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Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip 
de Langes Allé 10, Holmen.  

 

med følgende dagsorden:  

 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor – siden sidst (bilag) 

5. Opfølgning på strategiseminar (bilag) 

6. Økonomi 

     6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014 (bilag) 

     6.b. Godkendelse af budget for 2015 (bilag) 

     6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR (bilag) 

 7. Status på udviklingskontrakt 2015-2017 (bilag) 

8. Eventuelt 
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 Referat fra ekstraordinært møde i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 
på Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 09.30-10.00. 

  
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), Karen 
Mosbech (KM), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne-Louise Sommer (ALS).  
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL). 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Afbud: Ann Merethe Ohrt (AMO). 
 
 
Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor - herunder: 

       4. a Status på ny faglig struktur 

5. Bestyrelsens sammensætning 

6. Godkendelse af regnskabsinstruks 

7. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformand Johannes Due orienterede om, at han fratræder pr. 1. januar 2015. Fratrædelsen er 
meddelt Uddannelsesministeren og finder sted som følge af Rigsrevisionens bemærkninger til KADK i 
forbindelse med beretning om Statsregnskabet for 2013. Bestyrelsesformanden finder (som tidligere 
meddelt alle KADK’s ansatte og studerende d. 7. oktober 2014), det beklageligt, at Rigsrevisionen i 
deres beretning anvender en, efter formandens mening, unødig hård retorik. Bestyrelsesformanden 
beklagede desuden, at Rigsrevisionen ikke havde valgt at anerkende KADK’s eget arbejde – herunder, at 
KADK selv tog initiativ til at involvere revisionsvirksomheden PwC i 2013, og at KADK siden har taget 
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de nødvendige skridt i forhold til at følge op på samtlige af PwC’s anbefalinger, bl.a. opnormering af 
HR og Økonomi samt sikret, at der bliver foretaget en bagudrettet revision af alle personalesager. 
 
Rigsrevisionen opfordrede i beretningen til statsregnskabet for 2013 til, at rektors åremålskontrakt 
genforhandles, da den ikke er inden for rammerne af Moderniseringsstyrelsens fortolkning af den 
gældende bekendtgørelse på området. Rektor meddelte, at hun har bakket op om en genforhandling. 
Forhandlingen føres nu direkte af AC og Moderniseringsstyrelsen, og rektor står uden indflydelse på 
resultatet af forhandlingerne. 
 
Ad 4. Meddelelser fra rektor 
 
Ad 4a. Status på ny faglig Struktur 
Rektor orienterede kort om status for den nye faglige struktur som trådte i kraft pr. 1. september 2014, 
og forslog at bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde orienteres mere uddybende om alle de nye 
initiativer, der er implementeret i forbindelse med den nye faglige struktur. 
 
Rektor orienteret endvidere om, at ledelsen som følge af Rigsrevisionens bemærkninger har valgt at 
prioritere HR og Økonomi højt, men at ledelsen samtidig er opmærksom på, at det ikke må resultere i, 
at vi får opbygget et bureaukratisk system, der unødigt besværliggøre f.eks. ansættelse af deltidsansatte 
medarbejdere. KADK er dog pt. i et krydsfelt i forhold til både at imødekomme interne ønsker og 
eksterne krav til håndtering af administrative procedure.   
 
Prorektor orienterede om, at KADK er indkaldt til møder i styrelsen med henblik på at redegøre for, 
hvor langt vi er med oprydningen i HR- og Økonomifunktionen. Til disse møder udarbejdes 
statusrapporter om fremdrift i oprydningsarbejdet. Prorektor har besluttet at lade PwC udarbejde 
statusrapporterne på HR/lønområdet således at styrelsen oplever fuld sikkerhed omkring 
rapporteringen. 
 
5. Bestyrelsens sammensætning 
Uffe Hundrup orienterede om den fremadrettede proces for bestyrelsens sammensætning i forbindelse 
med formandens fratrædelse pr. 1. januar 2015. De interne medlemmer er på valg næste år med 
tiltrædelse pr. 1. februar 2016. De eksterne medlemmer er udpeget til og med juni 2015. KADK afventer 
dog svar fra Uddannelsesministeriet i forhold til de eksterne medlemmers beskikkelsesperiode, som 
tidligere er anmodet forlænget til og med 31. januar 2016. Bestyrelsen orienteres nærmere, så snart svar 
forligger fra Uddannelsesministeriet. Ny bestyrelsesformand forventes udpeget af ministeriet for den 
resterende periode frem til og med juni 2015. Formand samt øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen 
kan genbeskikkes af ministeriet. 
 
6. Godkendelse af regnskabsinstruks 
Prorektor redegjorde for den udsendte regnskabsinstruks. Regnskabsinstruktionen blev herefter kort 
drøftet og godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen tilsluttede sig endvidere den vedlagte indstilling, der 
bemyndiger bestyrelsesformanden til at godkende og underskrive fremtidige regnskabsinstruktioner, 
dog udtrykte bestyrelsen ønske om at dette forhold kun er gældende ved justeringer af instruksen. Ved 
større principielle ændringer godkendes regnskabsinstruksen fortsat af bestyrelsen. 
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7. Eventuelt 
Uffe Hundrup meddelte, at der snarest muligt vil blive udsendt forslag til bestyrelsens mødeplan for 
2015 via ”doodle”. Udkast til mødeplanen for 2015 er bl.a. fastlagt i forhold til kommende politiske 
processer herunder udgivelse af rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.  
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 Referat fra Strategiseminar i bestyrelsen d. 30. oktober 2014 på 
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte. kl. 10.00-17.15 
 
 

  
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), Karen 
Mosbech (KM), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne-Louise Sommer (ALS).  
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL). 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Afbud: Ann Merete Ohrt (AMO). 
 
 
Program for strategiseminar:  

Kl. 10.00  Bestyrelsens strategiproces 

Kl. 10:30 Regeringens udvalg til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser samt          

 drøftelse af retskrav vedr. optagelse på kandidatuddannelsen. 

 

Kl. 13.30 Præsentation: Balancer og positioner frem mod 2020  

Kl. 16.00 Balancer og positioner frem mod 2020 – fortsat 

 
Ad 1. Bestyrelsens strategiproces 
Rektor bød velkommen til strategiseminaret, og orienterede om programmet samt seminarets status. 
Strategiseminaret har til formål at drøfte emner af vigtighed for KADK’s kommende strategi. Rektor 
understregede, at formålet med seminaret ikke er at træffe nye strategiske beslutninger for nuværende, 
idet KADK’s eksisterende strategi fortsat er gældende frem til og med 2015. Med seminaret ønskes i 
stedet input og klare indikationer fra bestyrelsen, som kan anvendes som led i en bottom-up proces på 
KADK frem mod næste strategi.   
   
Rektor redegjorde herefter for de overordnede politiske processer som forventes at have afgørende 
indflydelse på KADK’s kommende strategi: 
 

1. Eventuel overgang til statsligt selveje 
2. Udviklingskontrakt 2015-2017 
3. Udvalg til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser 
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Rektor meddelte, at KADK forventer at komme spørgsmålet om statsligt selveje nærmere i forbindelse 
med møde i Styrelsen for de Videregående Uddannelser (VUS) d. 4. november 2014 om 
Udviklingskontrakt for 2015-2017. Det bliver dog tidligst i 2016, at KADK eventuelt kommer til at 
overgå til statsligt selveje. 
 
Rektor orienterede om processen for indgåelse af Udviklingskontrakt for 2015-2017 og foreslog, at 
perioden for den kommende strategi sammenstemmes med udviklingskontraktens nye aftaleperiode. 
Bestyrelsen drøftede forslaget, og bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af drøftelserne, at 
strategien forlænges med to år – til og med 2017. Dermed følger strategien udviklingskontraktens 
aftaleperiode. Bestyrelsen opfordrede til, at strategien vedtages inden udgangen af 2015, og opfordrede 
endvidere til, at der udarbejdes en særskilt plan for håndtering af spørgsmålet om evt. dimensionering 
som følge af anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.  
 
Ad 2. Regeringens udvalg til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser samt 
drøftelse af retskrav vedr. optagelse på kandidatuddannelsen. 
Rektor gennemgik kommissorium og sammensætning for Udvalget til fremtidssikring af de 
kunstneriske uddannelser. I kommissoriet fremgår det bl.a., at udvalget skal se nærmere på: 

• Uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse, herunder evt. tilpasninger heraf  
• Spørgsmålet om eventuelt opgør med retskrav 
• Sammenhængen mellem de tre videregående kunstneriske uddannelser og beslægtede 

uddannelser på andre institutioner.  
• Institutionsstrukturer, herunder muligheder for øget arbejdsdeling og/eller øget samarbejde.  
• Forudsætninger der sikrer at den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af uddannelserne 

er økonomisk og faglig holdbar, herunder en vurdering af en hensigtsmæssig 
institutionsstørrelse. 

 
KADK følger nøje udvalgets arbejde, og er i løbende i dialog med styrelsen/udvalget om bl.a. at levere 
input til udvalgets arbejde. Udvalget afrapporterer efter planen til Uddannelsesministeren i marts 2015, 
og KADK forventer, at der senest i november 2015, træffes en politisk beslutning om evt. 
dimensionering af KADK’s uddannelser, som følge af den relative høje ledighed blandt KADK’s 
dimittender.   
 
KADK arbejder allerede i dag aktivt på at forbedre beskæftigelsessituationen for KADK’s dimittender, 
og har udover strategien for 2013-2015 igangsat en række initiativer i samarbejde med relevante 
aktører. Blandt KADK’s seneste tiltag kan nævnes: 

• Samarbejde og sparring med KADK’s aftagerpaneler  
• Samarbejde med brancheorganisationerne om handlingsplan for dimittendledigheden 
• Aftagerundersøgelse for arkitektuddannelsen 
• Fastsættelse af mål i udviklingskontrakten for 2015-2017 
• Implementering af KADK’s nye faglige struktur med 7 nye institutter og 37 nye programmer, 

der i højere grad er tilpasset erhvervslivet og det omgivende samfunds krav. 
 

Blandt andet set i lyset af de mange gode initiativer som er sat i gang i samarbejde med fagenes 
relevante aktører, er budskabet udadtil følgende:  

• at man bør lade de initiativer, som er sat i gang, virke 
• at en dimensionering er en meget langsom løsning på dimittendledigheden 
• at aftagerne siger, at der på længere sigt er brug for de kandidater, KADK uddanner. 
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• at hvis KADK dimensioneres, så bør overskydende midler kanaliseres over i 
forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) for at højne kvaliteten.  

 
Rektor orienterede om, at udvalget som led i deres kommissorium skal drøfte en evt. afskaffelse af 
bachelorstuderendes retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse. Bestyrelsen drøftede på 
baggrund af det udsendte oplæg flere modeller for ændring/afskaffelse af retskravet. 
Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af drøftelserne, at bestyrelse ikke kan anbefale en 
ophævelse af retskravet. Bestyrelsen kan heller ikke anbefale, at KADK indgår som deltager i et 
pilotprojekt om afskaffelse af retskravet sammen med de andre kunstneriske uddannelser. Bestyrelsen 
anbefaler i stedet som minimum en fastholdelse af status quo (hvor bachelorer på KADK har ret til at 
blive optaget på en kandidatuddannelse efter at have afprøvet arbejdsmarkedet i en periode på ca. 2 år). 
Bestyrelsen anser spørgsmål om uddannelsernes kompleksitet, sikring af progression samt muligheden 
for den nødvendige kunstneriske modning som vigtige argumenter i en fastholdelse af status quo. Dertil 
kommer anerkendelsesdirektivets specifikke krav til arkitektuddannelsens opbygning og indhold, og 
aftagernes behov for adgang til tilstrækkelige højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. 

 
Som opfølgning på drøftelserne blev det på opfordring fra bestyrelsens to studenterrepræsentanter 
besluttet, at drøfte KADK’s studie- og karrierevejledningstilbud til de studerende på et kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
Ad 3. Balancer og positioneringer frem mod 2020 (eftermiddagsprogram) 
Rektor og prorektor åbnede eftermiddagens program, og præsenterede oplæg til forskellige balancer og 
mulige fremtidige positioneringer for KADK frem mod 2020. Bestyrelsen drøftede oplægget med 
udgangspunkt i KADK’s nuværende indtægtsgrundlag, positionering og strategi.  
  
På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen følgende spørgsmål: 
 

1. Præsenter den balance, I ser for KADK i 2020 mellem forskning og uddannelse og mellem ekstern 
finansiering og grundbevilling 

 
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet i grupper med efterfølgende plenumsamling. Nedenfor gennemgås de 
vigtigste pointer fra bestyrelsens drøftelser: 
 
Bestyrelsen var tilfreds med KADK’s nuværende fordelingsforhold mellem forskning og uddannelse i 
grundbevillingen, og understregede, at KADK ved en evt. neddimensionering af uddannelserne bør 
arbejde på at fastholde nuværende forskningsandel. Dog viser det nuværende indtægtsgrundlag, at der 
er et potentiale inden for forskningsfonding, betalingsstuderende og eftervidereuddannelsesområdet.  
 
Bestyrelsen mente, at der er muligt for KADK at drage erfaring fra andre uddannelsesinstitutioner i 
forhold til at indgå flere samarbejder med erhvervslivet. Gode eksempler på dette er f.eks. North 
Carolina Tech/DTU.  
 
Bestyrelsen, så ligeledes gode muligheder i at opprioritere efter- og videreuddannelsesområdet, som en 
selvstændig satsning. En satsning på efter- og videreuddannelsesområdet kan f.eks. udmøntes i 
etablering af summerschools og internationale master- og diplomuddannelsesprogrammer med nordisk 
profiltema, herunder f.eks. bæredygtighed. En satsning på efter- og videreuddannelsesområdet skal 
være med til at brande KADK internationalt og tiltrække internationale studerende og forelæsere samt 



 

4/5 

 
 

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

være til gavn for KADK’s øvrige daglige forsknings- og uddannelsesaktiviteter (f.eks. via 
engelsksproget kandidatundervisning).  
 
Der bør skelles til andre internatonale uddannelsesinstitutioners erfaring og positionering, og en 
satsning på efter- og videreuddannelsesområdet kan evt. også ske i samarbejde med andre 
uddannelsesinstitutioner.  
 
Der blev præsenteret forslag om at satse på en intern strategi i feltet mellem undervisning/forskning/ 
ekstern finansiering, og hvor der f.eks. satses på erhvervs-Ph.d.’er og på practice-based 
researchprogrammer for undervisere. Det kan være såkaldte ”lærer-ph.d.’er”, der styrker den 
forskningsbaserede undervisning gennem opkvalificering og løft af undervisernes 
forskningskompetencer. En sådan satsning kan ske i samarbejde med virksomheder og fonde. Ved at 
fokusere på anvendt forskning åbnes op for øgede mulighed for erhvervssamarbejder. Det kunne også 
være samarbejde med enkeltmandsvirksomheder, der kobles på KADK’s forskning. Forskningen skal 
samtidig have sin berettigelse i forhold til uddannelserne, og skabe grundlag for et fremadrettet 
rekrutteringsgrundlag.  
  
På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen herefter følgende uddybende spørgsmål:  
 

2. Med afsæt i valget af balance, hvad betyder dette for KADK i forhold en fremtidig vision. Og hvad 
giver den nødvendige internationale tiltrækningskraft? 

 
Bestyrelsen foreslog, at der fortsat tages udgangspunkt i den nuværende strategis vision om at være 
nordens førende akademi, men at KADK med fordel kunne samarbejde med de øvrige nordiske skoler i 
forhold til et bæredygtighedstema, og dermed trække på et skandinavisk brand i forbindelse med 
etablering af efter- og videreuddannelsesområdet. 
 
Bestyrelsen vurderede, at en satsning på efter- og videreuddannelsesområdet vil have positiv og gavnlig 
effekt på KADK’s øvrige aktiviteter selv om projektet ikke oppebærer et overskud. En opprioritering af 
efter- og videreuddannelsesområdet kræver dog ansættelse af faglige såvel som kommercielle 
kompetencer til at kick-starte satsningen, og sikre at den interne forskningskapacitet bringes i spil og 
uddannelsestilbuddene er attraktive for kursister og virksomheder. Konservatorskolen bør på sigt også 
indtænkes, da der er gode muligheder for udbud af kurser af høj international standard. 
 
Det bør ligeledes overvejes, hvorledes en satsning på efter- og videreuddannelsesområdet bedst 
organiseres f.eks. som en særskilt enhed eller som en ”bjælke” på toppen af nuværende institutter, samt 
hvorvidt enheden på sigt kunne have ansvar for vidensdeling og international kommunikation?  
 
Bestyrelsen anbefalede, at ledelsen afsætter midler i budgettet for 2015 til en satsning på efter- og 
videreuddannelsesområdet med henblik på evt. at gennemføre et pilotprojekt i form af en 
summerschool allerede fra sommeren 2015. Det blev desuden foreslået, at der søges midler til at starte 
projektet fra f.eks. Nordisk Ministerråd, nordiske klimafonde (f.eks. Kann Foundation) eller andre 
relevante sponsorer.  
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Rektor takkede for gode input til den videre strategiproces og understregede samtidig, at en 
opprioritering af efter- og videreuddannelsesområdet kræver stram risiko-styring. Det vil dog 
formodentlig kunne være med til at løfte andre forhold på skolen - herunder KADK’s brug af blended-
learning (tilstedeværelseskurser kombineret med E-learning og selvstudier). Ligesom en satsning på 
internationale master- og diplomuddannelser kan løfte KADK’s eksisterende strategiske drøftelser om 
internationalisering. 
 
Bestyrelsesformand Johannes Due takkede afslutningsvis for et godt og konstruktivt seminar. 
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 Meddelelser fra rektor 

 Vedrørende dagsordenens punkt 4 
Bilag vedrørende siden sidst 

 
KADK 
 

• Ny faglig Struktur: Med skoleåbning d. 2. september har KADK lanceret den nye faglige 
struktur med 7 institutter og mere end 37 nye bachelor- og kandidatprogrammer. 
 

• Valg til råd, nævn og udvalg: Der er i oktober afholdt valg til KADK’s Faglige Råd og tre 
Studienævn. Valgresultatet blev offentliggjort på KADK’s intranet d. 18. november 2014.   
 

• Udvalgsbesøg: KADK havde d. 1. december 2014 besøg af udvalget til fremtidssikring af de 
kunstneriske uddannelser. Formand for udvalget Merethe Eldrup blev efterfølgende vist 
rundt på KADK. Udvalget forventes at afgive rapport i marts 2015.   
    

• Ny hjemmeside: KADK har i forbindelse med studiestart lancereten ny fælles 
hjemmeside. Besøg den på www.kadk.dk 
 

• Kvalitets- og Relevansudvalget: Udvalget har i d. 24. november udgivet deres anden 
rapport: ”Høje mål – fremragende undervisning”. De kunstneriske uddannelser fremhæves i 
rapporten. Læs rapporten på uddannelsesministeriets hjemmeside: Ufm.dk   

 
• Uddannelsessamarbejde: Rektor har d. 24-27. november, som repræsentant for 

Rektorkollegiet for de Kunstneriske Uddannelser (RKU), været på formelt besøg i Kina 
sammen med repræsentanter for Uddannelsesministeriet. Turen var arrangeret med henblik 
på at styrke de to landes samarbejdsrelationer på uddannelses- og forskningsområdet. 

 
 
Arkitektskole 
 

• Horizon2020: KA har fået godkendt to Horizon2020-projekter i samarbejde med en 
række internationale samarbejdspartnere. Det ene projekt er: Flora Robotica-projektet til ca. 
3,7 mio. €, hvoraf KADK vil modtage 5 mio. kr. Projektet iværksættes pr. 1. april 2015 og 
løber over 4 år. Projektet forventes at involvere en ph.d. og en post doc.  Det andet projekt 
som KADK er hovedkoordinator på, går under navnet Innochain. Det er et projekt til i alt 4 
mio. €, hvoraf KADK vil modtage ca. 7, 5 mio. kr. Projektet omfatter i alt 15 ph.d’er, hvoraf 
tre skal ansættes på KADK. Projektet starter 1.september 2015 og løber over 4 år. Aftalerne 
forventes endeligt på plads, så snart de enkelte samarbejdspartnere har underskrevet 
kontrakterne. 
 

• Forskningsprojekt: Som afslutning på det kollektive forskningsprojekt ”Mod en tektonisk 
bæredygtig byggekultur” udkommer antologien Towards an Ecology of Tectonics - The 
Need for Rethinking Construction in Architecture, på det internationale forlag Edition Axel 
Menges. 
 

• Presseomtale: Kunstakademiets Arkitektskole er nævnt som en af verdens bedste 
arkitektskoler i det britiske online-magasin Spear's Wealth Management Survey.  
 

• Jubilæum: Center for industriel arkitektur, CINARK, fejrer 10 års jubilæum med 
bogudgivelse. 

 
• Arkitektpris: Arkitektstuderende Lea Olsson fra KADK er en af dette års vinderne af 

VELUX’ internationale arkitektpris IVA.  
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• Udnævnelse: Lektor ved institut for Bygningskunst og Design Arkitekt m.a.a. Karina Mose 

er valgt som ny formand for foreningen Dansk Center for Lys.  
 

• Internationalt symposium: Kunstakademiets Arkitektskole var i slutningen af august 
vært for et dansk-australsk symposium om fremtidens byer. Over 200 gæster var mødt frem 
for at høre arkitekter og planlæggere fra Australien og Danmark debattere udfordringerne i 
at skabe offentlige rum i store byer. 
 

• Udstillinger: Professor Anders Abraham fra KADK og billedkunstner Jes Fomsgaard har 
skabt en udstilling ’House in Motion’ på  Dansk Arkitektur Center.  
 

• Erhvervs-ph.d.: Institut for bygningskunst og Design og Henning Larsen Architects har 
fået bevilget midler til et nyt ErhvervsPhD-projekt: “Lighting Design – Improving Learning 
Environments through Lighting”.  
 

 
Designskolen 

 
• Møbelseminar på KADK: Institut for Bygningskunst og Design har i samarbejde med 

innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning gennemført et møbelseminar torsdag d. 
4. december 2014 med deltagelse af producenter, designere, og øvrige møbelbranchefolk. 
Seminaret er udviklet på baggrund af anbefalingerne i rapporten ’Udfordringer og 
muligheder for den danske møbel- og interiørbranche’ - en tænketank, nedsat af 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning i samarbejde med Træ- og 
Møbelindustrien (TMI), i 2012 for at fremtidssikre Danmarks førende position inden for 
møbeldesign og -produktion. 

 
• Udstillinger: Designskolen har haft en meget succesfyldt temaudstilling på London Design 

Week i september. 
 

