter om: 

 at processen med den nye faglige struktur forløber planmæssigt som følge af bl.a. det store 
arbejde, som de enkelte medarbejder i administrationen og de faglige miljøer har påtaget sig. 
Der lægges i øjeblikket sidste hånd på de nye studieordninger, sikring af overgangsordninger 
og fastlæggelse af den endelige dimensionering af de nye programmer m.v. 

 at KADK har udarbejdet en folder, der beskriver den nye faglige struktur. Folderen er 
henvendt til nye studerende og andre eksterne interessenter. Den har til formål at formidle 
arbejdet med den nye faglige struktur på en overskuelig vis til et ikke fagligt publikum. Internt 
har den modtaget kritik fordi enkelte enheder ikke kunne kende sig selv i dens sprogbrug og 
lay-out, men eksternt er den blevet taget godt imod.   

 at arbejdet med den nye lokaleplan og omflytning af medarbejdere og studerende er den næste 
del af processen i forbindelse med implementering af den nye faglige struktur. Det er et stort 
arbejde, hvor de kommende bygningsreduktioner er indtænkt. Den overordnede bygningsplan 
og fordeling af institutter meldes ud til alle ansatte og studerende senere i dag pr. e-mail. 
 

Ad 7. Eventuelt 
Rektor orienterede bestyrelsen om oplægget til den kommende bestyrelsesworkshop d. 26. marts 2014. 
Bestyrelsen skal på workshoppen drøfte, hvorledes og hvordan det er muligt at løfte KADK’s 
strategiarbejde via en samlet funds-indsats. Bestyrelsen vil modtage nærmere information. 