• Udstillinger: Designskolen planlægger en række internationale udstillinger i 2015. Milano 
udstillingen i 2014 var en stor succes, og vi kan nu med en bevilling i RKU-regi på 700.000 
rejse ud med en ny samlet udstillingsplatform til Milano 2015, London Design Week 
september 2015 og Hong Design Institute december 2015, og præsentere skolen og 
uddannelsesprogrammerne. Lignende udstillinger planlægges på Arkitetkskolen. 

 
• Udnævnelse: Tine Kjølsen er inviteret med i Hong Kong Design Institute’s advisory board. 

 
 
Konservatorskolen 
 

• Konferencer: En række lektorer på Konservatorskolen deltog i september i verdens største 
konserveringskongres ICOM-CC Triennial conference 2014 i Melbourne, Australien. Fire 
peer-reviewed papers, og fire tilsvarende peer-reviewed posters. Der var i alt ca 150 papers 
udvalgt blandt omkring 500 indsendte. 
 

• Konferencer: ICOM-CC triennial conference vil blive afholdt i København efteråret 2017 i 
et samarbejde mellem Konservatorskolen, Statens Naturhistoriske Museer, Det kongelige 
Bibliotek, Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. 
 

• Internationalt PhD-kollokvium:  Der blev afholdt et internationalt PhD-kollokvium den 
24.-25./11-2014 med deltagere fra USA, Portugal, Italien, Tyskland, Holland, Sverige, Norge, 
og Danmark. 
 

• Horizon2020: Konservatorskolen har indsendt EU-ansøgninger i perioden siden seneste 
bestyrelsesmøde til: IPERION_CH, INNOVA, CMOP (Heritage Plus JPI) 
 

• Personalia: Tidligere rektor René Larsen gået på efterløn. 
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 Opfølgning på budget 2014 efter 3. kvartal  

 
 
Efter 3. kvartal 2014 udgør det regnskabsmæssige resultat et overskud på 18,2 mio. kr., og forvent-
ningerne for 4. kvartal er et underskud på 20,7 mio. kr. Samlet er forventningen til hele 2014 et under-
skud på 2,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Forbedringen i forhold til budget 
2014 på 3,6 mio. kr. hænger sammen med øgede indtægter på 6,7 mio. kr. primært fra overhead ved 
lukning af gamle eksternt finansierede projekter. Af de øgede indtægter er der afledte driftsomkost-
ninger på 2,5 mio. kr. Endelig er finanslovsbevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af 8. 
fase i Statens Indkøbsprogram.  

Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal 2014 

Resultatet efter 3. kvartal er et overskud på 18,2 mio. kr. som følge af indtægter på 232,0 mio. kr. og 
udgifter 213,8 mio. kr.  

Tabel 1. Samlet opfølgning 2014 efter 3. kvartal
Forbrug 1.-3. Kvt. Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 4. kvt. 2014 i alt Dif.

Indtægter 300,8 232,0 77% 73,2 305,2 4,4
 - Bevilling 270,9 202,9 75% 67,6 270,5 -0,4
 - Indtægter 10,9 14,9 137% 2,7 17,6 6,7
 - Tilskud 19,0 14,2 75% 2,9 17,1 -1,9

Udgifter 306,9 213,8 70% 93,9 307,7 -4,6
 - Løn 165,4 119,3 72% 45,7 165,0 0,4
 - Øvrig drift 65,5 37,0 56% 32,0 69,0 -3,5
 - Husleje 51,1 39,2 77% 11,9 51,1 0,0
 - Afskrivninger 5,9 4,1 69% 1,4 5,5 0,4
 - Eksterne projekter 19,0 14,2 75% 2,9 17,1 -1,9

Total -6,1 18,2 -298% -20,7 -2,5 -0,2  

 

I indtægterne på 14,9 mio. kr. indgår projektrelaterede engangsindtægter fra projektlukningen på ca. 
6,0 mio. kr. Desuden overstiger antallet af betalingsstuderende det forventede, og der er indtægter fra 
en ny diplomuddannelse. 

Udgifterne på 213,8,3 mio. kr. udgør samlet set 70 % af budgettet. Lønudgifterne på 119,3 mio. kr. 
udgør 72 % af budgettet. Ved årets slutning skal der reguleres for feriepengeforpligtelse og hensæt-
telse til åremålsgodtgørelse. Driftsudgifterne på 37,0 mio. kr. udgør 56 % af budgettet og skyldes 
tilbageholdenhed med forbruget i administrationen. Huslejen på 39,2 mio. kr. udgør 77 % af budgettet 
som følge af mindre forudbetalte huslejer. 
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3. Forventninger til 4. kvartal 2014 

 I 4. kvartal forventes et underskud på 20,7 mio. kr. som følge af indtægter på 73,2 mio. kr. og udgifter 
på 93,9 mio. kr. Det samlede resultat for 2014 forventes dermed at blive et underskud på 2,5 mio. kr.  

I udgifterne på 93,9 mio. kr. er der under løn bl.a. indregnet en øget hensættelse til skyldige feriepenge 
i forbindelse med indføring af et tids- og fraværsregistreringssystem. I den øvrige drift er der indregnet 
en mindre forøgelse af øvrig drift som følge af de ekstraordinære overheadindtægter i første halvår 
samt en ny hensættelserne til retabling af lejemål, som ikke er indgået med Bygningsstyrelsen. Hen-
sættelsen dækkes af mindre forbrug på de administrative områder. 

Vurdering af budgettet 

Efter første halvår 2014 indmeldte KADK en forventet forbedring af resultatet for 2014 med 3,6 mio. 
kr. primært som følge af engangsindtægter fra eksternt finansierede indtægter. Det forventede under-
skud fra budgettet blev herved reduceret fra 6,1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. 

I 3. kvartal 2014 er der konstateret stor tilbageholdenhed i driftsforbruget på de administrative 
afdelinger. Overskuddet herfra går til en ny hensættelse til retablering af lejemål. Samlet betyder det, 
at forventningen til resultatet for 2014 fastholdes på et underskud på 2,5 mio. kr. 
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 Udkast til budget 2015 
 

 
 

Udkast til budget 2015 for KADK er baseret på Forslag til Finanslov (FFL) 2015. Efter et år med et 

budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. har det været målet at udarbejde udarbejdet et udkast til budget 

med et overskud på 3,0 mio. kr. Overskuddet skal genopbygge egenkapitalen, som er blevet reduceret 

med 8,7 mio. kr. i 2013, og som forventes yderligere reduceret med 2,5 mio. kr. i 2014. I budgettet er 

der afsat en udviklingspulje på ca. 4 mio. kr., som bl.a. skal understøtte udviklingskontrakten og 

strategiplanen. 

 

Udkast til budget 2015 i Tabel 1 rummer indtægter på 304,3 mio. kr. og omkostninger på 301,3 mio. kr. 

Der er udmøntet en finanslovsreserve på 8,2 mio. kr., og der er reducerede lønudgifter efter personale-

tilpasninger i 2014 og reduktion i udgifterne til husleje efter tilpasning af bygningsmassen i 2014. 

Finanslovsreserven er ikke udmøntet i 2016 og 2017 på FFL 2015, hvilket giver stor usikkerhed omkring 

budgetterne fra 2016. 

 

 
 

Udkast til budget 2015 bidrager til en genopbygning af egenkapitalen med 3,0 mio. kr. Tabel 2 viser, at 

det forventede overskud i 2015 forøger egenkapitalen til 9,2 mio. kr. Yderligere overskud i 2016 og 2017 

bringer egenkapitalen op på 16,5 mio. kr., svarende til niveauet fra 2012.  

 

Tabel 1. Budget 2015 for KADK baseret på FFL 2015  1)
Mio. kr. B 2014 P 2014 2015 2016 2017 2018
Nettobevilling KADK (FFL 15) 270,9 270,5 267,2 261,9 256,6 244,6
Finanslovsreserve 2) 0,0 0,0 8,2 14,0 19,6 0,0
Indtægter 10,9 17,6 11,4 11,4 11,4 11,4
Tilskud 19,0 17,1 17,5 18,4 19,3 20,3
Indtægter i alt 300,8 305,2 304,3 305,7 306,9 276,3
Løn 165,4 165,0 163,2 163,2 163,2 163,2
Husleje 51,1 51,1 48,7 48,7 48,7 48,7
Øvrig drift 65,5 69,0 66,0 66,0 66,0 66,0
Afskrivninger 5,9 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9
Eksterne projekter 19,0 17,1 17,5 18,4 19,3 20,3
Omkostninger i alt 306,9 307,7 301,3 302,2 303,1 304,1

Årets resultat -6,1 -2,5 3,0 3,5 3,8 -27,8
1) 2014 er i  PL-niveau 2014 mens 2015 og frem er i  niveau 2015. B er vedtaget budget og P er prognosen
ved Q3 2014.
2) Finanslovsreserven er kun udmøntet i  2015 på FFL 2015.
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I et selvejet KADK vil det være fornuftigt med en egenkapital til imødegåelse af usikkerhederne i 

KADK’s økonomi. I Tabel 3 er der foretaget en vurdering af de skønnede usikkerheder med en angivelse 

af tilhørende afdækningsbeløb på samlet 9 mio. kr. Afdækningsbeløbet må forventes dækket af den frie 

egenkapital, idet statsforskrivningen på sigt må forventes tilbageført til Finansministeriet.  

 

 
 

Indtægter 

Bevillingen på FFL 2015 udgør 275,4 mio. kr. i 2015, og inkluderer udmøntning af KADK’s andel af 

reserven på finanslovens § 19.38.79. I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2014 blev der efter 

dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser indregnet KADK’s forventede andel af reserverne 

på finanslovens § 19.38.79 i årene 2015 til 2017 i KADK’s budget. På FFL 2015 er der dog kun udmøntet 

reserver for 2015. Det giver en betydelig usikkerhed om bevillingerne i 2016 og frem. 

 

Andre indtægter på 11,4 mio. kr. stammer fra betalingsstuderende, efteruddannelse, studerendes 

betaling for anvendelse af materialer, overhead fra eksterne projekter samt diverse øvrige indtægter. 

Der er indregnet en mindre prisstigning for betalingsstuderende og overhead fra eksterne projekter er 

forøget med 0,6 mio. kr. 

 

Lønninger 

Budgettet for 2015 rummer lønninger på 163,2 mio. kr. Budgettet er reduceret i overensstemmelse med 

besparelsesplanen fra 2014, og der er indregnet en regulering på 1 % for at imødegå årlige lønstigninger.  

 

Husleje 

Antallet af kvadratmeter på Holmen reduceret i 2014, og det betyder reducerede udgifter til huslejen i 

2015 på i alt ca. 4 mio. kr. Huslejen i 2015 er herefter reguleret med forventede stigninger på ca. 2 % i 

forhold til 2014. Samlet er besparelsen på 2,4 mio. kr. i forhold til 2014. 

 

Driftsudgifter 

Øvrige driftsudgifter forventes i 2015 at udgøre 66,0 mio. kr. Det er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold 

til de budgetterede driftsudgifter for 2014. Der er afsat en udviklingspulje på 4 mio. kr. under 

Tabel 2. Egenkapitalen for KADK baseret på Q3 prognosen og FFL 2015
Mio. kr. B 2014 P 2014 2015 2016 2017 2018
Primo opgørelse 8,7 8,7 6,2 9,2 12,7 16,5
Forventet resultat -6,1 -2,5 3,0 3,5 3,8 -27,8
Ultimo opgørelse 2,6 6,2 9,2 12,7 16,5 -11,3
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.

Tabel 3. Egenkapitalens dækningsbehov.
Mio. kr.
Eksternt finansierede projekter (ca. 10% af omsætningen)  1) 2,0
Efter- og videreuddannelse (nyt forretningsområde på ca. 5 mio. kr.) 1,0
Indtægtsusikkerhed (10% af Budget 2015 på ca. 11 mio. kr.) 1,0
Generel styringsusikkerhed på ordinær virksomhed (Ca. 290 mio. kr.) 5,0
Ultimo opgørelse 9,0
1) I driftsbudgettet indgår 0,5 mio. kr. ti l  årl ig imødegåelse af tab på projekterne.
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Rektoratet bl.a. til understøttelse af strategien og den nye udviklingskontrakt med Uddannelses-

ministeriet. Der er afsat budget til revisionsbistand ved overgang til selveje, taksameterbevilling og 

arbejdet med opfølgning på lønrevisionsrapporten. Hertil kommer en reserve på 2 mio. kr. til 

imødegåelse af usikkerheder i form af reduktion af bevillingen, tyveri, erstatninger, evt. øget 

lønudvikling og andre uforudsigelige hændelser. 

 

Det er fortsat en klar ambition på sigt at nedbringe de administrative driftsudgifter gennem bl.a. 

digitalisering af områder. Det bliver dog vanskeligt i de første år at nedbringe driftsudgifter som 

konsekvens af bl.a. overgangsordninger fra gammel til ny studieordning og arbejdet med opfølgning på 

lønrevisionen.  

 

Afskrivninger 

Afskrivninger fastholdes på nuværende niveau, som skønnes at være passende i forhold til det samlede 

budget. 

 

Eksternt finansierede projekter 

Oprydning i de eksternt finansierede projekter i 2013 og 2014 har regnskabsteknisk øget omsætningen 

på området. Derfor er forventningen til omsætningen for 2015 på 17,5 mio. kr. ikke baseret på omsæt-

ningen i 2013 og 2014, men primært på kendskabet til eksisterende bevillinger. I den nye udviklings-

kontrakt med Uddannelsesministeriet indgår en målsætning om at øge omsætningen på det eksternt 

finansierede område med 5 % om året.  

 

KADK er ved at indgå endelige aftaler om to store EU-bevillinger fra 2014 under det nye forsknings-

program Horizon 2020 til en forventet samlet værdi af ca. 12 mio. kr. over 4 år. KADK er koordinator på 

den ene bevilling. 

 

Usikkerheder i budgettet 

Det væsentligste usikkerhedspunkt i budgettet knytter sig fortsat an implementeringen af den nye 

faglige struktur. Første semester af de nye studieprogrammer gennemgøres efteråret 2014 og andet 

semester i foråret 2015. Herefter har alle programmer været igennem begge semestre på alle årgange, 

og der er opnået større sikkerhed for udgiftsniveauet. 

 

Gennemgangen af projektområdet er afsluttet i 2014. Der er etableret nye styringssystemer og en 

vejledning i form at en projekthåndbog med beskrivelse af forretningsgange mv. forventes klar til 1. 

januar 2015. Der er budgetteret med 0,5 mio. kr. til uventede tab på eksternt finansierede projekter.  
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 Status på arbejde i Økonomi og HR 
 Aktuel status på KADK’s arbejde med revisionsrapporterne og orientering om løbende revision 2014 

 

På bestyrelsens møde den 27. august 2014 fik bestyrelsen en aktuel status for arbejdet med økonomi-
funktion efter anbefalingerne fra de eksterne revisorer fra PricewaterhouseCoopers samt opfølgningen 
på Rigsrevisionens rapport fra udført lønrevision i januar 2014. Bestyrelsen får her en aktuel status på 
arbejdet med disse to rapporter samt Rigsrevisionens rapport efter løbende revision 2014. 

1. Anbefalingerne fra PWC’s rapport fra oktober 2013 

Anbefalingerne fra PWC’s rapport fra oktober 2013 om ”Assistance i forbindelse med afklaring af 
regnskabsmæssig usikkerhed, tilpasning af økonomiprocesser samt mulig overgang til selveje” gik på 
følgende forhold: 

1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti (afsluttet) 
2. Kompetenceløft til økonomifunktionen 
3. Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter (afsluttet) 
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 
5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende 

Ad 2. Kompetenceløft i økonomifunktionen 

I PWC’s statusrapport fra februar 2014 konstateres det, at der er ansat yderligere to specialkonsulenter i 
økonomifunktionen. Status er dermed tre nye specialkonsulenter til økonomistyringen siden sommer 
2013. Det er ledelsens vurdering, at kompetencerne dermed er til stede på økonomistyringsområdet. 
Efter den nylige sammenlægning af Økonomi og HR er overvejelserne om de regnskabsmæssige 
kompetencer og ressourcer kædet samen med vurdering af kompetencer og ressourcer i HR. Der er nu 
udarbejdet procesbeskrivelser og etableret fælles månedlige opfølgningsmøder med institutterne. På det 
grundlag vurderes kompetenceløftet i økonomifunktionen for gennemført. 

Ad 4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 

KADK har taget projektmodulet i Navision Stat i brug, og der er udarbejdet en række rapporter til de 
projektansvarlige og ledelsen.  

Arbejdet med projekthåndbogen følger tidsplanen, og den forventes stadig klar til 1. januar 2015. Indtil 
da er der udarbejdet en midlertidig instruks for ansøgninger og samarbejdsaftaler med ekstern 
finansiering. 

Ad 5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende 

KADK har besluttet at fremrykke implementere en digital understøttelse af området, således at det er i 
drift 1. januar 2015. Udvikling af systemet er næste afsluttet, og der planlægges start af systemet i 
administrationen pr. 1. januar 2015. Herefter er det planen at starte op på et institut, og bruge 
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erfaringerne herfra til implementering på de øvrige institutter. Det er planen at alle institutter er på 
systemet den 1. maj 2015. 

2. Rigsrevisionens lønrevision i januar 2014 

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2014 fik bestyrelsen forelagt Rigsrevisionens rapport af maj 2014 efter 
udført lønrevision i januar 2014, samt KADK’s svar af 5. juni 2014 til Rigsrevisionen. KADK har ikke 
modtaget noget svar på brevet til Rigsrevisionen. I KADK’s svar til Rigsrevisionen opstilles en ambitiøs 
plan for arbejdet med de nævnte punkter i revisionsrapporten. Den første opfølgning på dette arbejde 
fik bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 27. august 2014. KADK har desuden været til opfølgnings-
møder i Uddannelsesstyrelsen den 29. august 2014 og den 7. november 2014, og der er aftalt nyt 
opfølgningsmøde i UDS den 12. december 2014. KADK sikrer opfølgning på planen med månedlige 
møder med deltagelse af prorektor og Økonomi & HR. 

Bestyrelsen får her en aktuel status pr. 4. december 2014 på arbejdet med opfølgning på lønrevisionen. 
Status og løbende fremdrift fremgår i oversigtsform af Bilag 1. PricewaterhouseCoopers (PWC) har 
foretaget kvalitetskontrol af det udførte arbejde og kommet med anbefalinger på procesbeskrivelserne. 
PWC’s rapport om de gennemførte kontroller er vedlagt. 

Overordnet er arbejdet så langt, at 23 ud af 31 punkter er afsluttet. Til udestående punkter er der 
følgende bemærkninger: 

Ad 2 og 5. Intern kommunikation i løn og personale og forretningsgange. Efter sammenlægning af de to 
afdelinger er der etableret fælles månedlige opfølgningsmøder med institutterne, og der er udarbejdet 
beskrivelser af de fleste løn- og personaleprocesser. Når de sidste processer er beskrevet senest 1. 
februar 2015, kan de to punkter afsluttes. 

Ad 3, 21 & 22. Elektronisk time- og fraværsregistrering. Flere punkter omkring timeløn samt ferie og 
fravær løses ved implementering af et elektronisk time- og fraværsregistreringssystem. Systemet er så 
langt, at der køres test i Økonomi og HR i uge 50. Herefter startes hele administrationen op i systemet 
fra 1. januar 2015. I løbet af januar skal systemet implementeres på et institut, og erfaringerne herfra 
skal bruges til udrulning på de øvrige institutter senest den 1. maj 2015. 

Ad 15. Gennemgang af alle personalesager. Der er arbejdet hårdt på nye procesbeskrivelser og 
afdækning af grundlaget for de forskellige personalesager. Det har medført, at selve gennemgangen af 
personalesagerne først nu er ved at tage form. Det er dog fortsat planen, at alle sager skal være 
gennemgået med udgangen af 2015.  

Ad 14. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst. Sagen involverer UDS og er foreløbig i en 
afklaringsfase. Det er planen, at sagen er afsluttet til semesterstart 1. september 2015. 

3. Løbende årsrevision 2014 

Rigsrevisionen har i september og oktober udført løbende årsrevision. Den samlede konklusion er, at 
forretningsgange og interne kontroller ikke fungerer helt tilfredsstillende. De primære årsager er 
manglende ajourført regnskabsinstruks samt arbejdsbeskrivelser og vejledninger vedrørende 
administration af eksternt finansierede projekter. Desuden er det konstateret, at der ikke har været 
hensat beløb til retablering af visse lejemål i regnskabet. Det skal ske i regnskabet for 2014. 
Hensættelsen forventes at kunne holdes inden for det forventede underskud på 2,5 mio. kr. i prognosen 
for både Q2 og Q3. Der udarbejdes snarest en svarskrivelse til Rigsrevisionen med tiltagene i anledning 
af rapporten, som er vedlagt denne statusopgørelse. 



Økonomi 04-12-2014

1. opfølgning på lønrevision udført januar 2014 VDJ

Aktuel status
Deadline Påbegyndt % færdig % færdig % færdig Fremdrift Afsluttet Bemærkninger

(31) af 31 15-08-2014 04-11-2014 04-12-2014 (23)
1. Organisering af personale- og lønadministration 69% 78% 87%
1. Opdatering af regnskabinstruksen 01-09-2014 Ja 75% 95% 100% 5% Ja Instruksen er færdig.
2. Intern kommunikation mellem løn og personale Ja 50% 75% 90% 15% Enkelte procesbeskrivelser i HR udestår.
3. Decentral organisering af løn- og personaleadministration 01-01-2015 Ja 5% 50% 50% Processerne er OK og månedesmøder afholdes. Tidsreg. forsinket.
4. Bemandingssituationen i løn- og personaleområdet Ja 75% 85% 100% 15% Ja Vikarhjælp indhentet.
5. Beskrevne forretningsgange på løn- og personaleområdet 01-09-2014 Ja 75% 50% 70% 20% Udestår stadig et antal processer og blanketter.
6. Dispositionsbemyndigelserne Ja 100% 90% 100% 10% Ja Nye bemyndigelser på plads.
7. Ledelsens månedsmøder vedr. løn- og personaleadm. Ja 100% 100% 100% Ja Allerede dokumenteret. Møderne udvikles løbende.

2. Forretningsgange på personaleområdet 86% 92% 94%
8. Journalisering på personalesager Ja 100% 100% 100% 0% Ja Allerede dokumenteret
9. Relevante titler på journaliserede dokumenter Ja 100% 100% 100% 0% Ja Allerede dokumenteret
10. Ikke alle dokumenter journaliseret på personalesagerne 01-09-2014 Ja 100% 100% 100% 0% Ja Kontrolleret af PWC
11. Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på personalesagerne Ja 100% 100% 100% 0% Ja PWC har fundet processer, som mangler kontrollen.
12. Anciennitetsberegningen ved nyansættelser 01-09-2014 Ja 100% 100% 100% 0% Ja Kontrolleret af PWC
13. Aftale åremålsvilkår for ledelsen. Ja 50% 90% 100% 10% Ja Afsluttet og kontrolleret af PWC
14. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst Ja 50% 55% 55% En række afstemningsmøder afholdt. Tidsplanen holder.

3. Fejl og mangler på sagerne 60% 78% 75%
15a. Plan for gennemgang af alle personalesager 01-09-2014 Ja 0% 100% 100% Ja Der foreligger en plan for gennemgang af P-sagerne
15b. Gennemgang af alle personalesager Ja 0% 2% 2% De første sager på særlige ydelser er gennemgået.
16. Forkert honorering i forbindelse med forskningsprojekt 01-09-2014 Ja 100% 100% 100% Ja Afsluttet og  kvalitetskontrolleret af PWC
17a. Fejl i to censorvederlag 01-09-2014 Ja 75% 100% 100% Ja Afsluttet og  kvalitetskontrolleret af PWC
17b. Vejledning i censorvederlag 01-09-2014 Ja 50% 100% 50% Ja Vejledning færdig og kontrolleret af PWC
18. Studerende underskriver timesedler 01-09-2014 Ja 100% 100% 100% Ja Kontrolleret af PWC
19. Studerende i vagtordning har fået dobbelt honorar Ja 100% 100% 100% Ja Kontrolleret af PWC
20. Forkert anciennitetsberegning på studentermedhjælpere 01-09-2014 Ja 100% 100% 25% -75% Fundet fejl i sagerne. Indgår i P-sagsgennemgang.
21. Forretningsgange for særlige ydelser (timeløn) ikke tilstrækkelig sikker 01-01-2015 Ja 5% 50% 50% Procesbeskrivelser udarbejdet og centraliseret. Tidsreg. forsinket.

4. Ferie og andet fravær 13% 35% 75%
22. Decentrale enheders ferieregistrering utilstrækkelig 01-01-2015 Ja 5% 50% 50% Rapprter fra FRAV gennemgået i afd. Tidsreg. forsinket.
23. Ferielønsregulering ved ændret arbejdstid er usikker 01-09-2014 Ja 20% 20% 100% 80% Ja Afsluttet og kontrolleret af PWC

5. Forretningsgange til sikring af korrekt løn 63% 58% 100%
24. Manglende interne kontroller (særlige ydelser, ferie og andet fravær) 01-09-2014 Ja 20% 20% 100% 80% Ja Afsluttet og kontrolleret af PWC
25. Vejledning i lønsagsbehandling af timesedler 01-09-2014 Ja 10% 100% 90% Ja Afsluttet i procesbeskrivelse og kontrolleret af PWC
26. Dokumentation af udført kontrol af uddata 01-09-2014 Ja 20% 20% 100% 80% Ja Afsluttet og kontrolleret af PWC
27. Studerende fejlagtigt indplaceret på ny løn Ja 100% 100% 100% Ja Kontrolleret af PWC
28. Dokumentation for aftaler med gæsteforelæsere Ja 100% 100% 100% Ja Allerede dokumenteret
29. Udligning af á conto beløb fra 2010 uden godkendelse 01-09-2014 Ja 75% 100% 100% Ja Kvalitetskontrollerets af PWC

6. Budgetopfølgning
Ingen selvstændige bemærkninger.

Bialg 1
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1 Baggrund og formål 

1.1 Baggrund 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en fusion 
af tre skoler – Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Designskole og Kunstakademiets 
Konservatorskole. Fusionen er gennemført pr. 1. januar 2012, og seneste organisationstilpasning er 
foretaget pr. 1. september 2014. 

Rigsrevisionen har primo 2014 gennemført en lønrevision på KADK, hvor det konkluderes, at 
forretningsgange og interne kontroller for området ikke fungerer tilfredsstillende. Lønrevisionen blev 
gennemført  inden for områderne: 

 Organisering og instrukser på personale- og lønområdet 

 Personaleadministrationen 

 Særlige ydelser 

 Sygdom, ferie og andet fravær 

 Lønadministrationen 

 Procedure for opfølgning på lønbudgettet. 

Rigsrevisionen har efterfølgende givet anmærkninger til samtlige reviderede områder, som forventes 
udbedret. 
 
Med udgangspunkt i Rigsrevisionens lønrevision har KADK opstillet en handlingsplan, indeholdende 31 
opfølgningspunkter, som skal skabe tilfredsstillende foranstaltninger for de nævnte områder i 
revisionsrapporten. 
 
Handlingsplanen er efterfølgende indsendt til Rigsrevisionen, som ikke har givet bemærkninger hertil. 
 

1.2 Formål 
Denne rapport har til formål at give PwC’s vurdering af handlingsplanens udførelse, herunder en status og 
vurdering for hvert af de 31 opfølgningspunkter, der er indeholdt i handlingsplanen. 

PwC vil vurdere opfølgningspunkterne, i henhold til hvorvidt de afsluttede opfølgningspunkter efter vores 
vurdering er implementeret på tilfredsstillende vis og lever op til de forventninger, KADK og 
Rigsrevisionen må have til en effektiv HR- og lønadministration. I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke 
er afsluttet, vil en vurdering af tidshorisonten for udbedring af opfølgningspunktet blive foretaget. 

PwC gør opmærksom på, at der ikke er foretaget revision af de 31 opfølgningspunkter. En fuldstændig 
revision kunne give et dybere billede af det bagudrettede perspektiv. PwC har i stedet prioriteret en 
gennemgang og kvalitetssikring, baseret på interviews, stikprøver og kvalitativ gennemlæsning. Ved en 
revision ville vi i større omfang have gennemgået og testet ned til underliggende dokumentation. 

PwC’s vurdering er uafhængig af KADK’s egen vurdering af de enkelte opfølgningspunkter. 
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2 Sammenfatning 

Det er PwC’s vurdering, at 23 af de 31 opfølgningspunkter er afsluttet. Det er KADK’s forventning, at de 
resterende otte opfølgningspunkter er afsluttet inden udgangen af 2015. 

PwC vurderer, at der fra efteråret 2014 er sat en struktur for behandling af handlingsplanen, så 
eksekveringen sker hensigtsmæssigt, og opfølgningspunkterne behandles med en tilstrækkelig kvalitet. 

KADK har kategoriseret fem områder dækkende for de 31 opfølgningspunkter i handlingsplanen. Èt af 
områderne – Forretningsgange til sikring af korrekt løn - er færdigbehandlet og kvalitetssikret af PwC. I de 
fire andre områder udestår ét eller flere opfølgningspunkter, før områderne er færdigbehandlet. Afsnit 2.2 
indeholder et statusoverblik for opfølgningspunkterne inden for de fem områder. 

Progressionen for eksekveringen vurderes at være negativt influeret af organisationsændringer, men også 
af en hidtil utilstrækkelig ressourcekapacitet i HR til at løfte den omfattende handlingsplan, der forventes 
at strække sig til ultimo 2015. Ressourcebehovet i HR vil tillige forøges af en højere grad af centralisering 
samt implementering af et tidsregistreringssystem. Som led i dette har KADK tilført en ekstra medarbejder 
til HR – i første omgang på vikarbasis, hvorved den nuværende bemanding vurderes at være 
tilfredsstillende.  

Det er i samme ombæring PwC’s erfaring og vurdering, at et lavere normeringsantal i HR, på baggrund af 
de effektiviserede forretningsgange og færre fejludbedringer, vil være tilstrækkelig, når handlingsplanen er 
færdigeksekveret. 

Tidsplanen for gennemgangen af ca. 1.500 personalesager, hvor der er udbetalt løn eller vederlag i 2013 
eller 2014, er ambitiøs. Det er derfor PwC’s vurdering, at der potentielt kan opstå behov for at ansætte 
yderligere bemanding i forbindelse med gennemgangen af personalesager, for at denne – i henhold til 
planen – kan afsluttes ved udgangen af 2015. KADK har tilkendegivet villighed til løbende at skalere 
bemandingen, således at tidsplanen overholdes. PwC har forholdt sig til dette ved vurderingen af 
tidsplanen og vurderer i øvrigt dispositionen for hensigtsmæssig i henhold til at få afklaret og eventuelt 
behandlet ældre sager. 

En nærmere vurdering af de enkelte opfølgningspunkter er angivet i afsnit 3. 

2.1 KADK’s håndtering af handlingsplanen 
KADK påbegyndte handlingsplanen i maj 2014. 

KADK har siden eksekveringsopstarten fortrinsvist fokuseret på at sikre tilfredsstillende foranstaltninger 
for håndtering af fremadrettede personalesager. Dette er udmøntet i beslutninger om centralisering, 
tidsregistreringssystem, forretningsgange mv.  

Hvad angår den reguleringsmæssige håndtering af fremadrettede personalesager, har KADK valgt at 
foretage en revurdering af brugen af hjemler, cirkulærer og overenskomster, hvor der er søgt ekstern 
rådgivning for at sikre korrekt behandling af personalesager. 

Det primære fokus på de fremadrettede foranstaltninger har imidlertid bevirket, at den omfattende 
gennemgang af personalesager er forsinket, og tidsplanen for denne er blevet rykket i flere omgange. 

PwC er enig i, at den fremadrettede drift skal sikres først, så man sikrer overholdelse af regler og 
retningslinjer samt undgår kontinuerlige brandslukningsøvelser. 
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2.2 Status og opsamling 
Ud fra den samlede gennemgang af de enkelte opfølgningspunkter, præsenteret i afsnit 3, er der i 
nedenstående udarbejdet en samlet oversigt over status, forventet afslutningsdato samt eventuelle 
bemærkninger.  

Nedenstående status og forventet afslutning er vurderet af PwC og udredt nærmere under gennemgangen 
af de enkelte opfølgningspunkter i afsnit 3. 
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Figur 1 Opsamling af handlingsplanens 31 opfølgningspunkter 

Opfølgningspunkt Status 
Forventet 
afsluttet 

Eventuel 
bemærkning 

I. Organisering af personale og lønadministration 

1. Opdatering af regnskabsinstruks Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

2. Intern kommunikation mellem løn og personale Påbegyndt 31. januar 2015 Procesbeskrivelser udestår 

3. Decentral organisering af løn- og personaleområdet Påbegyndt Ikke klarlagt Primært tidsregistreringssystem 

4. Bemandingssituation i løn- og personaleområder Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

5. Beskrevne forretningsgange på løn- og personaleområdet Påbegyndt 31. januar 2015 Procesbeskrivelser udestår 

6. Dispositionsbemyndigelserne Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

7. Ledelsens månedsmøder vedrørende løn- og personaleadministration Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

II. Forretningsgange på personaleområdet 

8. Journalisering på personalesager Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

9. Relevante titler på journaliserede dokumenter Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

10. Ikke alle dokumenter journaliseret på personalesagerne Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

11. Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på personalesagerne Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

12. Anciennitetsberegningen ved nyansættelser Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

13. Aftale årsmålsvilkår for ledelsen Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

14. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst Påbegyndt 31. august 2015  

III. Fejl og mangler på sagerne 

15a. Plan for gennemgang af alle personalesager Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

15b. Gennemgang af alle personalesager Påbegyndt Ultimo 2015  

16. Forkert honorering i forbindelse med forskningsprojekt Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

17a. Fejl i to censorvederlag Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

17b. Vejledning i censorvederlag Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

18. Studerende underskriver timesedler Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

19. Studerende i vagtordning har fået dobbelthonorar Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

20. Forkert anciennitetsberegning på studentermedhjælpere Påbegyndt Ultimo 2015 Oprydning ikke tilfredsstillende 

21. Forretningsgange for særlige ydelser (timeløn) ikke tilstrækkelig sikker Påbegyndt Ikke klarlagt Primært tidsregistreringssystem 

IV. Ferie og andet fravær 

22. Decentrale enheders ferieregistrering er utilstrækkelig Påbegyndt Ikke klarlagt Primært tidsregistreringssystem 

23. Ferielønregulering ved ændret arbejdstid er usikker Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

V. Forretningsgange til sikring af korrekt løn 

24. Manglende interne kontroller (særlige ydelser, ferie og andet fravær) Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

25. Vejledning i lønsagsbehandling af timesedler Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

26. Dokumentation af udført kontrol af uddata Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

27. Studerende fejlagtigt indplaceret på ny løn  Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

28. Dokumentation for aftaler med gæsteforelæsere Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

29. Udligning af acontobeløb fra 2010 uden godkendelse Afsluttet  Kvalitetssikret af PwC1 

1 Kvalitetssikret af PwC: PwC har kvalitetssikret KADK’s foranstaltninger i henhold til punktets formål og vurderet disse for 

tilfredsstillende behandlet. 
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Tidsplan for eksekvering af de uafsluttede opfølgningspunkter pr. december 2014 er angivet nedenfor. 
Tidsplanen er udarbejdet af KADK og derefter vurderet af PwC, hvilket er beskrevet nærmere i 
gennemgangen af de enkelte opfølgningspunkter i afsnit 3. 

Figur 2 Tidsplan for eksekvering af uafsluttede opsamlingspunkter                                                                                                                                                                                                              
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3 De enkelte opfølgningspunkter 

Handlingsplanens 31 opfølgningspunkter gennemgås enkeltvis i dette afsnit. 

Afhængig af status for opfølgningspunktet vil nedenstående gennemgang slutteligt indeholde en vurdering 
af aktiviteterne, som er gennemført i forbindelse med opfølgningspunktet. Hvis opfølgningspunktet endnu 
ikke er gennemført, vil der blive foretaget en redegørelse og vurdering af planen for gennemførelse af 
opfølgningspunktet. 

3.1 Organisering af personale og lønadministration 
For at sikre en tilfredsstillende organisering af personale og lønadministrationen har KADK defineret syv 
opfølgningspunkter: 

1. Opdatering af regnskabsinstruks 
2. Intern kommunikation mellem løn og personale 
3. Decentral organisering af løn- og personaleadministration 
4. Bemandingssituationen i løn- og personaleområdet 
5. Beskrevne forretningsgange på løn- og personaleområdet 
6. Dispositionsbemyndigelserne 
7. Ledelsens månedsmøder vedrørende løn- og personaleadministration. 

KADK har for hvert opfølgningspunkt vurderet, hvilke tiltag der skal være iværksættes, for at punkterne vil 
være behandlet tilstrækkeligt. Disse tiltag er rapporteret til Rigsrevisionen i forbindelse med svar på 
Rigsrevisionens rapport. PwC har løbende vurderet fuldstændigheden af tiltagene i forhold til en 
tilfredsstillende behandling af punktet. 

PwC har tilføjet to ekstra vurderingskriterier under punkt 3 samt et ekstra vurdereringskriterium under 
punkt 5, end først inddraget af KADK, for at punktet vurderes at være tilfredsstillende dækkende. PwC 
vurderer herefter, at opfølgningspunkterne vedrørende organisering af personale og lønadministration er 
dækkende for at kunne udbedre Rigsrevisionens kritikpunkter. 

Opfølgningspunkt 1, 4, 6 og 7 er afsluttet, mens eksekveringen af de resterende opfølgningspunkter er 
påbegyndt, og disse er stadig under behandling. 

3.1.1 Gennemgang af opfølgningspunkterne 1-7 
I nedenstående afsnit behandles opfølgningspunkterne vedrørende organisering af personale og 
lønadministration enkeltvist, hvor status, baggrund, formål, KADK’s foranstaltninger samt PwC’s 
afdækning og vurdering er beskrevet.  

I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke er færdigbehandlet, og PwC har tilstrækkelige informationer, vil 
PwC lave en vurdering af projektplanens progression og realisme i stedet for en egentlig kvalitetssikring af 
punktet. 
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Opfølgningspunkt 1: Opdatering af regnskabsinstruks 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Regnskabsinstruksen har ikke understøttet den faglige og administrative organisering. Ligeledes har 
regnskabsinstruksen ikke haft en tilstrækkelig beskrivelse af ansvars- og kompetenceforhold. 

Opdatering af regnskabsinstruksen ønskes på denne baggrund foretaget. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har udarbejdet en opdateret regnskabsinstruks, som er i overensstemmelse med organisations-
strukturen pr. 1. september 2014. Regnskabsinstruksen er efterfølgende godkendt af rektor og bestyrelsen. 

KADK har ligeledes, jf. punkt 6, opdateret dispositionsbemyndigelserne, der relaterer sig til 
regnskabsinstruksen, således at bemyndigelserne er i overensstemmelse med regnskabsinstruksen. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har gennemlæst regnskabsinstruksen i relation til lønadministration efter opdatering til gældende 
organisationsstruktur pr. 1. september 2014. Det er vores vurdering, at kvaliteten, herunder dybden af den 
opdaterede regnskabsinstruks, isoleret set er tilfredsstillende. 

PwC har endvidere påset, at de gældende dispositionsbemyndigelser er i overensstemmelse med 
regnskabsinstruksen. Dispositionsbemyndigelsen er kvalitetssikret under punkt 6. 

PwC anser derfor punktet som tilfredsstillende behandlet. 
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Opfølgningspunkt 2: Intern kommunikation mellem løn og personale 

Status 
Opfølgningspunktet forventes afsluttet pr. 31. januar 2015. 

Baggrund og formål 
Den interne kommunikation mellem HR og Løn skal strømlines og standardiseres således, at den ikke 
udgør en unødig risiko for fejl ved sagsbehandlingen. 

KADK’s foranstaltninger 
Til sikring af en optimal intern kommunikation mellem HR og Løn er der foretaget tre væsentlige tiltag. 

1) Afdelingerne er samlet under én leder, hvilket muliggør en større tværgående gennemsigtighed, 
kommunikation og harmonisering på tværs af HR og Løn. 

2) Der er indført månedlige fælles opfølgningsmøder, som skal sikre en tættere dialog i organisationen. 
Deltagere på møderne er HR, Økonomi og Institutlederne. Månedsmøderne er pr. november 2014 
afholdt med en fast struktur og med udarbejdelse af beslutningsreferater. Temaet på møderne er 
personaleansættelser/-fratrædelser, ferie og fravær, projekter samt IndFak og RejsUd. 

3) KADK har iværksat en gennemgang og opdatering af procesbeskrivelser for samtlige 
sagsbehandlingstyper i HR og Løn. I procesbeskrivelserne vil bl.a. roller og ansvar samt 
informationsflows mellem HR og Løn specifikt blive beskrevet. Ved udarbejdelse af 
procesbeskrivelserne har den fælles leder for HR og Løn haft en aktiv rolle, med henblik på at sikre at 
opdatering af procesbeskrivelserne sker på standardiseret vis.  

PwC’s afdækning og vurdering 
1) PwC har gennemgået organisationsstrukturen. Det er her påset, at HR og Løn ud over at være blevet 

organisatorisk samlet under samme leder også fysisk er placeret i samme bygning. Dette vurderes at 
give en forbedret formel og uformel kommunikationsform mellem afdelingerne. 

2) Mødeafholdelse er drøftet med lederen af HR og Løn samt udvalgte medarbejdere. Det er konstateret, 
at møderne tidligere ikke har haft en fast struktur, men at de pr. november 2014 er blevet opsat i en 
fast struktur med en agenda, der berører de væsentlige kommunikationsbehov. Møderne afholdes på 
månedsbasis, og der er modtaget beslutningsreferater fra to afholdte møder. 

 Implementeringen af de strukturerede møder vurderes hensigtsmæssig, og det vurderes, at disse 
fremadrettet vil sikre en positiv kommunikation på tværs af afdelinger. 

3) Der er udarbejdet procesbeskrivelser for samtlige processer i Løn og en væsentlig del af processerne i 
HR. Processerne er gennemgået for de enkelte sagsbehandlinger, hvor det er konstateret, at 
fordelingen af arbejdsopgaver, kommunikationen mellem afdelinger mv. entydigt er defineret. 
Forretningsgangene på baggrund af procesbeskrivelserne er på afrapporteringstidspunktet ikke 
implementeret i organisationen. Når forretningsgange bliver implementeret, vurderes disse at 
understøtte effektivisering og øget kvalitet i sagsbehandlingen mellem HR og Løn. 

 PwC vurderer samlet, at den organisatoriske og fysiske placering af HR og Løn samt afdelingsmøderne 
har en positiv indvirkning på kommunikationen mellem afdelingerne. Det er PwC’s vurdering, at hvis 
de manglende procesbeskrivelser udarbejdes med samme kvalitet, vil der være sikret tilstrækkelige 
forudsætninger for en tilfredsstillende kommunikation ved lanceringen af de opdaterede 
forretningsgange på baggrund af procesbeskrivelserne. En kvalitetssikring af de resterende 
procesbeskrivelser samt faktiske forretningsgange bør foretages, når beskrivelserne er færdigbehandlet 
og lanceret, hvilket jf. punkt 5, vil være senest den 31. januar 2015. 
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Opfølgningspunkt 3: Decentral organisering af løn- og personaleadministration 

Status 
Opfølgningspunktet er ikke afsluttet. 

Baggrund og formål 
Den decentrale organisering og behandling af timesedler er ikke tilstrækkelig driftssikker. Den 
utilstrækkelige behandling skyldes hovedsagligt manglende standarder og forretningsgange.  

Det er derfor KADK’s hensigt at udarbejde digitale processer og forretningsgange for håndtering af 
timesedler, der skaber grundlag for en fyldestgørende og kvalitetssikret behandling inden lønudbetaling. 

PwC vurderer tillige, at elementer som kommunikation mellem afdelinger samt roller og ansvar i 
håndteringen af personalesager er relevante ved vurdering af den decentrale organisering af løn- og 
personaleadministration. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har besluttet at indføre et tidsregistreringssystem, hvor de enkelte institutter vil blive trinvist 
implementeret fra 1. januar 2015. Det er KADK’s forventning, at tidsregistreringssystemet vil kunne 
medføre en tilstrækkelig sikker og gennemsigtig sagsbehandling af alle timesedler.  

Som beskrevet under opfølgningspunkt 7, er der ligeledes iværksat strukturerede månedsmøder fra 
november 2014 mellem HR, Økonomi og institutterne. KADK vurderer, at disse har en positiv indvirkning i 
forhold til at sikre korrekt sagsbehandling, og at forretningsgangene mellem afdelingerne bliver fulgt. 

Ud over behandling af timesedler har KADK iværksat en centralisering for behandling af aftaler med 
gæsteforelæsere, uanset om disse får vederlag gennem honorering eller faktura. Denne proces har frem til 
nu ikke været en obligatorisk del af HR, men har været styret af de enkelte institutter. Forretningsgangene 
for centraliseringen er skitseret gennem procesbeskrivelser og blanketter og lancereret pr. 1. december 
2014. Processen understøtter, at aftaler med gæsteforelæsere håndteres korrekt med hensyn til aftalevilkår, 
vederlagsstørrelse og aftaleindgåelse gennem HR. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har fået udleveret informationer vedrørende tidsregistreringssystemets funktionalitet. PwC vurderer, 
at systemet isoleret set er funktionsdygtigt i relation til sagsbehandling af timesedler. Jf. omtale under 
opfølgningspunkt 21 influeres implementeringsfasen af flere faktorer. PwC kan af den årsag med den 
nuværende tilgængelige information ikke vurdere, hvornår tidsregistreringssystemet vil fungere 
tilfredsstillende i relation til timesedler, eller hvornår tidsregistreringssystemet vil være implementeret 
over hele KADK. En nærmere vurdering kan foretages, når implementeringen af tidsregistreringssystemet 
er påbegyndt. 

Månedsmøderne er nærmere beskrevet og vurderet under opfølgningspunkt 7. Da agendaen for 
opfølgningsmøderne bl.a. indeholder personalesagsbehandlinger og budgetopfølgning, vurderes dette at 
medvirke til klare og effektive grænseflader mellem institutterne og HR. 

Det er PwC’s vurdering, at aftaleindgåelse og bestemmelse for vederlagsstørrelse og aftalevilkår for 
gæsteforelæsere ikke vil kunne udføres tilfredsstillende i den decentrale placering. Hertil er kompetencerne 
og den eksisterende viden i institutterne ikke tilstrækkelig. PwC er derfor enig i centraliserings-
dispositionen af denne del, således at alle personalesager fremadrettet føres centralt gennem HR. PwC har 
gennemgået forretningsgangene for den centraliserede håndtering af gæsteforelæsere på baggrund af 
procesbeskrivelser. PwC vurderer, at disse er tilfredsstillende og sikrer foranstaltninger for korrekt 
håndtering af sagerne, herunder funktionsadskilt kontrol. 

PwC vurderer på baggrund af den eksisterende viden, at det er realistisk at indføre tilfredsstillende 
foranstaltninger for punktet. Efter endelig indfasning af tidsregistreringens og sagscentraliseringen bør det 
revurderes, hvorvidt punktets faktiske udmøntning fungerer tilfredsstillende. 
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Opfølgningspunkt 4: Bemandingssituation på løn- og personaleområdet 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Bemandingssituationen har tidligere været utilstrækkelig både i relation til ressourcetrækket og 
kompetencer. Endvidere har flere videntunge ledere og medarbejdere i HR forladt KADK. Tilmed har 
organisationssammenlægningen og den nuværende udførelse af handlingsplanen givet flere midlertidige 
arbejdsopgaver.  

Formålet med dette opfølgningspunkt er derfor at sikre en tilstrækkelig bemanding i HR og Løn for 
henholdsvis ressourcetrækket og kompetenceniveauet. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har normeringsmæssigt samme antal fastansatte medarbejdere i HR som ved Rigsrevisionens 
gennemgang primo 2014. KADK har dog ultimo november 2014 tilknyttet en vikar til HR, der i første 
omgang er tilknyttet frem til udgangen af 2014. KADK har indikeret, at de forventer fortsat assistance i 
2015, hvis ressourcebehovet stadig er til stede. 

Medarbejdersammensætningen for de fastansatte er tilmed anderledes i HR. Hvor der primo 2014 var 
ansat én AC’er og fire HK’ere, er der ultimo oktober 2014 ansat tre AC’ere og to HK’ere. Derudover er der 
stadig ansat to studentermedhjælpere. 

I forbindelse med centraliseringen af gæsteforelæsere samt implementeringen af digitalt 
tidsregistreringssystem forventes det, at der alt andet lige pålægges HR flere arbejdsopgaver og dermed 
også et større ressourcetræk. 

Bemandingssituationen vurderes af KADK som tilstrækkelig i forhold til kompetenceniveauet. 

Der er ikke oplyst væsentlige permanente ændringer i bemandingssituationen for Løn. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC vurderer på baggrund af interviews med lederen af Løn og HR samt den faglige leder af HR, at 
kompetenceniveauet er tilstrækkeligt i forhold til de rutinebaserede samt de særlige arbejdsopgaver, som 
HR varetager. 

I vurderingen af om antallet af medarbejdere er tilstrækkeligt, skelnes der mellem følgende 
tidsperspektiver: 

1. Ressourcetrækket i den nuværende situation er – ud over den almindelige driftsstatus – influeret af 
organisationssammenlægninger, udførelse af handlingsplanen samt forestående ekstraopgaver i 
forbindelse med centraliseringen og tidsregistreringssystemet. PwC har observeret, at HR-
medarbejderne frem til ultimo november, hvor en vikar blev tilknyttet, har haft betydeligt overarbejde. 

PwC vurderer, at den ekstra bemanding – i tråd med den nuværende vikar – er en forudsætning for at 
overholde handlingsplanen tidsplan. I henhold til handlingsplanens tidshorisont er dette frem til 
medio 2016.  

2. Når handlingsplanen er gennemført, vurderes de effektiviserede forretningsgange og de heraf 
forventede færre fejludbedringer at medføre et lavere ressourcetræk. På det tidspunkt forventes et 
lavere normeringsantal i HR end det nuværende at være tilstrækkeligt. 

Det er PwC’s vurdering – under forudsætning af en fortsættende ekstra bemanding i HR under 
handlingsplanens gennemførelse – at bemandingssituationen i HR- og lønadministrationen er 
tilfredsstillende i henhold til det nuværende og fremadrettede ressourcetræk. 



KADK – PwC’s vurdering af handlingsplanen omkring HR- og lønadministrationen 

PwC  13 af 56 

 

Opfølgningspunkt 5: Beskrevne forretningsgange på løn- og personaleområdet 

Status 
Opfølgningspunktet forventes afsluttet pr. 31. januar 2015. 

Baggrund og formål 
Det er konstateret, at forretningsgangene ikke er opdateret i forhold til den nye organisering, samt at de 
gældende forretningsgange ikke udføres tilfredsstillende med henblik på overholdelse af hjemler og 
cirkulærer samt korrekt lønudbetaling. 

For at udbedre ovenstående vil KADK revurdere forretningsgange og udarbejde gennemgående 
procesbeskrivelser. 

PwC vurderer ligeledes, at forhold som skabeloner til ansættelsesbreve indeholder fyldestgørende og 
opdaterede oplysninger samt opfylder kravene til cirkulærer, jf. Rigsrevisionens anmærkninger omkring 
ansættelsesbreve. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har iværksat en omfattende procesoptimering, hvor man inden for alle sagsbehandlinger sikrer 
kvalitet og standardisering af sagsgennemgange og endvidere sikrer ensartede og præcise 
informationsflows mellem HR og Lønadministrationen. 

I samme ombæring er rammerne for og brugen af ansættelsesoverenskomster og -vilkår revurderet i 
henhold til behandlinger af de enkelte medarbejdertyper. Disse rammer er udarbejdet med ekstern juridisk 
bistand. 

Procesbeskrivelser er på den baggrund udarbejdet, indbefattende roller og ansvar, kommunikation mellem 
afdelinger, blanketter/skemaer, journaliseringsanvisninger og funktionsadskilte kontroller for en væsentlig 
del af sagsbehandlingstyper i HR. Ligeledes er der udarbejdet gennemgående procesbeskrivelser for alle 
forretningsgange i Lønadministrationen. 

KADK har endvidere igangsat en opdatering af alle skabeloner i forbindelse med ansættelsen, herunder 
skemaer, standardkorrespondancer og ansættelsesbreve. 

PwC’s afdækning og vurdering 
Til sikring af at ansættelser bliver foretaget under korrekt hjemmel og cirkulærer, har PwC foretaget 
review, analyse og vurdering af overenskomster, hjemler og cirkulærer for de enkelte ansættelsestyper, der 
foregår på KADK. På baggrund af dette har PwC udarbejdet et notat (bilag I). 

PwC har løbende vurderet og kvalitetssikret udarbejdede procesbeskrivelsesudkast i henhold til dybde og 
fuldstændighed, herunder bl.a. roller og ansvar, opgaver, journalisering, funktionsadskilte kontroller, 
kommunikationen og tilhørende skabeloner. En endelig kvalitetssikring af de færdigbehandlede 
procesbeskrivelser er foretaget ultimo november. Det er KADK’s vurdering, at de resterende 
procesbeskrivelser i HR vil være færdigbehandlet senest 31. januar 2015. 

For at validere forretningsgangene og implementeringen af disse anbefaler PwC, at der foretages interviews 
og stikprøver efter indfasningen af de opdaterede forretningsgange. Herved kan det kvalitetssikres, at 
organisationens faktiske forretningsgange er i overensstemmelse med procesbeskrivelserne. Denne 
kvalitetssikring vurderes væsentlig for punktets tilfredsstillende udførelse. 
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Opfølgningspunkt 6: Dispositionsbemyndigelse 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Dispositionsbemyndigelserne var forældede ved Rigsrevisionens gennemgang, hvorfor disse krævede en 
gennemgående opdatering, således at bemyndigelserne altid modsvarer den gældende organisation. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har opdateret dispositionsbemyndigelserne i foråret 2014, således at de var opdateret i den 
daværende organisationsstruktur. 

I henhold til organisationssammenlægningen pr. 1. september 2014 har KADK i november foretaget en 
dækkende opdatering, således at dispositionsbemyndigelserne modsvarer den nye organisation. KADK har 
derudover igangsat en yderligere uddelegering af nogle bemyndigelser i de enkelte institutter, som stadig er 
under udarbejdelse. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har gennemgået dispositionsbemyndigelserne og har forespurgt Økonomi samt lederen af HR og Løn 
om fuldstændig opdatering samt brug af denne ved sikring af korrekt attestation på bilag. Der er gennem 
disse handlinger skabt overbevisning om dispositionsbemyndigelsernes korrekthed og fuldstændighed i 
henhold til den nye organisering samt den faktiske anvendelighed i praksis. 

Da dispositionsbemyndigelserne i sin nuværende form er anvendelige, vurderes den igangsatte proces med 
yderligere uddelegering af bemyndigelser ikke at have indflydelse på punktets tilfredsstillende udførelse. 

PwC anser derfor punktet som tilfredsstillende behandlet. 
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Opfølgningspunkt 7: Ledelsens månedsmøder vedrørende løn- og 
personaleadministration 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Som følge af den store usikkerhed og sårbarhed, der er forbundet med personale- og lønadministrationen, 
bør KADK fortsat have fokus på at afholde månedlige ledelsesmøder mellem HR og Løn. Månedsmøderne 
blev kommenteret af Rigsrevisionen som værende en kompenserende faktor for den nuværende usikkerhed 
og sårbarhed.  

KADK’s foranstaltninger 
KADK afholder fortsat månedsmøder. Strukturen for månedsmøderne fastlægges dog nu med et større 
driftsfokus. KADK har her haft ønske om i højere grad at have et decentralt fokus mellem institutterne og 
centraladministrationen – mod tidligere et ledelsesfokus i henhold til bemanding og overordnet 
samarbejde mellem afdelinger. 

De nuværende møder afholdes med deltagelse af HR, institutleder og Økonomi, og uden deltagelse af 
lederen af HR og Løn. 

KADK har oplyst, at møderne er blevet afholdt siden september 2014, men først pr. november i en fast 
struktur og agenda med efterfølgende udarbejdelse af beslutningsreferat af møderne. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har verificeret månedsmødernes udbytte siden september 2014. 

Da der ikke har været en fast struktur for og beslutningsreferat af møderne frem til november 2014, er 
PwC’s verificering af de disse møder udelukkende sket gennem interviews med implicerede medarbejdere. 
Der er i den forbindelse blevet spurgt til udbyttet af møderne med den nuværende struktur og 
mødefrekvens. Medarbejderne vurderer, at der har været et stort udbytte af møderne, som har et meget 
lavpraktisk fokus – primært på sagsbehandlinger, godkendelser og budgetopfølgning.  

Møderne er for nogle institutter afholdt med en til to ugers intervaller og for andre med månedsintervaller. 

Der er modtaget agenda og beslutningsreferat for møder, afholdt i november. Agendaen berører punkterne 
personaleansættelser/-fratrædelser, budgetopfølgning, projekter samt IndFak og RejsUd. Med 
udgangspunkt i mødernes fokus vurderes lederen af HR og Løns deltagelse ikke at have relevans. 

PwC vurderer, at mødestrukturen skaber grundlag for en bedre kommunikation om håndteringen af 
personalesagerne. Det anbefales, at der altid er en ansvarlig for mødestrukturen, og at udarbejdelsen af et 
fyldestgørende beslutningsreferat er indskrevet i den samlede mødestruktur. 

PwC vurderer på baggrund af gennemgang af møderne siden september, at udbyttet er af sådan en 
karakter, at møderne fungerer tilfredsstillende. 
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3.2 Forretningsgange på personaleområdet 
For at sikre tilfredsstillende forretningsgange på personaleområdet har KADK defineret syv 
opfølgningspunkter: 

8. Journalisering på personalesager 
9. Relevante titler på journaliserede dokumenter 
10. Ikke alle dokumenter bliver journaliseret på personalesagerne 
11. Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på personalesagerne 
12. Anciennitetsberegningen ved nyansættelser 
13. Aftale åremålsvilkår for ledelsen 
14. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst. 

KADK har for hvert opfølgningspunkt vurderet, hvilke tiltag der skal være iværksættes, for at punkterne vil 
være behandlet tilstrækkeligt. Disse tiltag er rapporteret til Rigsrevisionen i forbindelse med svar på 
Rigsrevisionens rapport. PwC har løbende vurderet fuldstændigheden af tiltagene i forhold til en 
tilfredsstillende behandling af punktet. 

PwC har ved gennemgangen ligeledes vurderet, hvorvidt de to opfølgningspunkter vedrørende ferie og 
andet fravær dækker de samlede anmærkninger på området. PwC vurderer, at opfølgningspunkterne er 
dækkende for at kunne udbedre Rigsrevisionens kritikpunkter. 

Opfølgningspunkt 8, 9, 10, 11, 12 og 13 er afsluttet, mens punkt 14 er påbegyndt og stadig under 
behandling. 

3.2.1 Gennemgang af opfølgningspunkterne 8-14 
I nedenstående afsnit behandles opfølgningspunkterne enkeltvist, hvor status, baggrund, formål, KADK’s 
foranstaltninger samt PwC’s afdækning og vurdering er beskrevet.  

I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke er færdigbehandlet, og PwC har tilstrækkelige informationer, vil 
PwC lave en vurdering af projektplanens progression og realisme i stedet for en egentlig kvalitetssikring af 
punktet. 
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Opfølgningspunkt 8: Journalisering på personalesager 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Det er noteret ved Rigsrevisionens gennemgang, at samtlige HR-medarbejdere ikke har adgang til tidligere 
journalsystemer, hvor sagsdokumenter før 2014 er journaliseret. Denne adgang er kun givet til 
enkeltstående medarbejdere, hvilket øger medarbejdersårbarhed og reducerer en optimal 
personalejournalisering via eksempelvis dubletter. 

Opfølgningspunktet skal tilsikre, at alle medarbejdere i HR har adgang til alle journaler. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har på tværs af skolerne pr. 1. januar 2014 indført en ny fælles journaldatabase, CasePoint. Alle HR-
medarbejdere har via CasePoint fri adgang til alle sagsdokumenter, arkiveret i 2014 på KADK. 

I henhold til tidligere sagsdokumenter har KADK forsøgt at oprette adgang til tre tidligere systemer for alle 
HR-medarbejdere.  

Adgangen er herefter givet til ét af de tidligere journalsystemer. Hvad angår sagsdokumenter på de to 
andre systemer, er der i stedet oprettet adgang til mappe på fællesdrev eller adgang til CD, hvor 
sagsdokumenterne er placeret. 

KADK’s it-afdeling har lavet flere konverteringsforsøg af sagsdokumenterne fra tidligere systemer til 
CasePoint i 2014. Der er dog konstateret fejl i konverteringen i forhold til fuldstændigheden, 
dokumenttitler samt mappeplaceringen ved overførelsen. Der afholdes jævnligt møder mellem it-
afdelingen og HR om dette. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har observeret, at alle medarbejdere har adgang til den nuværende journalsystem, CasePoint. 

PwC har ligeledes verificeret adgangen til alle sagsdokumenter, journaliseret før 2014. Det er konstateret, 
at medarbejderne har fuld og fri adgang til disse enten via systemadgang eller fællesmapper, hvor der er 
foretaget en fuldstændig filoverførelse fra det tidligere journalsystem. KADK har i den forbindelse sikret 
fuldstændigheden i fællesmappen gennem afstemning af ti stikprøver i forhold til det tidligere 
journalsystem. 

PwC vurderer på den baggrund, at punktet er behandlet tilfredsstillende. 

PwC anbefaler dog, at KADK foretager en gennemgang af samtlige medarbejderadgange til journalerne, 
således at adgangen begrænses til kun at være gældende for relevante medarbejdere i KADK. Dette vil 
medvirke, at sagsdokumenterne håndteres tilstrækkeligt sikkert. 
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Opfølgningspunkt 9: Relevante titler på journaliserede dokumenter 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Titler på sagsdokumenter og mapper har tidligere været uensartet ud fra den enkelte HR-medarbejders 
egne præferencer. Dette har medført, at HR-medarbejderne har haft vanskeligt ved at finde tidligere 
sagsdokumenter ved personalesager. 

Det er med punktet hensigten at etablere relevante og ensartede titler, således at der skabes ideel 
dokumenthåndtering af personalesager. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har siden Rigsrevisionens rapport haft fokus på at sikre journalisering med relevante og sigende 
titler på sagsdokumenter på tværs af sagsbehandlerne i HR. Der har her været løbende dialog på ugentlige 
møder. 

KADK har ikke foretaget ændringer i allerede journaliserede dokumenter. 

KADK har endvidere udarbejdet et udkast til en journaliseringsvejledning, der har til hensigt at være 
gældende for alle sager. Journaliseringsvejledningen indeholder angivelser af titler og strukturen for 
journaliseringen. Det er hensigten, at procesbeskrivelser til personalesager henviser til 
journaliseringsvejledningen, således denne benyttes i sagsbehandlingerne. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har via stikprøver observeret journaliseringen af konkrete personalesager, der er foretaget siden juni 
2014. Det er her erfaret, at journaliseringerne indeholder relevante titler på sagsdokumenterne.  

Lederen af HR og Løn er ligeledes interviewet. Lederen har redegjort, at der er stort fokus på 
journaliseringsformen til medarbejdere, og at dette er et løbende punkt på ugentlige møder i HR. Det store 
fokus vurderes at være en medvirkende faktor til punktets opfyldelse. 

Ud fra en prioriteringsbetragtning af handlingsplanen, vurderer PwC det ikke som afgørende for en 
tilfredsstillende håndtering af punktet, at titler og struktur for allerede journaliserede dokumenter tilpasses 
den nye vejledningsstruktur. KADK vil dog have mulighed for at ensarte struktur og titler ved gennemgang 
af personalesager, jf. opfølgningspunkt 15b. 

PwC anbefaler, at journaliseringsvejledningen færdigbehandles og godkendes, således at der foranstaltes 
ensartede titler på sagsdokumenter og ensartet struktur for journaliseringen. Journaliseringsvejledningen 
vurderes dog ikke at være afgørende for at sikre relevante og ensartede titler på sagsdokumenter. 

PwC vurderer på baggrund af stikprøver og det store fokus på relevante titler på sagsdokumenter, at 
punktet er tilfredsstilende behandlet. 
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Opfølgningspunkt 10: Ikke alle dokumenter er journaliseret på personalesagerne 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Det er konstateret, at journaliseringen ikke altid er udført korrekt eller tilstrækkeligt. Der har derfor været 
sagsdokumenter placeret på HR-medarbejdernes personlige mapper eller i mailindbakke i stedet for i 
CasePoint. Behandlingen og den manglende journalisering medfører både sårbarhed i HR samt manglende 
overholdelse af persondataloven. 

Hensigten med punktet er derfor en oprydning i alle eksisterende ikke-journaliserede sagsdokumenter 
samt en opstilling af foranstaltninger, således at dokumenterne fremadrettet journaliseres i takt med 
sagsbehandlingen. 

KADK’s foranstaltninger 
I oprydningen af ikke-journaliserede sagsdokumenter er der fra medio maj til ultimo august 2014 afholdt 
ugentlige møder med fokus på journalisering af dokumenterne. Der er ved udgangen af august sket en 
oprydning i tidligere sagsdokumenter. 

For at sikre, at journaliseringen foregår effektivt, fuldstændigt og overholder lovgivningen fremadrettet, er 
det i de udarbejdede procesbeskrivelser specifikt indskrevet, hvornår de enkelte sagsdokumenter skal 
journaliseres, og hvad der skal journaliseres. Det er ligeså beskrevet, hvilke dokumenter der skal slettes. 
Herved bør alle sagsdokumenter behandles korrekt og forsvarligt. 

PwC’s afdækning og vurdering 
Referat af møderne med status for hver enkelt HR-medarbejder er indhentet fra lederen af HR og Løn. Det 
er her verificeret på medarbejderniveau, at oprydningen pr. ultimo august var tilfredsstillende udført. 

Procesbeskrivelserne for HR og Løn, der vil indeholde præcise angivelser af journaliseringstidspunkt og –
indhold, forventes lanceret senest 31. januar 2015. Efter kvalitetssikring af alle færdigbehandlede 
procesbeskrivelser, jf. punkt 5, er det PwC’s vurdering, at disse vil være en medvirkende faktor til at skabe 
fremadrettet fokus på en korrekt journalisering. 

PwC vurderer samlet, at oprydningen af ikke-journaliserede dokumenter, som var det væsentlige formål 
med punktet, er udført på tilfredsstillende vis. Foranstaltninger gennem procesbeskrivelser vurderes 
endvidere at være medvirkende til tilfredsstillende journalisering fremadrettet. 

PwC anbefaler, at der foretages stikprøver af den faktiske journaliseringsbehandling i henhold til 
procesbeskrivelsernes angivelser, når procesbeskrivelserne er lanceret. Herved kvalitetssikres 
journaliseringen i henhold til de opdaterede forretningsgange. 
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Opfølgningspunkt 11: Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på personalesagerne 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Der var ved Rigsrevisionens gennemgang primo 2014 uklarhed om, hvorvidt den funktionsadskilte kontrol 
blev foretaget. Uagtet blev den funktionsadskilte kontrol generelt ikke dokumenteret.  

Det er derfor hensigten med opfølgningspunktet at sikre den funktionsadskilte kontrol i 
sagsgennemgangen samt dokumentationen af denne. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har oplyst, at KADK siden juni 2014 har udført funktionsadskilt kontrol på alle lønrelaterede 
behandlinger, forbundet med personalesager. 

Til sikring af at den funktionsadskilte kontrol foretages på korrekt vis, er der på sagsdokumenter indsat 
linjer både til sagsbehandlers samt til godkenders underskrift. Disse dokumenter skal underskrives, før de 
kan accepteres og godkendes, hvilket er angivet i nuværende opdaterede procesbeskrivelser. 

Udarbejdede opdaterede procesbeskrivelser indeholder ligeledes tydelig angivelse af, hvornår og i hvilket 
omfang funktionsadskillelsen skal foretages. 

PwC’s afdækning og vurdering 
Med henblik på verificering af den funktionsadskilte kontrol siden juni 2014 har PwC foretaget syv 
stikprøver af sagsbehandlingen. Det er konstateret, at stikprøverne i alle tilfælde indeholder tilstrækkelige 
funktionsadskilte kontroller i sagsbehandlingen. 

PwC har gennemgået 10 stikprøver af sagsdokumentskabeloner, hvorpå der for alle er indsat linje til 
underskrift af kontrollant i forlængelse af sagsbehandleren. 

I kvalitetssikringen af udarbejdede procesbeskrivelser er det vurderet, hvorvidt der foretages 
funktionsadskilt kontrol af alle relevante handlinger, samt hvorvidt disse dokumenteres på korrekt vis hver 
gang. Hvis de resterende procesbeskrivelser udarbejdes med samme kvalitet, vurderes de funktionsadskilte 
kontroller og dokumentationen heraf for tilfredsstillende. 

Ligeledes er der i procesbeskrivelserne angivet, hvad kontrollanten skal vurdere, og ud fra hvilke 
informationer og dokumenter kontrollen skal foretages. Dette vurderes ligeledes som retvisende til en 
fyldestgørende kontrol. 

PwC har opnået overbevisning om, at den funktionsadskilte kontrol foretages og dokumenteres 
tilstrækkeligt, hvorfor punktet vurderes at være behandlet tilfredsstillende. 

Det er dog PwC’s anbefaling, at der foretages en kvalitetssikring af den faktiske udførelse af 
funktionsadskilte kontroller efter lancering af opdaterede forretningsgange som anvist i ovennævnte 
procesbeskrivelser. 
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Opfølgningspunkt 12: Anciennitetsberegning ved nyansættelser 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
På baggrund af forkerte beregninger og manglende dokumentation af medarbejdernes anciennitet ønskes 
det sikret, at anciennitet beregnes korrekt, dokumenteres og slutteligt verificeres via funktionsadskilt 
kontrol. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har oplyst, at KADK siden juni 2014 har udført anciennitetsberegning på dokumenteret grundlag, 
hvor der desuden er udført funktionsadskilt kontrol af anciennitetshåndteringen. 

KADK har udarbejdet en angivelse af anciennitetsberegning ved nyansættelse i de enkelte 
procesbeskrivelser. Ligeledes har KADK udarbejdet en samlet procesbeskrivelse for behandling af 
anciennitet, hvis medarbejderen er ansat. Der er til procesbeskrivelserne udarbejdet anciennitetsskema, 
som ansøger skal udfylde ved anciennitetsbehandling, samt et beregningsskema for HR-medarbejderen.  

I procesbeskrivelserne er det ligeledes præcist beskrevet, hvornår og hvordan beregningerne skal 
dokumenteres, samt hvornår den funktionsadskilte kontrol skal foretages, dokumenteres og journaliseres. 
Processen skal sikre, at HR-medarbejderne beregner ancienniteten ud fra gældende beregningsprincipper, 
samt at alle relevante oplysninger indhentes. 

PwC’s afdækning og vurdering 
Med henblik på verificering af korrekt håndtering af ancienniteten siden juni 2014 har PwC foretaget syv 
stikprøver af sagsbehandlingen. Det er konstateret, at alle stikprøver indeholder tilstrækkelig udførelse og 
dokumentation for beregning og funktionsadskilt kontrol af ancienniteten. 

I kvalitetssikringen af udarbejdede procesbeskrivelser er det vurderet, hvorvidt der foretages 
anciennitetsberegning, samt hvorvidt disse dokumenteres på korrekt vis. Hvis de resterende 
procesbeskrivelser udarbejdes med samme kvalitet, vurderes anciennitetshåndteringen og 
dokumentationen heraf for tilfredsstillende. 

PwC har ligeledes efterset, at der er en rød tråd mellem henvisninger fra procesbeskrivelser til udfyldelses- 
og beregningsskemaer uden væsentlige anmærkninger. 

PwC har opnået overbevisning om, at den nuværende håndtering af anciennitet foretages og dokumenteres 
tilstrækkeligt, hvorfor punktet vurderes at være behandlet tilfredsstillende. 

Det er dog PwC’s anbefaling, at der foretages en kvalitetssikring af den faktiske udførelse af 
anciennitetsberegning efter lancering af opdaterede forretningsgange som anvist i ovennævnte 
procesbeskrivelser. 
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Opfølgningspunkt 13: Aftale åremålsvilkår for ledelsen 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Der er i 2012 indgået en åremålsaftale med rektor, der ligger uden for de rammer, åremålscirkulæret 
tilsiger. Ligeledes er det oplyst, at en anden ledende medarbejder indgik en aftale i 2012, der overskred 
rammerne i henhold til åremålscirkulæret.  

Det er målet at ændre aftalerne, således at de overholder åremålscirkulæret. Det er endvidere et mål med 
punktet at sikre, at fremtidige aftaler ikke er i modstrid med cirkulæret. 

KADK’s foranstaltninger 
For at opnå en ændring af åremålsaftalerne har KADK ultimo oktober 2014 afholdt et møde med AC. 
Mødet havde til hensigt at indledede forhandlinger om ændring de af forhold, der overskrider 
åremålscirkulæret. Mødedeltagerne fra KADK’s side var lederen af HR og Løn samt den faglige leder af HR. 

AC tilkendegav på mødet, at de ikke var villige til at indlede forhandlinger om ændring af aftalen. KADK 
har taget dette til efterretning og på den baggrund vurderet, at det ikke vil være muligt at ændre aftalens 
overskridende forhold.  

Af den årsag har KADK frafaldet ønsket om forhandling og betragter derfor sagen som afsluttet. Denne 
vurdering er truffet efter dialog med formanden for KADK, hvorefter AC og Styrelsen er orienteret. 

Med henblik på at sikre fremadrettede kontraktindgåelse inden for åremålscirkulæret har KADK ændret 
proceduren, således at Styrelsen altid som sidste led skal godkende aftalens indehold, inden kontrakten 
underskrives. KADK har oplyst, at denne proces har været benyttet siden september 2013. 

PwC’s afdækning og vurdering 
I forhold til ændring af de to indgåede aftaler har PwC modtaget dokumentation for sagens forløb. PwC har 
konstateret, at forløbet har været som skitseret i ovenstående. 

Da det er pålagt KADK at vurdere muligheden for at ændre åremålsaftalerne, har PwC ikke foretaget en 
vurdering af dette. PwC forholder sig derfor blot til KADK og KADK’s bestyrelsesformand beslutning om at 
frafalde ønsket om ændring af aftalens vilkår, hvilket er påset orienteret AC og Styrelsen. 

Til sikring af fremadrettede korrekt procedure har PwC fået oplyst, at en godkendelse fra UDS er indhentet 
inden aftalens indgåelse siden september 2013. PwC har konstateret, at der ikke foreligger nedskrevne 
forretningsgange for ansættelse på åremålsvilkår, herunder proces for godkendelse fra UDS. PwC 
anbefaler, at denne udarbejdes som led i udarbejdelsen af de resterende procesbeskrivelser, jf. punkt 5. 

På baggrund af ovenstående vurderes punktet som tilfredsstillende afsluttet. 
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Opfølgningspunkt 14: Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst 

Status 
Opfølgningspunktet forventes afsluttet pr. 31. august 2015. 

Baggrund og formål 
Der er konstateret manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst for en faggruppe, ansat på KADK.  

Det er målet for opfølgningspunktet at føre denne faggruppe over på en overenskomst, KADK er berettiget 
til at benytte for faggruppen. 

KADK’s foranstaltninger 
Det er oplyst, at KADK har iværksat følgende fremgangsmåde til at fastslå en korrekt overenskomst for 
gruppen af medarbejdere samt til at føre faggruppen over på denne overenskomst: 

1) KADK’s HR-funktion har afholdt møde med rektor og vicerektor på KADK. 

2) Møde med Styrelsen er derefter afholdt i november 2014. 

3) Styrelsen overvejer på afrapporteringstidspunktet, hvilken overenskomst der kan komme i spil til 
faggruppen, hvorefter den videre proces besluttes. 

KADK forventer, at overførelsen til korrekt overenskomst vil være afsluttet i august 2015. 

PwC’s afdækning og vurdering 
På baggrund af sagens progression har PwC ikke igangsat en nærmere vurdering af punktet.  
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3.3 Fejl og mangler på sagerne 
For at sikre tilfredsstillende udbedring af fejl og mangler på enkeltsager har KADK defineret ni 
opfølgningspunkter: 

15. a) Plan for gennemgang af alle personalesager 
15. b) Gennemgang af alle personalesager 
16. Forkert honorering i forbindelse med forskningsprojekt 
17. a) Fejl i to censorvederlag 
17. b) Vejledning i censorvederlag 
18. Studerende underskriver timesedler 
19. Studerende i vagtordning har fået dobbelt honorar 
20. Forkert anciennitetsberegning på studentermedhjælpere 
21. Forretningsgange for særlige ydelser (timeløn) ikke tilstrækkelig sikker 

KADK har for hvert opfølgningspunkt vurderet, hvilke tiltag der skal være iværksættes, for at punkterne vil 
være behandlet tilstrækkeligt. Disse tiltag er rapporteret til Rigsrevisionen i forbindelse med svar på 
Rigsrevisionens rapport. PwC har løbende vurderet fuldstændigheden af tiltagene i forhold til en 
tilfredsstillende behandling af punktet. 

PwC har tilføjet et ekstra vurderingskriterium under punkt 21, end først inddraget af KADK, for at punktet 
vurderes at være tilfredsstillende dækkende. PwC vurderer herefter, at opfølgningspunkterne vedrørende 
fejl og mangler på sagerne er dækkende i forhold til at kunne udbedre Rigsrevisionens kritikpunkter. 

Opfølgningspunkterne 15a, 16, 17a, 17b, 18 og 19 er afsluttet, mens punkterne 15b, 20 og 21 er påbegyndt og 
stadig under behandling. 

3.3.1 Gennemgang af opfølgningspunkterne 15-21 
Nedenfor behandles opfølgningspunkterne enkeltvist, hvor status, baggrund, formål, KADK’s 
foranstaltninger samt PwC’s afdækning og vurdering er beskrevet.  

I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke er færdigbehandlet, og PwC har tilstrækkelige informationer, vil 
PwC foretage en vurdering af projektplanens progression og realisme i stedet for en egentlig 
kvalitetssikring af punktet. 
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Opfølgningspunkt 15a: Plan for gennemgang af alle personalesager 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Med baggrund i et væsentligt antal fejl ved Rigsrevisionens sagsgennemgang af personalesager er det blevet 
besluttet at lave en oprydning af alle personalesager, hvor der er foretaget lønudbetaling i 2013 eller 2014. 
 
Punktet har til hensigt at udarbejde en detaljeret beskrivelse af processen og omfang for 
personalegennemgang inkl. tidsplan. 
 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har udarbejdet en detaljeret projektplan indeholdende en angivelse af alle personalesagstyper og 
afgrænsning af personalesager, hvor alle sager med løn eller honorarudbetalinger i 2013 og 2014 udvælges 
til gennemgang. 
 
Projektplanen indeholder også en tidsplan, hvor det er angivet, at personalesagsgennemgangen vil løbe 
frem til ultimo 2015 (bilag II). 
 
Til sagsgennemgangen har KADK udarbejdet blanketudkast efter testgennemgang af enkelte sager, hvorpå 
kontrolpunkter og dokumentationen af de enkelte punkter angives. Der er til blanketten udarbejdet en 
kontrolspecifikation af de enkelte kontrolpunkter på blanketten, hvor kontrollanten aktivt skal 
dokumentere kontrollen af alle punkter. 
 

PwC’s afdækning og vurdering 
Projektplanen er gennemlæst og vurderet ud fra fuldstændighed. Projektplanen vurderes at indeholde alle 
væsentlige personalesagsområder. 

Blanketudkast og dertilhørende specifikation er ligeledes gennemgået. PwC vurderer, at kontrollantens 
aktive stillingstagen til hvert punkt via blanketten er et anvendeligt værktøj for korrekt og fuldstændig 
sagsgennemgang. Blanketudkastet vil blive yderligere tilpasset ud fra den læring, der opnås i den egentlige 
personalesagsgennemgang, hvilket vurderes hensigtsmæssigt, således at der sikres en korrekt og 
fuldstændig gennemgang. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 
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Opfølgningspunkt 15b: Gennemgang af alle personalesager 

Status 
Opfølgningspunktet forventes afsluttet ultimo 2015. 

Baggrund og formål 
Med baggrund i et væsentligt antal fejl ved Rigsrevisionens gennemgang af personalesager er det blevet 
besluttet at foretage en gennemgang og oprydning i alle personalesager, hvor der er foretaget lønudbetaling 
i 2013 eller 2014. 

Punktets formål er en egentlig gennemgang af alle udvalgte personalesager, jf opfølgningspunkt 15a. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har påbegyndt test af personalesagsgennemgang ultimo november 2014.  

KADK har tilkendegivet, at de ønsker sagen afsluttet ved udgangen af 2015, hvorfor de vil skalere 
bemandingen i HR efter ressourcebehovet således, at personalesagsgennemgangen overholder denne 
deadline. 

Det er KADK’s vurdering, at sagsgennemgangen indtil udgangen af 2014 vil være påvirket af 
læringsopsamling og videndeling, hvorefter sagsgennemgangen fra starten af 2015 vil have en systematisk 
fremdrift. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har konstateret, at personalesagsgennemgangen er forsinket af flere omgange og også i forhold til 
seneste modtaget tidsplan (bilag II). Forsinkelsen er influeret af flere forhold, heriblandt prioritering af 
foranstaltninger for korrekt sagsbehandling fremadrettet samt en mangelfuld bemandingssituation. I 
forhold til at overholde deadline i udgangen af 2015 for personalesagsgennemgangen forholder PwC sig til 
KADK’s tilkendegivelse om løbende at tilpasse bemandingen hertil. 

PwC vurderer det som hensigtsmæssigt, at KADK ved opstart og i den løbende personalesagsgennemgang 
foretager kvalitetssikring af sagsgennemgangen. Det anbefales, at der efter behov sker tilpasning af 
blanketter og processer, således at der både sikres en effektiv og fuldstændig sagsgennemgang. 
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Opfølgningspunkt 16: Forkert honorering i forbindelse med forskningsprojekt 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
En medarbejder havde fejlagtigt fået udbetalt honorering for et forskningsprojekt ved brug af cirkulæret for 
særskilt vederlæggelse. Ligeså var der fejl i behandlingen af timesats og feriepenge.  

Det er hensigten, at forholdet bringes i orden, således at medarbejderen får den korrekte løn og feriepenge. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har konstateret, at en forkert lønkode er benyttet, hvorfor en samlet løn, inklusive feriepenge, er 
udbetalt. 

På baggrund af ferieårets afslutning, vurderer KADK, at en rettelse af sagen ikke vil have praktisk 
betydning, hvorfor sagen lukkes uden korrektioner. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har modtaget dokumentation for honorering til medarbejderen, herunder den fuldstændige 
timeseddel der ligger til grund for udbetalingen. 

Det er konstateret, at timelønnen på timesedlen er beregnet på baggrund af medarbejderens tidligere 
overenskomstmæssige ansættelse på KADK, inklusive feriepenge. Det er ligeledes påset, at timesedlens 
angivne honorar, inklusive feriepenge, modsvarer den reelle bruttoudbetaling på lønsedlen.  

Der er altså tale om en fejlbehandling af feriepenge, som er udbetalt i forbindelse med lønudbetalingen i 
stedet for ad feriepengekontoen. Ydelsen er leveret i 2012, mens lønnen, inklusive feriepenge, er udbetalt i 
2013. Hvis feriepengepengene havde været korrekt behandlet, skulle feriepengene have været tilgængelige 
for medarbejderen fra maj 2014. 

Da feriepenge for optjeningsåret 2013 er tilgængelige for udbetaling i maj 2014, vil en korrektion af 
feriebehandling ikke have væsentlig praktisk betydning for medarbejderen, hvorfor PwC er enig i 
beslutningen om ikke at foretage en korrektion af feriebehandlingen. Med i vurderingen tillægges, at 
medarbejderen ikke er blevet negativt behandlet og ikke har oplyst krav om at få foretaget korrektionen.  

I forbindelse med opdaterede procesbeskrivelser og forretningsgange herfor, vurderer PwC, at der 
fremadrettet er tilfredsstillende foranstaltninger mod lignende sager. 

PwC vurderer på baggrund af ovenstående punktet for tilfredsstillende afsluttet. 
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Opfølgningspunkt 17a: Fejl i to censorvederlag 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Rigsrevisionen fandt i deres gennemgang to fejl i udbetalingen af censorvederlag. 

Opfølgningspunktets hensigt er en oprydning i de to sagsbehandlinger. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har oplyst, at KADK har færdigbehandlet de to angivne sager. 

Den ene sag omhandler fejlberegning på timesedlen, hvor der dog er udbetalt korrekt løn. KADK har ikke 
foretaget korrigerende handlinger. 

Den anden sag omhandler forkert beregning på timesedlen af censorvederlagets størrelse på baggrund af 
timeantallet og timesatsen, hvilket er angivet korrekt. Det er identificeret på lønsedlen, at censoren også 
har fået udbetalt den fejlagtigt beregnede løn, hvilket har medført, at censoren har fået et forhøjet vederlag 
på DKK 91 i grundløn og DKK 11 i feriepenge.  

Da KADK vurderer, at ressourcetrækket med at kræve den forhøjede vederlag tilbage overstiger det faktiske 
tilbagebetalingskrav, har KADK ikke foretaget korrigerende handlinger. 

KADK vil derudover i den ordinære personalesagsgennemgang, der behandles under punkt 15, medtage 
censorvederlag som en del af den samlede gennemgang. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har modtaget dokumentation for den færdigbehandlede sag, ligesom den er gennemgået med KADK. 

Vedrørende den første sag har PwC gennemgået timesedler for angivne timetal og underskrift af 
bemyndiget samt påset vederlaget på de tilhørende to lønsedler, hvor der er sket udbetaling på baggrund af 
censorydelserne.  
 
PwC har identificeret, at der er brugt den korrekte lønsats og det korrekte timeantal på lønsedlen, hvorfor 
vederlagsudbetalingen er korrekt. PwC vurderer, at KADK forholder sig korrekt ved ikke at foretage sig 
yderligere. 

Vedrørende den anden sag har PwC gennemgået mailkorrespondance, timeseddel og tilhørende lønseddel. 
Det er konstateret, at beregning af timesags- og timeantal er foretaget fejlagtigt, hvilket medfører en 
forhøjet udbetaling på DKK 91 i grundløn og DKK 11 i feriepenge.  
 
PwC vurderer, at KADK forholder sig korrekt ved ikke at kræve tilbagebetaling, da 
ressourceomkostningerne for tilbagebetalingskrav vurderes at overstige det faktiske beløb. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 
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Opfølgningspunkt 17b: Vejledning i censorvederlag 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Rigsrevisionen fandt i deres gennemgang to fejl i udbetalingen af censorvederlag, som ønskes rettet. 

For fremadrettet at sikre korrekt udbetaling af censorvederlag skal der udarbejdes en vejledning 
vedrørende udbetaling af censorvederlag. 

KADK’s foranstaltninger 
Til sikring af fremadrettede foranstaltninger har KADK udarbejdet en procesbeskrivelse for håndtering af 
censorer og udbetaling af censorvederlag. Denne beskrivelse skal sikre korrekte foranstaltninger, i 
forbindelse med at der indgås en aftale inden censuren, samt at censor får udbetalt vederlag, når ydelsen er 
foretaget.  

KADK har parallelt med procesbeskrivelsen sikret sig, at normer for timeantal og timesats ved censur 
ligger inden for juridiske normer. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har kvalitetssikret procesbeskrivelsen for håndtering og udbetaling af censorvederlag. Det er PwC’s 
vurdering, at beskrivelsen og de dertilhørende funktionsadskilte kontroller er tilfredsstillende i henhold til 
at sikre en korrekt behandling af censorer. PwC har ligeledes konstateret, at der i procesbeskrivelsen er 
henvisninger til normer for timeantal, som censorerne kan honoreres i henhold til. 

Til brug for processen har PwC endvidere påset, at der foreligger opdaterede skabeloner til brug for 
censoraftale og censorvederlag.  

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 
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Opfølgningspunkt 18: Studerende underskriver timesedler 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Timesedler for SPS-ordningen er generelt ikke underskrevet af en dispositionsbemyndiget før lønkørsel.  

Det er hensigten med punktet, at alle timesedler underskrives af en dispositionsbemyndiget, før 
lønudbetaling kan eksekveres. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har pointeret over for lønsagsbehandlerne, at timesedlerne skal attesteres af en 
dispositionsbemyndiget før lønudbetaling. 

Processen for timesedler har siden juni været følgende:  

SPS-vejleder og studerende underskriver timesedlen, efter vejledningen er udført, og fremsender 
timesedlen til HR. HR opdaterer en bevillingsoversigt i Excel med timeantal og sikrer, at timeforbruget er 
inden for bevillingen. Lederen af HR og Løn attesterer timesedlen på baggrund af HR’s vurdering af 
timeantal i forhold til bevilling. 

KADK har ikke foretaget ændringer til timesedlerne i henhold til den ekstra godkendelse, der specifikt skal 
foretages ved SPS-vejledere. 

Håndteringen af timesedler er beskrevet grundigt i en procesbeskrivelse for håndtering af sager vedrørende 
SPS-vejledere. 

PwC’s afdækning og vurdering 
Den udførende HR-behandler er interviewet vedrørende behandling af SPS-timesedlerne. Her er 
processen, fra vejledningen udføres, til HR sender en attesteret timeseddel til Løn, gennemgået. PwC har 
tillige gennemgået en sag – fra modtagelse af en timeseddel til afsendelse til lønudbetaling. Det er her 
observeret, at procesbeskrivelsen for håndtering af timesedler er fulgt.  

Endvidere er lønsagsbehandleren interviewet. Vedkommende har forklaret, at alle timesedler for SPS-
vejledere går gennem HR, inden Løn modtager dem. Lønsagsbehandleren foretager endvidere en kontrol af 
korrekt og fuldstændig timeseddelsgodkendelse inden indtastning i lønsystemet. 

PwC har ligeledes gennemgået alle timesedler fra 1. august 2014 til 29. oktober 2014 vedrørende SPS-
vejledere, herunder valideret for korrekt attestering. Dette er foretaget uden anmærkninger. 

PwC vurderer, at registrering af timeantal udføres tilfredsstillende. Attesteringen på baggrund af HR-
medarbejderens vurdering af timeantal i forhold til bevilling vurderes ligeledes at være tilstrækkelig. 

Procesbeskrivelsen for håndtering af timesedler til SPS-vejledere er ligeledes kvalitetssikret. Denne 
beskrivelse vurderes at sikre foranstaltninger fremadrettet – fra håndtering til egentlig lønudbetaling for 
SPS-vejledere. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 
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Opfølgningspunkt 19: Studerende i vagtordning har fået dobbelthonorar 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
En studerende har fået dobbelthonorering, da timesedler kan afleveres af flere kanaler til Løn.  

Det er hensigten at få rettet op på fejlen i forhold til den konkrete dobbelthonorering samt at foretage 
foranstaltninger, så dobbelthonorering ikke fremadrettet er muligt. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har behandlet den konkrete sag med dobbelthonorering. Resultat er, at KADK har fået returneret 
den ene honorering fra medarbejderen. 

KADK indfører fra 1. januar 2015 et tidsregistreringssystem, der vil sikre, at timerne kun bliver sat til 
lønudbetaling via automatisk kørsel fra tidsregistreringssystemet til SLS. Timesedlerne skal godkendes af 
den timelønnedes leder inden udbetaling. 

Frem til implementeringen af tidsregistreringssystemet har KADK foretaget midlertidige foranstaltninger, 
hvor timeseddelsbehandleren sorterer timesedlerne efter CPR-nummer – både ved håndtering og i 
arkiverne – således at ingen dubletter indtastes. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har gennemgået sagen omkring dobbelthonorering. PwC har verificeret, at der er sket aftaleindgåelse 
for tilbagebetaling, samt at tilbagebetalingen reelt er sket. Tilbagebetalingen er sket fyldestgørende, og 
sagen vurderes derfor tilfredsstillende afsluttet. 

Der er foretaget interview vedrørende de midlertidige foranstaltninger med lønsagsbehandleren. 
Sagsbehandleren nævner, at det kun sjældent er sket, at dobbelthonorering har fundet sted. Dog har KADK 
på baggrund af Rigsrevisionens rapport sikret sig via CPR-nummersortering – både ved indtastning og 
arkivering. PwC vurderer disse foranstaltninger frem til tidsregistreringssystemets implementering for 
tilstrækkelige. 

På baggrund af de tilgængelige oplysninger om tidsregistreringssystemet vurderes systemet fremadrettet 
som udgangspunkt at forhindre dobbelthonorering af den samme timeseddel. Når 
tidsregistreringssystemet er implementeret, anbefaler PwC, at der foretages en kontrol af, at de 
tilstrækkelige foranstaltninger for dobbelthonorering på samme timeseddel stadig er til stede. 
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Opfølgningspunkt 20: Forkert anciennitetsberegning for studentermedhjælpere 

Status 
Opfølgningspunktet forventes afsluttet ultimo 2015. 

Baggrund og formål 
Der er konstateret konkrete fejl i anciennitetsberegningerne for studentermedhjælpere, som kan have 
betydning for løn, pension og jubilæum. 

I den forbindelse er det erfaret, at der ikke er en ensartet proces for beregning af studentermedhjælperes 
anciennitet ved ansættelse, ligesom der ingen opfølgning er ved ændringer i timeantal.  

Det er derfor målet med opfølgningspunktet at gennemgå ancienniteten for tidligere og eksisterende 
studentermedhjælpere samt at sikre fyldestgørende foranstaltninger – både ved oprettelse samt ved skift i 
timeantal for studentermedhjælpere. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har i foråret 2014 gennemgået alle studenteransættelser, der på daværende tidspunkt fik udbetalt 
løn gennem længerevarende aftaler, med henblik på sikring af korrekt anciennitet. 

KADK har i sommeren 2014 udarbejdet procesbeskrivelser med anciennitetsskemaer, der benyttes frem til 
lanceringen af de opdaterede procesbeskrivelser. Den opdaterede procesbeskrivelse er færdigbehandlet og 
indeholder en fast årlig procedure for afstemning af reel arbejdstid i henhold til registreret arbejdstid i 
lønsystemet for studentermedhjælpere. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har forespurgt til oprydningen i gamle sager. Det er her tilkendegivet af KADK, at alle sager er 
gennemgået med fokus på lønsats og anciennitet. Gennemgangen er imidlertid ikke dokumenteret, hvorfor 
det ikke er muligt at verificere denne gennemgang og korrektheden af ancienniteten.  

Der er i stedet foretaget fem stikprøver af tidligere og eksisterende ansættelser. Stikprøverne indeholdt 
imidlertid forskellige fejl og mangler – i fire af de fem stikprøver. På baggrund af dette er der ikke skabt 
overbevisning om en fuldstændig oprydning i anciennitetsberegningerne. I relation til oprydningen 
henvises der til fremgangsmåden, der bliver benyttet i den ordinære personalesagsgennemgang i henhold 
til punkt 15. 

PwC har foretaget en kvalitetssikring af procesbeskrivelse for studentermedhjælpere. Denne vurderes både 
på kvalitet og fuldstændighed at skabe forudsætningerne for en korrekt behandling fremadrettet, både ved 
ansættelse og årlig timeantalsgennemgang. 

Da der ikke er skabt overbevisning om fejlrettelser af tidligere fejl i ansættelsessager, vurderes punktet ikke 
at være tilfredsstillende behandlet. Der henvises i stedet til tidsplan for personalesagsgennemgangen, jf. 
bilag II. 
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Opfølgningspunkt 21: Forretningsgange for særlige ydelser (timeløn) ikke 
tilstrækkelig sikker 

Status 
Opfølgningspunktet er ikke afsluttet. 

Baggrund og formål 
Forretningsgangene for særlige ydelser er generelt ikke valide i forhold til en korrekt lønudbetaling, hvilket 
tydeliggøres ved Rigsrevisionens gennemgang med henblik på at identificerede fejl og mangler på 
timelønssagerne. Det er derfor anbefalet, at en højere grad af digital styring vil minimere risikoen for fejl og 
mangler på timelønssagerne. 

PwC vurderer, at de decentrale forretningsgange for særlige ydelser bør medtages, når det skal vurderes, 
om punktet udføres tilfredsstillende i forhold til at sikre korrekt lønudbetaling. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har besluttet at indføre et tidsregistreringssystem i 2015, der gælder for hele organisationen.  

Tidsregistreringssystemet vil varetage timeregistreringen for alle timelønnede, således at de nuværende 
timesedler trinvist udfases fra 1. januar 2015. Med udgangspunkt i projektstadiet vurderer KADK det for 
sandsynligt og realistisk, at tidsregistreringssystemet trinvist implementeres fra 1. januar 2015. 

KADK har endvidere iværksat en centralisering af behandlingen af aftaler med gæsteforelæsere, uanset om 
disse får vederlag gennem honorering eller faktura. Denne proces har frem til nu ikke været en obligatorisk 
del af HR, men har været styret af de enkelte institutter. 

Forretningsgangene for centraliseringen er skitseret gennem procesbeskrivelser og blanketter og blev 
lancereret pr. 1. december 2014. Processen understøtter, at aftaler med gæsteforelæsere håndteres korrekt 
med hensyn til aftalevilkår, vederlagsstørrelse og aftaleindgåelse gennem HR. 

PwC’s afdækning og vurdering 
I henhold til tidsregistreringssystemet har PwC forespurgt KADK og leverandøren om systemets 
progression og funktionalitet, ligesom PwC har deltaget i et indledende orienteringsmøde med 
organisationen om systemet. Det er KADK og leverandørens forventning, at tidsregistreringssystemet vil 
være driftsklar pr. 1. januar 2015. Det er ligeså PwC’s vurdering, at funktionaliteten i systemet isoleret set 
vil dække KADK’s behov vedrørende tidsregistrering, godkendelser og korrekt lønkørsel.  

KADK har valgt en trinvis implementering i organisationen, som, jf. KADK, vil blive påbegyndt fra 1. januar 
2015. PwC vurderer, at den trinvise tilgang er fornuftig i relation til at sikre en omhyggelige lancering i 
organisationen. PwC anbefaler, at der udarbejdes en detaljeret beskrevet implementeringsplan.  

PwC har erfaring med implementering af tidsregistreringssystemer i lignende organisationer. Det er PwC’s 
erfaring, at indkøringsfasen tidsmæssigt er meget varierende. Indkøringsfasen er influeret af integrationer 
til KADK’s øvrige systemer, organisationens modtagelse, korrekt godkendelsesopsætning, tilrettelser i 
funktionaliteten mv. PwC kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvornår tidsregistreringssystemet vil 
fungere tilfredsstillende. En nærmere vurdering bør foretages, når tidsregistreringssystemet er påbegyndt 
implementeret. 

Det er PwC’s vurdering, at centraliseringen af aftaler med gæsteforelæsere ikke vil kunne udføres 
tilfredsstillende i den nuværende decentrale placering. Hertil er kompetencer og viden i institutterne ikke 
tilstrækkelig. PwC er derfor enig i nødvendigheden af at centralisere denne del, således at alle 
personalesager føres centralt gennem HR. PwC har foretaget en kvalitetssikring af procesbeskrivelsen af de 
centraliserede forretningsgange, hvilke vurderes som tilfredsstillende. På baggrund af lanceringen pr. 1 
december har PwC ikke kunnet foretage en kvalitetssikring af procesbeskrivelsens faktiske indvirkninger 
på forretningsgange. PwC anbefaler, at der foretages en samlet kvalitetssikring af centraliseringen og 
tidsregistreringssystemet, når disse er forankret i organisationen.  
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3.4 Ferie og andet fravær 
For at sikre tilfredsstillende udbedring af fejl, relateret til ferie og andet fravær, har KADK defineret to 
opfølgningspunkter; 

22. Decentrale enheders ferieregistrering utilstrækkelig 
23. Ferielønregulering ved ændret arbejdstid er usikker. 
 
KADK har for hvert opfølgningspunkt vurderet, hvilke tiltag der skal være iværksættes, for at punkterne vil 
være behandlet tilstrækkeligt. Disse tiltag er rapporteret til Rigsrevisionen i forbindelse med svar på 
Rigsrevisionens rapport. PwC har løbende vurderet fuldstændigheden af tiltagene i forhold til en 
tilfredsstillende behandling af punktet. 

PwC har ved gennemgangen ligeledes vurderet, hvorvidt de to opfølgningspunkter vedrørende ferie og 
andet fravær dækker de samlede anmærkninger på området. PwC vurderer, at opfølgningspunkterne er 
dækkende for at kunne udbedre Rigsrevisionens kritikpunkter. 

Opfølgningspunkt 23 er afsluttet, mens opfølgningspunkt 22 er påbegyndt og stadig under behandling. 

3.4.1 Gennemgang af opfølgningspunkterne 22-23 
Nedenfor behandles opfølgningspunkterne enkeltvist, hvor status, baggrund, formål, KADK’s 
foranstaltninger samt PwC’s afdækning og vurdering er beskrevet.  

I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke er færdigbehandlet, og PwC har tilstrækkelige informationer, vil 
PwC foretage en vurdering af projektplanens progression og realisme i stedet for en egentlig 
kvalitetssikring af punktet. 
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Opfølgningspunkt 22: Decentrale enheders ferieregistrering er utilstrækkelig 

Status 
Opfølgningspunktet er ikke afsluttet. 

Baggrund og formål 
KADK har ikke et digitalt system til registrering af ferie og andet fravær. Der foretages derfor kun løn- og 
feriereguleringer, såfremt Løn aktivt får besked herom. 

Der ønskes iværksat en systemunderstøttet løsning til administration af ferie og andet fravær. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har iværksat implementering af et nyt tidsregistreringssystem, som vil kunne håndtere opgørelser 
og reguleringer inden for områderne ferie og andet fravær. 

Tidsregistreringssystemet forventes trinvist implementeret fra 1. januar 2015 og er nærmere beskrevet 
under punkt 21. 

I perioden frem til tidsregistreringssystemet tages i brug, sker ferie- og fraværsregistrering til dels på 
baggrund af medarbejderens løbende informationer til Løn. Ligeledes udsendes der én gang årligt en 
planlægningskalender, hvor hver enkelt medarbejder skal registrere ferieafholdelse over sommeren. Disse 
informationer indtastes af Løn i løbet af efteråret. 

KADK har endvidere iværksat kvalitetssikring af ferieregistreringer, som vil være et fast punkt på 
månedsmøderne mellem HR, Økonomi og institutlederen. Procestrinene er her, at lederen af HR og Løn 
hver måned laver et udtræk af alle registreringer af ferie og andet fravær på medarbejderniveau. Udtrækket 
gennemgås på månedsmøderne. Såfremt en medarbejder skiller sig ud via eksempelvis ingen 
ferieregistreringer, undersøger institutlederen sagen med medarbejderen. 

Opfølgningsprocessen er i forbindelse med en fastlæggelse af struktur og agenda på månedsmøderne, jf 
punkt 7, struktureret fra november 2014. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har modtaget materialer vedrørende tidsregistreringssystemets funktionalitet. PwC vurderer, at 
systemet isoleret set er funktionsdygtigt i relation til ferieregistreringen. Jf. omtale under opfølgningspunkt 
21 influeres implementeringsfasen af flere faktorer. PwC kan af den årsag med den nuværende tilgængelige 
information ikke vurdere, hvornår tidsregistreringssystemet vil fungere tilfredsstillende i relation til 
registrering af ferie og andet fravær. En nærmere vurdering kan foretages, når tidsregistreringssystemet er 
påbegyndt implementeret. 

Det er PwC’s vurdering, at opfølgningsprocessen ikke med sikkerhed vil identificere samtlige manglende 
registreringer vedrørende ferie og andet fravær. Behovet for kvalitetssikring er dog influeret af 
tidsregistreringssystemets implementering. PwC anbefaler, at der foretages en revurdering af 
opfølgningsprocesbehovet, når tidsregistreringssystemet er implementeret. 

PwC anbefaler, at der efter lanceringen af tidsregistreringssystemet foretages en samlet kvalitetssikring af 
registreringer af ferie og andet fravær – samt en vurdering af opfølgningsprocessens tilfredsstillende 
omfang i forhold til at sikre korrekt registreret ferie og andet fravær. 
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Opfølgningspunkt 23: Ferielønregulering ved ændret arbejdstid er usikker 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Ferielønreguleringen ved ændret arbejdstid håndteres ikke tilstrækkelig sikkert. Der er ikke klare 
forretningsgange, og der er fundet fejl i tre sager i forbindelse med Rigsrevisionens gennemgang.  

Der ønskes derfor procesbeskrivelser, således at reguleringen finder sted, hver gang ændringer i 
arbejdstiden sker, og så reguleringen foretages korrekt i forhold til løn og ferieafholdelse. 

De tre sager med fundne fejl rettes i takt med den ordinære sagsgennemgang, beskrevet under punkt 15. 

KADK’s foranstaltninger 
Der er i november 2014 udarbejdet en procesbeskrivelse for forretningsgange for håndtering af 
medarbejderes ferieregistrering. Dette indebærer en detaljeret beskrivelse af både ferietræk ved manglende 
tilgodehavende restferie og tjek for ferieregulering ved ændret arbejdstid fra ferieoptjeningsåret til 
ferieafholdelse. 

Beskrivelsen dækker hele processen fra indmeldt ferie og frem til registrering i FRAV samt ferietræk/-
regulering i HR-Løn.  

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har aktivt behandlet procesbeskrivelsen. Det er PwC’s vurdering, at beskrivelsen er dækkende, samt at 
den indeholder tilfredsstillende angivelser af roller og ansvar, lønbehandlers tjek og registreringer, 
funktionsadskilte kontroller, journalisering samt kommunikationen mellem relevante funktioner.  

Til sikring af at procesbeskrivelsen fungerer i den faktiske sagsbehandling, har PwC foretaget interviews 
med lønkonsulent og gennemgået systemprocesser. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 

For at validere forretningsgangene og implementeringen af disse anbefaler PwC, at der foretages interviews 
og stikprøver efter indfasningen af de opdaterede forretningsgange. Herved kan det valideres, at Løns 
faktiske forretningsgange fungerer efter hensigten. 
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3.5 Forretningsgange til sikring af korrekt løn 
Med henblik på at sikre tilfredsstillende forretningsgange til sikring af korrekt løn har KADK defineret seks 
opfølgningspunkter: 

24. Manglende interne kontroller (særlige ydelser, ferie og andet fravær) 
25. Vejledning i lønsagsbehandling af timesedler 
26. Dokumentation af udført kontrol af uddata 
27. Studerendes fejlagtige indplacering på ny løn 
28. Dokumentation for aftaler med gæsteforelæsere 
29. Udligning af acontobeløb fra 2010 uden godkendelse. 
 
KADK har for hvert opfølgningspunkt vurderet, hvilke tiltag der skal være iværksættes, for at punkterne vil 
være behandlet tilstrækkeligt. Disse tiltag er rapporteret til Rigsrevisionen i forbindelse med svar på 
Rigsrevisionens rapport. PwC har løbende vurderet fuldstændigheden af tiltagene i forhold til en 
tilfredsstillende behandling af punktet. 

PwC har ved gennemgangen ligeledes vurderet, hvorvidt de seks opfølgningspunkter vedrørende 
forretningsgange til sikring af korrekt løn dækker de samlede anmærkninger på området. PwC vurderer, at 
opfølgningspunkterne er dækkende for at kunne udbedre Rigsrevisionens kritikpunkter. 

Samtlige seks opfølgningspunkter er afsluttet. 

3.5.1 Gennemgang af opfølgningspunkterne 24-29 
Nedenfor behandles opfølgningspunkterne enkeltvist, hvor status, baggrund, formål, KADK’s 
foranstaltninger samt PwC’s afdækning og vurdering er beskrevet.  

I de tilfælde hvor opfølgningspunktet ikke er færdigbehandlet, og PwC har tilstrækkelige informationer, vil 
PwC foretage en vurdering af projektplanens progression og realisme i stedet for en egentlig 
kvalitetssikring af punktet. 
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Opfølgningspunkt 24: Manglende interne kontroller (særlige ydelser, ferie og andet 
fravær) 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Rigsrevisionen fandt et væsentligt antal fejl i forbindelse med gennemgangen af sager, der er sendt til 
lønudbetaling, herunder særlige ydelser, ferie og andet fravær. En væsentlig årsag til, at fejlene ikke blev 
opdaget i sagsbehandlingen, var manglende funktionsadskilte kontroller. Ligeledes var 
dispositionsbemyndigelsen ikke angivet.  

Der ønskes på den baggrund klare retningslinjer for den funktionsadskilte kontrol og 
dispositionsbemyndigelsen, inden der føres lønudbetaling. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har i den seneste periode udarbejdet procesbeskrivelser for HR med henblik på at sikre, at 
sagsbehandlingen i HR indeholder tilfredsstillende funktionsadskilte kontroller. 

Der er ligeså i november 2014 udarbejdet procesbeskrivelser for alle sagsbehandlinger i Løn. 
Procesbeskrivelserne indeholder klar anvisning om afvisning af indkomne sager, hvis modtagne 
informationer ikke er fyldestgørende eller attesteret af en dispositionsbemyndiget person. Ligeledes 
indeholder beskrivelsen angivelse af, hvornår funktionsadskilt kontrol skal foretages, hvad den skal 
indeholde, samt hvordan den skal dokumenteres og arkiveres. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har aktivt behandlet procesbeskrivelserne for lønadministrationen. Det er PwC’s vurdering, at 
beskrivelserne er fuldstændige og dækkende, og at de indeholder tilfredsstillende angivelser af roller og 
ansvar, lønbehandlers tjek og registreringer, funktionsadskilte kontroller, journalisering samt 
kommunikationen mellem relevante funktioner.  

Til sikring af at procesbeskrivelserne fungerer i den faktiske sagsbehandling, har PwC foretaget interview 
med lønkonsulent og gennemgået systemprocesser. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 

For at validere forretningsgangene og implementeringen af disse anbefaler PwC, at der foretages interviews 
og stikprøver efter indfasningen af de opdaterede forretningsgange. Herved kan det valideres, at Løns 
faktiske forretningsgange fungerer efter hensigten. 
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Opfølgningspunkt 25: Vejledning i lønsagsbehandling af timesedler 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Der er konstateret fejl i sammentællinger af timer på timesedler. Det er endvidere erfaret, at den 
funktionsadskilte kontrol ikke opfanger dette.  

Formålet med opfølgningspunktet er derfor at udarbejde en proces og vejledning, der fremadrettet 
understøtter fyldestgørende kontrol af timesedler, herunder efterregning af timer. 

KADK’s foranstaltninger 
Der er i november 2014 udarbejdet en procesbeskrivelse af lønkonsulentens håndtering af timesedler, 
således at denne sikrer foranstaltning for korrekt timesedlen før lønudbetaling. 

Både for lønbehandleren og kontrollanten er det beskrevet, hvordan deres sagsbehandlinger skal 
dokumenteres. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har aktivt behandlet procesbeskrivelsen for timesedler. Det er PwC’s vurdering, at beskrivelsen er 
dækkende, og at den indeholder tilfredsstillende angivelser for, hvornår der skal foretages afvisning, hvis 
timesedlen ikke er udfyldt fyldestgørende. Ligeledes vurderes processen at indeholde en tilfredsstillende 
beskrivelse af lønkonsulentens tjek af timesedlen samt sammentælling af timer, ligesom dette skal 
foretages i den funktionsadskilte kontrol i henhold til procesbeskrivelsen. 

Til sikring af at procesbeskrivelsen for timesedler fungerer i den faktiske sagsbehandling, har PwC 
foretaget interview med lønkonsulent og gennemgået systemprocesser. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 

For at validere forretningsgangene og implementeringen af disse anbefaler PwC, at der foretages interviews 
og stikprøver efter indfasningen af de opdaterede forretningsgange. Herved kan det valideres, at Løns 
faktiske forretningsgange fungerer efter hensigten. 
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Opfølgningspunkt 26: Dokumentation af udført kontrol af uddata 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Uddatakontrol ved hver lønkørsel dokumenteres ikke. Det er således ikke muligt at være sikker på en 
fuldstændig uddatakontrol. 

Det er oplyst, at kontrollen foretages. Hensigten er herved at opstille formelle kontrolvejledninger og 
skema til dokumentation af kontrollerne, således at man sikrer en fuldstændig uddatakontrol. 

KADK’s foranstaltninger 
Der er i november 2014 udarbejdet en procesbeskrivelse af lønkonsulentens håndtering af uddatakontrol 
for både lønudbetalinger og modtagne offentlige refusioner vedrørende medarbejdere. 

Procesbeskrivelsen for uddatakontrol på lønudbetalinger tager udgangspunkt i ØS LDV-rapporten, der 
bruges til den fremadrettede dokumentation af kontrollen. Kontrollen udføres for alle lønudbetalinger, 
hvor der er sket lønpåvirkende indregistreringer i seneste lønperiode. Procesbeskrivelsen indeholder 
angivelser af, hvad der skal kontrolleres til underliggende dokumentation, og hvordan dette skal 
dokumenteres. Der er også en angivelse af, hvordan den funktionsadskilte kontrol skal foretages og 
dokumenteres, hvis der opstår fejl. 

Procesbeskrivelsen indeholder også en beskrivelse af håndtering af uddatakontrol for refusioner, som 
ligeledes foretages både til egne opgørelsesoversigt og bogføringen, indeholdt angivelse af funktionsadskilt 
kontrol, hvis der sker fejlregistrering. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har aktivt behandlet procesbeskrivelsen for uddatakontroller. Det er PwC’s vurdering, at beskrivelsen 
er dækkende, og at den indeholder tilfredsstillende angivelser lønbehandlers tjek og dokumentation, den 
funktionsadskilte kontrol og dokumentationen heraf samt journalisering af uddatakontroller.  

Til sikring af at procesbeskrivelserne fungerer i den faktiske sagsbehandling, har PwC foretaget interview 
med lønkonsulent samt gennemgået systemprocesser. 

PwC vurderer, at punktet er udført tilfredsstillende. 

For at validere forretningsgangene og implementeringen af disse anbefaler PwC, at der foretages interviews 
og stikprøver efter indfasningen af de opdaterede forretningsgange. Herved kan det valideres, at Løns 
faktiske forretningsgange fungerer efter hensigten. 
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Opfølgningspunkt 27: Studerende fejlagtigt indplaceret på ny løn 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
En andel af studentermedhjælperne, ansat i KADK, er fejlagtigt blevet indplaceret på ny løn. Alle 
studentermedhjælpere bør imidlertid være på gammel løn, jf. HK-overenskomst.  

Det er derfor hensigten dels at rette op på den fejlagtige indplacering for alle studerende, dels at sikre en 
korrekt indplacering fremadrettet. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har gennemgået alle studentermedhjælpere, således at ingen i dag modtager ny løn. Denne 
oprydning er foregået i samme ombæring som gennemgang af anciennitetsberegningen for 
studentermedhjælpere. 

Ved regulering til gammel løn blev medarbejderen kompenseret bagudrettet, såfremt medarbejderen havde 
haft ret til en højere løn på gammel løn. I den omvendte situation er der ikke foretaget regulering. 

Vejledning for håndtering af sats for studentermedhjælpere er indskrevet i procesbeskrivelse i HR. Ved 
indtastning i lønsystem vil Løn forholde sig til de oplysninger, som HR videregiver. 

KADK vurderer på baggrund af ovenstående punktet for afsluttet.  

PwC’s afdækning og vurdering 
Til verificering af ingen indplacering af studentermedhjælpere på ny løn har PwC modtaget en oversigt over 
alle lønudbetalinger på medarbejderniveau, som er sket på ny løn-timesatsen i 2014. 

Det fremgår her, at ingen medarbejdere har fået lønudbetaling på ny løn-timesatsen i oktober 2014. To 
medarbejdere fik imidlertid lønudbetaling på ny løn i september, og her er det påset, at disse er tilrettet i 
systemet. 

I forhold til fremadrettede foranstaltninger er procesbeskrivelserne for ansættelse af 
studentermedhjælpere kvalitetssikret. PwC vurderer, at bemærkninger vedrørende lønsats er tilstrækkelig 
angivet. 

PwC vurderer, at punktet er afsluttet og implementeret på tilfredsstillende vis. 
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Opfølgningspunkt 28: Dokumentation for aftaler med gæsteforelæsere 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Punktet vedrører aftaler omkring honorar til gæsteforelæsere, der ikke dokumenteres, og hvor der ofte er 
foretaget lønudbetaling på baggrund af en mail.  

Der ønskes udarbejdet og benyttet et anmodningsskema ved aftaleindgåelse, som indeholder alle relevante 
oplysninger til understøttelse af korrekt honorarudbetaling til gæsteforelæsere. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK har udarbejdet en anmodningsblanket, der skal sikre, at alle nødvendige oplysninger ved 
honorarudbetaling indsamles. Anmodningsblanketten er kommunikeret og benyttes af institutterne. 

Ligeledes har KADK udarbejdet en procesbeskrivelse med nye forretningsgange for aftaleindgåelse med 
gæsteforelæsere. Denne medfører, at hele processen omkring anmodning, økonomisk godkendelse, 
aftalegrundlag, honorarstørrelse samt besked til Løn og Økonomi sker gennem HR. Tidligere var denne 
proces i langt højere grad placeret decentralt under det enkelte instituts administration, hvor HR i en 
overvejende del af sagerne ikke blev informeret om aftaler med gæsteforelæsere. 

Centralisering af processen skal sikre, at aftalen og honorarudbetalingen er i overensstemmelse med 
cirkulærer og interne retningslinjer. Samtidig sikres, at hele behandlingen sker på korrekt vis i henhold til 
dokumentation, kontroller, aftaleindgåelse, journalisering og kommunikation mellem afdelinger. 

Centraliseringen med nye forretningsgange og anmodningsblanketter er endeligt lanceret pr. 1. december 
2014. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har kvalitetssikret anmodningsblanketten og vurderet denne som fyldestgørende til aftaleindgåelse og 
korrekte oplysninger ved honorarudbetaling. 

PwC har ligeledes forespurgt til benyttelsen af anmodningsskemaet. Lederen af HR og Løn har her 
redegjort, at anmodningsblanketten benyttes til aftaleindgåelse af institutterne, samt at lønudbetalingen 
sker på dette grundlag. 

I henhold til formålet med punktet, vurderes denne behandlet på tilfredsstillende vis. 

I forhold til de nye procesgange, hvor sagsbehandlingen og dokumentationen for aftaler med 
gæsteforelæsere, foregår gennem HR, anbefaler PwC, at der efter en indfasningsperiode foretages en 
vurdering af den faktiske benyttelse af anmodningsskemaerne. Denne kvalitetssikring foregår parallelt med 
opfølgningspunkt 21. 
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Opfølgningspunkt 29: Udligning af acontobeløb fra 2010 uden godkendelse 

Status 
Opfølgningspunktet er afsluttet. 

Baggrund og formål 
Et acontobeløb til en medarbejder fra 2010 på DKK 38.000 ønskes udlignet. Der er intet historisk 
aftalegrundlag mellem KADK og medarbejderen, men forventningen har været ét samlet honorar på DKK 
75.000. 

Der ønskes udarbejdet en aftale mellem ledelsen af KADK og medarbejderen, således at sagen og 
bogføringen afsluttes. 

KADK’s foranstaltninger 
KADK og den implicerede medarbejder har indgået en gældende aftale, der er underskrevet af medarbejder 
og prorektor, og som danner grundlag for aflønning. Aftalen indebærer et vederlag på DKK 75.000. 

KADK har tilkendegivet, at der efterfølgende er ryddet op i lønsystemet og bogholderiet. 

PwC’s afdækning og vurdering 
PwC har modtaget dokumentation for den gældende aftale, bogføringer i systemet og lønsedler til 
udbetaling. PwC har verificeret, at den indgåede gældende aftale indeholder et honorar på DKK 75.000. 

Behandlingen af honorarudbetalingen er foretaget i to omgange, jf. lønsedler. Én lønbehandling på DKK 
65.500 og én lønudbetaling på DKK 9.500. Den første lønbehandling på DKK 65.500 udgør netto DKK 
37.964 og er modregnet i tidligere foretaget acontoudbetaling på DKK 38.000. Nettobeløbet af den sidste 
lønbehandling på DKK 9.500 er udbetalt til medarbejderens NemKonto, jf. lønseddel. 

På baggrund af ovenstående behandling har KADK foretaget en overstigende lønudbetaling til 
medarbejderen på netto DKK 36 (brutto DKK 62) i henhold til aftalens pålydende honorar. Beløbet har 
KADK nedskrevet i regnskabet frem for et krav mod medarbejderen. Ud fra betragtningen om, at 
ressourceomkostninger for inddrivelse af beløbet overstiger det faktiske beløb, er PwC enig i denne 
disposition. 

PwC har endvidere verificeret, at der er sket korrekt oprydning i bogføringen. 

På baggrund af ovenstående vurderes punktet for tilfredsstillende behandlet. 
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3.6 Budgetopfølgning 
Budgetopfølgningen er vurderet af Rigsrevisionen som værende ”ikke tilfredsstillende”. Rigsrevisionens 
vurdering er foretaget ud fra den store usikkerhed, som de andre reviderede området er underlagt, jf. 
baggrund og formål for de 31 opfølgningspunkter. Af den årsag kan budgetgennemgangen ikke 
umiddelbart valideres, selvom den isoleret set fungerer tilfredsstillende. 

PwC har foretaget en vurdering af, hvorvidt den nuværende eksekvering af handlingsplanen, herunder de 
23 afsluttede opfølgningspunkter, har medført, at budgetopfølgningen kan vurderes som tilfredsstillende. 

Det er PwC’s vurdering, at flere af de afsluttede 23 punkter – 11. Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på 
personalesager, 12. Anciennitetsberegningen ved nyansættelser og 27. Studerende fejlagtig placeret på ny 
løn samt færdigbehandlede procesbeskrivelser i HR og Løn – har væsentlig indflydelse på en bedre 
budgetopfølgning. Derimod er områder som håndtering af ferie og andet fravær, indfasning af 
centralisering, resterende forretningsgange, personalesagsgennemgang mv. ikke færdigbehandlet. Disse 
vurderes alle ligeså at have væsentlig betydning for en tilfredsstillende budgetopfølgning. 

På baggrund af den manglende færdigbehandling af væsentlige områder for budgettet vurderes 
budgetopfølgningen samlet stadig ikke at være tilfredsstillende. 
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4 Bilag 

4.1 Notat til KADK-lønmodtager eller  
-honorarmodtager 
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4.2 Tidsplan for personalesagsgennemgang 
Nedenstående tidsplan er udarbejdet af KADK og indeholder behandling af opfølgningspunkt 15.  
PwC har kommenteret tidsplanen ved gennemgangen af opfølgningspunkt 15 i afsnit 3.3.
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering 

 

   17/11/ 2014 

 

 Journalnr.: Enhed: HR Initialer MKNU 

 

 Tidsplan for personalesagsgennemgang – version III 

 Gennemgang for særlige ydelser i 2013 og 2014: HR og LØN 

Gennemgang af aktive personalesager: HR 

 

Der er i alt tale om ca. 1500 sager.  

Personalesagsgennemgangen forudsættes derfor fuldført ved gennemgang af 1 sag pr. dag pr. 

medarbejder i HR. 

Nedenfor angives udkast til tidsplan. Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet justeres i forhold til de 

konkrete sager og det personale der er til rådighed i de pågældende uger. Den overordnede ugeplan er 

derfor et udkast. Gennemgang af sager vedr. censorvederlag er det midlertidigt udskudt pga. manglende 

opklaring af hjemmel. Gennemgangen vil i stedet påbegyndes ved de andre områder. Når hjemlen vedr. 

censørvederlag er opklaret, vil gennemgangen blive lagt ind i tidsplanen. En opdateringaf tidsplanen 

følger derfor. 

Gennemgang af særlige ydelser  

Censorvederlag (110 sager) – uge 41-44 2014 – midlertidigt udskudt til opklaring af 

hjemmel  

Hvornår Hvad  Hvem 

8.oktober 2014 Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

Mette, Lizzi, Majken, Sine, 
Karina og Anne 

15. oktober 2014 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser  

Mette, Lizzi, Karina, Sine og 
Anne 

22. oktober 2014 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser  

Mette, Lizzi, Karina, Sine og 
Anne 

28. oktober 2014 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser 

Mette, (Lizzi), Karina, Sine og 
Anne 

 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser 

Mette, (Lizzi), Karina, Sine og 
Anne 

 

Timelærere (76 sager) – uge 44-49 2014 

Hvornår Hvad  Hvem 

3. november 2014 Opstart på sagsgennemgang Mette, Villy 

18. november 2014 Sagsgennemgang for 
timelønnede  

Mette, Karina, Sine, Majken  og 
Anne 

26. november 2014 Sagsgennemgang for 
timelønnede  

Mette, Karina, Sine, Majken og 
Anne 

3. deecember 2014 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser 

Mette, Karina, Sine, Majken og 
Anne 
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Gæstelærere (437 sager) – uge 50 - 51 2014 

Hvornår Hvad  Hvem 

 Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

Mette, Lizzi, Majken, Sine, 
Karina og Anne 

 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser  

Mette, Lizzi, Karina, Sine og 
Anne 

 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser  

Mette, Lizzi, Karina, Sine og 
Anne 

 Sagsgennemgang for særlige 
ydelser 

Mette, (Lizzi), Karina, Sine og 
Anne 

 

Personalesagsgennemgang af aktive personalesager 

Personalesagsgennemgang fordelt på overenskomstniveau  

Tidsplan 2014-2015 

AC uden for stillingsstruktur (120 sager)  uge 49 – 51 2014 

Hvornår Hvad  Hvem 

2. december 2014 Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

4. december 2014 Personale-sagsgennemgang   Mette, Majken, Katharina, 
Emilie 

9. december 2014 Personale-sagsgennemgang   (Mette), Majken, Katharina, 
Emilie 

12. december 2014 Personale-sagsgennemgang   (Mette), Majken, Katharina, 
Emilie 

17. december 2014 Personale-sagsgennemgang   (Mette), Majken, Katharina, 
Emilie 

18. december 2014 Statusmøde for 
sagsgennemgang: Hvor langt er 
vi? Hvordan skal vi fortsætte 

Mette, Majken, Villy 

 

Håndværkere (27 sager) uge 3 – 6 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

14. januar 2015 – uge 3 Evt. Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

 Personale-sagsgennemgang   HR 

 Personale-sagsgennemgang   HR 

Uge 6 Statusmøde for 
sagsgennemgang  
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HK (64 sager) uge 8 – 11 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

uge 8 Personalesagsgennemgang   HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

Uge11 Statusmøde for 
sagsgennemgang 

 

 

Arkitekter (207 sager) uge 12-25 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

Uge 12 Evt. Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

Uge 25 Statusmøde for 
sagsgennemgang 

 

 

Lærere ved designskoler (21 sager) uge 26 – 27 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

Uge 26 Evt. Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

Uge 27 Statusmøde for 
sagsgennemgang  

 

 

Magistre i stillingsstruktur ( 73 sager)  uge 33-38 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

Uge 33 Evt. Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

Uge 38 Statusmøde for 
sagsgennemgang  

 

 

 



 

 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering 

 

 

 

Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 

1435 København K Fax 4170 1515 

Danmark  info@kadk.dk 

 
 

Resterende sager se oversigt  uge 39-50 2015 

Hvornår Hvad  Hvem 

Uge 39 Evt. Opstartsmøde for 
sagsgennemgang 

HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

 Personalesagsgennemgang   HR 

Uge 50 Statusmøde for 
sagsgennemgang  
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 
 

Landgreven 4 
Postboks 9009 
1022 København K 
 
Tlf. 33 92 84 00 
Fax 33 11 04 15 
 
rr@rigsrevisionen.dk 
www.rigsrevisionen.dk 

  

Løbende årsrevision for 2014 ved KADK  20. november 2014 

 

Revisionens formål og indhold 
Rigsrevisionen har i løbet af september og oktober måned 2014 udført løben-
de årsrevision af KADK. Afsluttende møde blev afholdt den 30. september 
2014. 
 
Formålet med revisionen er at vurdere, om KADK’s forretningsgange og inter-
ne kontroller understøtter, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne 
foretages i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre for-
skrifter. Desuden er formålet at vurdere, om KADK’s forvaltning af de områ-
der, hvor Rigsrevisionen udfører forvaltningsrevision, er varetaget på en øko-
nomisk hensigtsmæssig måde. 
 
Ved revisionen gennemgik vi følgende områder:  

1) Regnskabsmæssige rammer 
2) Regnskabsmæssig registrering (herunder samarbejdet med ØSC) 

samt bilagsgennemgang 
3) Indtægter og debitorer 
4) Udgifter og kreditorer 
5) Forvaltning af eksterne tilskudsmidler 
6) Opfølgning på strategi, udviklingskontrakt og budgetter 
7) Andre revisionsmæssige forhold  

 
Rigsrevisionens vurdering 
Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at forretningsgange og interne 
kontroller på de gennemgåede områder ikke fungerede helt tilfredsstillende og 
opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig regnskabsforvaltning.  
KADK’s forretningsgange og interne kontroller understøtter således ikke fuldt 
ud, at regnskabet bliver rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regn-
skabsaflæggelsen er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre for-
skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.  
 
 
 

Kontor: 10. kontor 

J.nr.: 2014-5671-11 

Til orientering for: 
Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet og Styrelsen for Videregå-
ende Uddannelser 

 

Bilag 3
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Vi har ved vurderingen af forretningsgangene og de interne kontroller bl.a. 
lagt vægt på følgende forhold: 
 

• At KADK på revisionstidspunktet ikke havde en ajourført regnskabsin-
struks eller supplerende forretningsgangsbeskrivelser, der medvirker 
til at sikre en korrekt regnskabsaflæggelse på alle væsentlige områ-
der.  
 

• At KADK har etableret effektive procedurer for godkendelse og op-
følgning på den månedlige rapporteringspakke fra ØSC.  
 

• At KADK bør være ekstra omhyggelig med at sikre, at der foreligger 
de fornødne oplysninger og dokumentation i relation til bilagene. 
Gennemgangen viste desuden, at dokumentationen ved flere at de 
udvalgte bilag ikke var tilstrækkelig og fyldestgørende.  
 

• At KADK på revisionstidspunktet ikke havde tilstrækkelig fyldestgø-
rende interne arbejdsgangsbeskrivelser og vejledninger vedrørende 
administrationen af eksterne projektmidler.  
 
Revisionen viste desuden forskel på, hvorledes journalisering og do-
kumentationen i de elektroniske sagsmapper var på de udvalgte pro-
jekter. Dette vurderes dog at være historisk betinget.  

 
Videre finder Rigsrevisionens det positivt, at KADK har foretaget en 
oprydning på området, men vi vurderer dog samtidig, at der fortsat er 
behov for at sikre, at alle væsentlige dokumenter i relation til admini-
strationen af projekterne er tilgængelige i de elektroniske sagsmap-
per, daterede og godkendte/underskrevet korrekt.  
 

• At det i forbindelse med revisionen blev oplyst, at der er konstateret 
nye forhold, som i givet fald kan påvirke KADK’s regnskabsaflæggel-
se og resultat 2014.  

 
Vi vedlægger en rapport med revisionsresultaterne for de enkelte områder og 
med en uddybende beskrivelse af baggrunden for ovenstående bemærknin-
ger. De foreløbige resultater blev drøftet på et afsluttende møde med KADK.  
 
Revisionsrapport 
I den vedlagte ”Rapport om løbende årsrevision ved KADK, november 2014” 
har vi anført bemærkninger og anbefalinger til de enkelte områder. Nogle af 
disse har KADK allerede accepteret under det afsluttende møde den 30. sep-
tember 2014. For god ordens skyld bedes KADK skriftligt oplyse, om be-
mærkningerne og anbefalingerne accepteres. For de bemærkninger, der giver 
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anledning til ændringer i forretningsgange mv., bedes KADK oplyse, hvordan 
og hvornår ændringerne forventes gennemført.  
 
Vi gør opmærksom på, at den endelige og samlede konklusion på regnskabet 
for 2014 vil basere sig på resultaterne af alle revisioner vedrørende regn-
skabsåret.  
 
KADK er velkommen til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til dette brev 
eller revisionsrapporten. KADK kan kontakte undertegnede på tlf. 33 92 87 48 
eller ved e-mail til rr@rigsrevisionen.dk med oplysning om vores j.nr., der står 
i brevhovedet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Wonge 
Revisor 
 

mailto:rr@rigsrevisionen.dk
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Løbende årsrevision ved KADK i september og oktober 2014  Kontor: 10. kontor 
 
J.nr.: 2014-5671-11 
 
 

 
 

Vi aflagde i perioden fra den 2. – 30. september 2014 revisionsbesøg ved Det Konge-
lige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). De forelø-
bige revisionsresultater blev drøftet på det afsluttende møde den 30. september 2014. 

Formålet med revisionen var at vurdere, om KADK’s forretningsgange og interne kontroller 
understøtter, at regnskabet bliver rigtigt, og at dispositionerne foretages i overensstemmel-
se med meddelte bevillinger og love.  
 
Ved revisionen omfattede følgende områder:  

1) Regnskabsmæssige rammer 
2) Regnskabsmæssig registrering (herunder samarbejdet med ØSC) samt bilagsgen-

nemgang 
3) Indtægter og debitorer 
4) Udgifter og kreditorer 
5) Forvaltning af eksterne tilskudsmidler. 
6) Opfølgning på strategi, udviklingskontrakt og budgetter 
7) Andre revisionsmæssige forhold 

 
1) Regnskabsmæssige rammer  
1. Vi har undersøgt, og om KADK's virksomhedsinstruks og regnskabsinstruks er 
ajourført, fyldestgørende og følger Moderniseringsstyrelsens (MODST) vejledninger 
på området. 
 
Gennemgangen tog udgangspunkt i den seneste udgave af KADK’s virksomhedsin-
struks, dateret maj 2014 samt udkast til regnskabsinstruks dateret september 2014 
ekskl. bilag.  
 
Virksomhedsinstruks 
2. Rigsrevisionen kunne konstatere, at KADK’s virksomhedsinstruks er ajourført, og at 
den følger Moderniseringsstyrelsens vejledning for virksomheder med en regnskabs-
førende institution. Vi har ingen bemærkninger hertil. 
 
 
Regnskabsinstruks 
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3. Rigsrevisionen konstaterede, at KADK’s regnskabsinstruks ikke var ajourført i for-
hold til de faktiske forhold, og at KADK ikke har overholdt en intern deadline for udar-
bejdelsen af en ajourført regnskabsinstruks, der var fastsat til den 1. september 2014. 
Desuden var der en lang række forretningsgange som endnu ikke var endelig på 
plads pga. KADK’s nye organisation pr. 1/9 2014. Udformningen af det udkast vi mod-
tog ved revisionsbesøget gjorde det vanskeligt, at foretage en vurdering af de etable-
rede forretningsgange, da der manglede væsentlige afsnit i udkastet til at vi kunne 
vurdere, om beskrivelserne er dækkende for KADK. 
 
Rigsrevisionen har efterfølgende fremsendt vores kommentarer til den udgave af regn-
skabsinstruksen, som vi modtog ved revisionen, og som var sendt i intern høring. Vi til-
kendegav, at bestyrelsen ifølge Bekendtgørelse om styrelse af Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, jf. § 5 stk. 5. skal god-
kende regnskabsinstruksen, som led i sikring af, at KADK følger de gældende regler 
for statsinstitutioners regnskabsaflæggelse mv. KADK har taget initiativ til, at regn-
skabsinstruksen fremover underskrives af bestyrelsesformanden.   
 
Rigsrevisionen efter revisionen modtaget en ajourført og godkendt regnskabsinstruks. 
Vi finder dog fortsat, at der på væsentlige områder er behov for at blive udarbejdet 
supplerende retningslinjer, som også skal kobles til regnskabsinstruksens oplysninger.  
 
Brugerkontrollisten i Navision Stat 
4. Gennemgangen viste at, KADK ikke anvender og har godkendt brugerne på bru-
gerkontrollisten i Navision Stat. 13 brugere på listen var ok, mens 14 brugere burde 
slettes. Det er KADK's opgave at opdatere og godkende brugere på brugerkontrolli-
sten, og eventuelt slette eller ændre brugere ved at kontakte MODST Rådgivning og 
Support. 
 
Rigsrevisionen skal henstille til, at KADK løbende ajourfører brugerkontrollisten.  
 
Samlet vurdering 
5. Rigsrevisionen vurderer samlet, at KADK på revisionstidspunktet ikke havde en 
ajourført regnskabsinstruks eller færdiggjort supplerende forretningsgangsbeskrivel-
ser, der medvirker til at sikre en korrekt regnskabsaflæggelse på alle væsentlige om-
råder. Rigsrevisionen finder det uheldigt, at KADK ikke har sikret at brugerkontrollisten 
i Navision Stat er ajourført.  
  
2) Regnskabsmæssig registrering 
6. Formålet var at undersøge, om ØSC’s opgavevaretagelse for KADK fungerer til-
fredsstillende, om godkendelse og opfølgning på regnskabserklæringen fra ØSC føl-
ger det aftalte, samt om de interne procedurer for udarbejdelse og kontrol af afstem-
ninger og godkendelse er effektive.  
 
Revisionen omfattede en gennemgang af regnskabserklæringen for periode 06 og 07 
2014, herunder samarbejdet med ØSC. Desuden foretog vi en gennemgang af 42 
udvalgte bilag.  
 
På baggrund af stikprøven blev det herudover undersøgt, hvorledes processen var for 
fakturaer, og om KADK ved godkendelse og betaling foretog kontrol med bilagenes 
materielle økonomiske indhold, samt om betalingsfrister blev overholdt. 
 
Samarbejde med SAM/ØSC 
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7. Rigsrevisionen gennemgik KADK’s procedurer for godkendelse og opfølgning på 
regnskabserklæringen fra ØSC for periode 06 og 07 2014, herunder KADK’s tilbage-
meldinger/bemærkninger til ØSC’s regnskabserklæring. Vi gennemgik desuden ud-
valgt materiale og afstemninger for perioderne.  
 
8. Gennemgangen af materiale fra SKS gav anledning til enkelte spørgsmål, der blev 
drøftede i forbindelse med revisionen. Vi kunne bl.a. konstatere, at KADK som led i 
opfølgningen "oploader" svar og dokumentation i SKS til ØSC. Rigsrevisionen finder 
denne praksis meget tilfredsstillende, og vurdere umiddelbart, at KADK har etableret 
effektive procedurer for godkendelse og opfølgning på den månedlige rapporterings-
pakke fra ØSC, og at disse følges. 
 
9. Videre kunne det konstateres, at KADK primo 2014 har udarbejdet en instruks ved-
rørende afstemning af balancekonti i Navision - der skal sikre regelmæssig afstemning 
af alle konti og dokumentation af de enkelte afstemninger. Det fremgik fx af instruk-
sen, hvad de enkelte konti skal afstemmes op imod, og hvilken form for dokumentati-
onskrav, der var til afstemningen. Rigsrevisionen finder det positivt, at KADK har ud-
arbejdet en afstemningsinstruks og en vejledning hertil.  
 
10. Rigsrevisionen kunne dog konstatere, at KADK ikke var bekendt med servicemåls-
rapporten fra SAM, og vi konstaterede, at KADK ikke havde modtaget afrapportering 
af lønområdet om ØSC’s performance. Rigsrevisionen anbefalede, at KADK tager 
forholdet op med SAM og lader rapporten indgå i de løbende drøftelser med SAM. 
 
11. Generelt tilkendegav KADK, at samarbejdet med ØSC ikke er optimalt, og at ØSC 
ikke altid reagerer på KADK’s kommentarer. 
 
12. Vi anbefalede KADK, at følge op på konstaterede uhensigtsmæssigheder i forbin-
delse med deres møder med ØSC/SAM, og at KADK initierer et møde, med henblik 
på at opnå en gensidig forventningsafstemning i forhold til samarbejdet. 
 
Generelt omkring bilagsgennemgangen 
13. Gennemgangen omfattede i alt 42 bilag vedrørende perioden januar – juni 2014. 
Ved bilagsgennemgangen havde vi særligt fokus på oplysninger om modtager, udste-
der, indhold, beløb, kontering, periodisering og godkendelse.  
 
14. Bilagsgennemgangen viste, at KADK bør være ekstra omhyggelig med at sikre, at 
der foreligger de fornødne oplysninger og dokumentation til bilagene. Vi kunne bl.a. 
konstatere, at flere bilag havde mangler vedrørende angivelse af formål og deltager-
kreds ved afholdelse af repræsentationsomkostninger, mens formål/anledning vedrø-
rende rejsebilag helle ikke fremgik.  
 
15. Rigsrevisionen er opmærksom på, at INDFAK og de elektroniske godkendelses-
procedurer kan bevirke, at man ikke i KADK’s Økonomiafdeling opfanger mangler på 
bilagene i form af underliggende dokumentation og oplysninger.  
 
16. Rigsrevisionen anbefalede, at beskrivelserne i regnskabsinstruksen og retningslin-
jer i øvrigt tydeligt fastsætter, hvilke krav der stilles til rekvirenterne ved afholdelse af 
udgifter på vegne af KADK. Det er fortsat KADK’s ansvar at sikre, at kvaliteten i den 
underliggende dokumentation er tilfredsstillende. 
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17. Bilagsgennemgangen gav anledning til flere bemærkninger, der er drøftet med 
KADK i forbindelse med revisionen. Følgende kommentarer og observationer frem-
hæves: 
 
• Bilag BKF1400945 – Påkravsgebyr 12.987,31 kr. 

Gebyret vedrører en huslejefaktura fra udlejer (Jeudan II), hvor udlejeren ifølge 
KADK har fremsendt fakturaen så sent, at KADK ikke kunne nå at betale den retti-
digt.  
Det er Rigsrevisionens vurdering, at KADK fejlagtigt er blevet opkrævet og har be-
talt et påkravsgebyr på 12.987,31 kr., og at fejlen burde være fanget af KADK’s in-
terne kontroller.  
 

• Bilag OMP1400464 - Hotel Theano Hydra 2014, 80.381,74 kr.  
Der er tale om køb af et hotelophold i Grækenland, hvor udgiften ikke er dokumen-
teret med en egentlig faktura indeholdende VAT nr. og specifikationer af ydelsen. 
Det finder Rigsrevisionen meget uheldigt, og skal samtidig opfordre til, at lignende 
forhold fremover undgås. Der er desuden mistet en refusionsmulighed på op til 
5.000 kr., da bilaget ikke opfylder betingelserne for momsafløftning.  
 

• Bilag BFF1402555 – Rabat -15.625,00 kr. 
Bilaget vedrører udgifter ved Copenhagen Architecture festival. Kopi af faktura fra 
Michau+ApS bedes eftersendt tillige med udskrift fra Navision, der viser alle bog-
førte posteringer i relation til bilaget. Rigsrevisionen har ikke modtaget tilstrækkelig 
dokumentation til at kunne vurdere, om fakturaen er bogført korrekt.   
 

Samlet vurdering 
18. Rigsrevisionen vurderer samlet, at området ikke fungerede helt tilfredsstillende. 
Dette er begrund med, at bilagsgennemgangen viste, at KADK bør være ekstra om-
hyggelig med at sikre, at der foreligger de fornødne oplysninger og dokumentation i 
relation til bilagene. Gennemgangen viste desuden, at dokumentationen ved flere at 
de udvalgte bilag ikke var tilstrækkelig og fyldestgørende.  
Derimod viste revisionen, at KADK har etableret effektive procedurer for godkendelse 
og opfølgning på den månedlige rapporteringspakke fra ØSC.  
 
 
3) Forvaltning af indtægter og debitorer på de undersøgte områder 
19. Vi har gennemgået, hvorvidt debitoradministration virker rimelig, og om uerholdeli-
ge fordringer afskrives i overensstemmelse med de statslige inddrivelsesregler. 
 
Endvidere har vi efterprøvet, om der er foreligger priskalkulation for udvalgte indtæg-
ter. 
 
20. Revisionen har alene omfattet en gennemgang af debitorer for periode 06 og 07 
2014, og vi har efterprøvet om der foreligger en priskalkulation for følgende typer af 
indtægter: 

- Udenlandske studerendes betaling for uddannelse.  
- Fastsættelse af overhead vedrørende betjeningen af Rektorkollegiet for de 
kunstneriske uddannelsesinstitutioner (RKU). 

 
Debitorkonti 
21. Der udestod ikke væsentlige saldi vedrørende debitorer for periode 06 og 07 2014, 
og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. 
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Priskalkulationer 
22. Revisionen viste, at beregningsgrundlaget for betalingsstuderende i 2014 tager 
udgangspunkt i budget 2014 (version 2) over de direkte omkostninger til uddannelse 
og et beregnet overhead på 35 pct. (overhead for studerende på Bornholm udgør dog 
25 pct.). Beregningsgrundlaget viser derudover, at KADK har behov for at sætte bru-
gerbetalingerne op på 3 ”områder”, hhv. Design, Bornholm og Arkitektur. Det oplystes, 
at prisstigningen vil ske gradvis over perioden 2015-2017, for at dække de budgette-
rede gennemsnitsomkostninger. 
   
23. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at KADK løbende justerer brugerbetalin-
gerne og vurderer, at KADK ved beregningsmetoden sikrer, at KADK fremover opnår 
tilstrækkelig dækning for den gennemsnitlig omkostning pr. studerende.  
 
KADK varetager sekretariatsfunktionen for Rektorkollegiet for de Kunstneriske og 
Kulturelle Uddannelser (RKU) 
 
Vedrørende betjeningen af Rektorkollegiet, har KADK ligeledes opstillet et bereg-
ningsgrundlag for RKU’s betaling til KADK. Ifølge det oplyste, opdateres beregningen 
hvert år. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Samlet vurdering 
24. Rigsrevisionen vurderer samlet set, at de undersøgte områder fungerer tilfredsstil-
lende. 
 
4) Forvaltning af udgifter og kreditorer på de undersøgte områder. 
25. Vi har gennemgået, hvorvidt kreditoradministration virker rimelig, og om godken-
delse af fakturaer afgrænset klart og betryggende, og er der etableret kontrol med 
bilagenes materielle og økonomiske indhold? 

 
26. Revisionen har omfattet en gennemgang af kreditorer for periode 06 og 07 2014, 
samt bilagsgennemgang.  
Vedrørende bilagsgennemgangen henvises til afsnit 2. Regnskabsmæssig Registre-
ring. 
 
Kreditorkonti 
27. Gennemgangen af kreditorsaldi for periode 06 og 07 2014 gav ikke anledning til 
bemærkninger.  
 
Indkøb 
28. Rigsrevisionen konstaterede, at KADK ikke har udarbejdet en særlig indkøbspoli-
tik. KADK oplyste endvidere, at retningslinjer for indkøbere hos KADK fastlægges i en 
særlig instruks for indkøb, der ikke var udfærdiget endnu.  
 
29. Rigsrevisionen anbefaler, at KADK får udarbejdet en politik og retningslinjer på 
indkøbsområdet, der bl.a. omfatter: 
 - Oplysninger om hvorledes indkøbsfunktionen er tilrettelagt, indkøbsstrategi, ind-
købsfunktionens arbejde og arbejdsdeling 
 - Eventuelle rammeaftaler som KADK selv har indgået 
 - Evt. håndtering af spørgsmål fra departementet vedr. rapportering vedr. indkøb 
 - Oplysninger om, hvorvidt KADK sondrer mellem indkøb af standardvarer og kom-
plekse varer og ydelser e.l. 
 
Vi har ikke foretaget yderligere vedrørende området. 
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Samlet vurdering 
30. Rigsrevisionen vurderer at kreditoradministrationen ikke fungerer helt tilfredsstil-
lende. Ved vurderingen har vi lagt vægt på resultaterne af bilagsgennemgangen, og at 
der ikke har udarbejdet en indkøbspolitik og retningslinjer for indkøbsområdet. 
 
 
5) Forvaltning af eksterne tilskudsmidler 
31. Vi har undersøgt om projektforvaltningen hos KADK hvilede på et fyldestgørende 
grundlag. Endvidere har vi påset om KADK har etableret procedurer, der sikrer at 
tilskuddene bliver korrekt regnskabsført og administreret i overensstemmelse med 
aftalegrundlaget. 
 
Gennemgangen har omfattet en status for udarbejdelse af forretningsgange på områ-
det samt en gennemgang af udvalgte projektmapper. 
 
Forretningsgange  
32. KADK oplyste, at der i øjeblikket pågår arbejde med at tilvejebringe en projekt-
håndbog og forskellige former for projektskemaer, der skal styrke administrationen 
med interne og eksterne projekter.  
Rigsrevisionen skal bede om en kopi af håndbogen, når udarbejdelsen er afsluttet.  
 
KADK har medio 2014 etableret en midlertidig instruks for eksternt finansierede aktivi-
teter med fokus på godkendelsesprocessen i forbindelse med nye projekter.   
 
33. KADK oplyste desuden, at der fortsat arbejdes på en model til fordeling af over-
headindtægterne fra tidligere projekter, således at disse midler i en eller anden form 
tilbageføres helt eller delvist til projektejerne. 
 
34. Vores anbefalinger på området er i forlængelse af revisionsbesøget sendt til KADK 
– dels vores opmærksomhedspunkter vedrørende formalia, dels anbefalinger vedrø-
rende etablering af en hensigtsmæssig proces for oprettelse, mv.  
 
Sagsgennemgang 
35. Ved revisionen gennemgik vi på overordnet niveau regnskab og dokumentation i 
den elektroniske sagsmappe for 7 udvalgte projekter. Vi har bl.a. påset, om der for de 
enkelte projekter forelå en ansøgning, et budget, kontrakt/aftale, indbetalinger fra til-
skudsyder, samt dokumentation for projektoprettelse i den elektroniske projektmappe, 
og hvilke dokumenter, der generelt var journaliseret. Herudover indhentede vi supple-
rende materiale og oplysninger fra KADK, ligesom der har været drøftelser af enkelte 
spørgsmål i relation til projekterne under besøget. 
 
36. Generelt viste vores gennemgang, at der er sket en oprydning i KADK’s projekt-
portefølje, og at der er sket væsentlig fremdrift med hensyn til den generelle kvalitets-
sikring af området. 
 
37. Rigsrevisionen konstaterede, at der meget forskel på, hvorledes journalisering og 
dokumentationen i de elektroniske sagsmapper var. Dette vurderes dog til at være 
historisk betinget. Rigsrevisionen vurderer, at de iværksatte tiltag på området er til-
fredsstillende, og imødeser en mere ensartet praksis og dokumentation i sagsmap-
perne fremover. 
 
38. Rigsrevisionen anbefaler, at KADK har fokus på betalingsprofilerne, så det sikres, 
at KADK modtager de tilskudsmidler, der er aftalt jf. betalingsprofilerne i de enkelte 
projekter. Herudover skal Rigsrevisionen ligeledes anbefale, at der ved den løbende 
udsendelse af projektregnskaber mv. til de projektansvarlige fastsættes en frist for 
tilbagemelding til KADK’s økonomienhed for de ansvarliges eventuelle bemærkninger 
og rettelser til regnskaberne.  
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39. Rigsrevisionen har ved gennemgangen af modtagne tilskudsmidler på projekter 
under KVINFO påtalt, at KADK ikke skal medtage omkostninger til revisions- eller 
erklæringsopgaver. Den generelle revision af KADK herunder erklæring på projekter 
varetages af Rigsrevisionen. KADK har oplyst, at KADK ikke fremadrettet vil budgette-
rer omkostninger til revision. Det finder vi tilfredsstillende. 
 
40. KADK oplyste ved revisionen, at der er konstateret en mindre difference mellem 
Navision finansmodul og Navision Sagsmodul. KADK har oplyst, at de ikke endnu har 
identificeret årsagen til differencen, men at der pågår udredningsarbejde herom. Rigs-
revisionen finder det vigtigt, at årsagen til differencerne snarest afklares og udlignes 
inden årets udgang. Rigsrevisionen vil følge sagen i forbindelse med den afsluttende 
årsrevision, der udføres i efteråret 2014. 
 
Samlet vurdering 
41. Rigsrevisionen vurderer samlet set, at området ikke fungerer helt tilfredsstillende. 
Ved vurderingen har vi lagt vægt på, at KADK på revisionstidspunktet ikke havde til-
strækkelig fyldestgørende interne arbejdsgangsbeskrivelser og vejledninger vedrø-
rende administrationen af eksterne projektmidler.  
 
42. Revisionen viste desuden forskel på, hvorledes journalisering og dokumentationen 
i de elektroniske sagsmapper var på de udvalgte projekter. Dette vurderes dog at væ-
re historisk betinget.  
 
43. Videre finder Rigsrevisionens det positivt, at KADK har foretaget en oprydning på 
området, men vi vurderer dog samtidig, at der fortsat er behov for at sikre, at alle væ-
sentlige dokumenter i relation til administrationen af projekterne er tilgængelige i de 
elektroniske sagsmapper, daterede og godkendte/underskrevet korrekt.  
 
6) Opfølgning på strategi, udviklingskontrakt og budgetter 
44. Gennemgangen har omfattet en drøftelse af udvalgte spørgsmål i relation til 
KADK’s økonomistyring jf. vores anmeldelsesbrev, bilag 4 samt en gennemgang af 
udvalgte rapporter i relation til strategi, udviklingskontrakt samt budget- og regnskabs-
opfølgning.  
 
45. Ved revisionsbesøget kunne det konstateres, at KADK har udarbejdet dels et bilag 
til dynamisk opfølgning på KADK’s strategi 2013-2015 og dels opfølgning på udvik-
lingskontrakten med Uddannelsesministeriet, med markeringer af, om implementerin-
gen forløber planmæssigt, om implementeringen er udfordret eller om der er proble-
mer med implementeringen. Opfølgningen sker halvårligt.  
 
46. Seneste statusrapport på udviklingskontrakten viste, at de fleste af målene enten 
forløber planmæssigt eller er afsluttet. Enkelte mål i udviklingskontrakten var ikke af-
rapporteret i statusrapporten, hvilket fortrinsvist skyldes, at datagrundlaget ikke var 
tilgængeligt på rapporteringstidspunktet.  
 
47. Statusrapporten refererer til udviklingskontrakten 2013-2014, og de 11 strategi-
pakker, der fremgår af KADK’s vision & strategi 2013-2015. Rapporten giver en kort 
status for implementeringsgraden af målene inkl. bemærkninger i øvrigt. Rigsrevisio-
nen finder, at statusrapporten giver et godt overblik over KADK’s status på strategien.  
48. For de budgetansvarlige kunne Rigsrevisionen konstatere, at KADK ikke har udar-
bejdet en skriftlig vejledning til de budgetansvarlige, men at information og kommuni-
kation omkring budgetprocessen mv. sker ved månedlige møder med de budgetan-
svarlige, på bestyrelsesmøder og løbende i forhold til Uddannelsesstyrelsen. Vi finder 
det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en vejledning på området.   
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49. Rigsrevisionen gennemgik flere eksempler på rapporteringer for periode 09 2014 
på forskellige ledelsesmæssige niveauer i organisationen, fx KADK-samlet, fælles-
funktionen og skolerne og på stednummerniveau (institutniveau). Det er den budget-
ansvarliges pligt at rette henvendelse til Økonomienheden ved væsentlige ændringer i 
enten udgifter, indtægter eller resurser.  
 
50. En overordnet gennemgang af KADK’s investeringsbudget 2014-2018 for inventar 
og it-udstyr og bygninger mv. viste, at budgettet indeholder alle relevante data, såsom 
type, forventet anskaffelsesdato, pris, afskrivningsprofil. Tilladelse til anskaffelse af 
anlæg skal godkendes af Økonomienheden. Gennemgangen gav ikke anledning til 
bemærkninger.  
 
Samlet vurdering 
51. Vi vurderer samlet set, at KADK på de undersøgte områder har en tilfredsstillende 
intern rapportering.  
 
7) Andre revisionsmæssige forhold 
I forbindelse med revisionen drøftede vi andre revisionsmæssige forhold, hvor vi har 
nedenstående kommentarer til: 
 
Opfølgning i øvrigt 
52. KADK gav den aktuelle status pr. 15/8 2014 vedrørende opfølgning på bl.a. Rigs-
revisionens lønrevision. I den forbindelse kan det konstateres, at Uddannelsesstyrel-
sen (UDS) har været i tæt og løbende dialog med KADK om institutionens økonomi og 
økonomistyring siden efteråret 2013, og at især lønrevisionen har medført yderligere 
fokus fra UDS’s side. Der er således udarbejdet en opfølgningsplan i forhold til KADK, 
hvor der afholdes møder mellem UDS og KADK hver anden måned til udgangen af 
2014.  
 
53. Det finder Rigsrevisionen tilfredsstillende og forventer, at KADK’s lønadministrati-
on fremadrettet vil efterleve kravene. Rigsrevisionen konstaterede desuden, at KADK i 
september 2014 har indgået aftale om rådgivning og kvalitetssikring i tilknytning til 
Rigsrevisionens lønrevision, herunder enkelte punkter vedrørende registrering af ferie 
og andet fravær. Statusrapport afgives til ministeriet ultimo oktober, og rapporten vil 
blive opdateret til brug ved bestyrelsesmødet medio december 2014. Vi vil følge op på 
fremdriften i forbindelse med den afsluttende årsrevision 2014. 
 
Moms 
54. KADK oplyste ved revisionen, at SKAT havde anmeldt arbejdsgiverkontrol hos 
KADK. Rigsrevisionen skal anmode om, at blive orienteret om resultatet af gennem-
gangen, og vil følge op på punktet i forbindelse med den afsluttende årsrevision 2014. 
 
Hensættelser til reetablering 
55. KADK har efter revisionen konstateret manglende hensættelser til reetablering. 
Rigsrevisionen skal ligeledes anmode om, at blive orienteret om størrelsen på den 
manglende hensættelse, når beløbet er endeligt opgjort.  
 
 
 
 
 
 
 

Vagn Bokelund   Helle Wonge 
    Fuldmægtig, COR-revisor            revisor 
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