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2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor – siden sidst (bilag) 

5. Opfølgning på strategiseminar (bilag) 
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8. Eventuelt 

 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
KADK’s studie- og karrierevejledningstilbud til de studerende blev drøftet på bestyrelsens 
strategiseminar i oktober 2014. Bestyrelsesformand Johannes Due opfordrede til, at der følges op på 
emnet på et af de kommende bestyrelsesmøder. Referatet blev herefter godkendt uden yderligere 
bemærkninger.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden orienterede om møde med Rigsrevisor Lone Strøm. Mødet fandt sted som 
opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger til KADK i Beretning om revision af statsregnskabet for 
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2013. Mødet med Rigsrevisor foregik i god dialog, og bestyrelsesformanden udtrykte på mødet bl.a. 
ærgrelse over rapportens sprogbrug og manglende anerkendelse af de initiativer og løbende arbejde, 
som KADK i samarbejde med bl.a. revisionsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) iværksatte allerede i 
2013 for at sikre en bedre økonomistyring.    
 
Bestyrelsesformanden orienterede herefter om, at der endnu ikke er udpeget en ny formand for KADK’s 
bestyrelse pr. 1. januar 2015. Uffe Hundrup orienterede endvidere om, at KADK forventer, at styrelsen 
snarest eller i forbindelse med udpegning af ny formand meddeler, hvorvidt bestyrelsens eksterne 
medlemmers forlænges til og med 31. januar 2016, som KADK tidligere har anmodet om. Bestyrelsen 
holdes orienteret. 
 
Bestyrelsesformanden sluttede punktet af med at ønske tillykke med, at arkitektskolen har fået 
godkendt to større EU-Horiszon2020 forskningsansøgninger samt, at det er lykkedes det 
konserveringsfaglige miljø i Danmark at få ICOM-CC's 18 kongres til København i 2017.  
 
Ad 4. Meddelelser fra rektor 
Rektor orienterede om, at 2014 har været et travlt år med implementeringen af mange nye store 
initiativer, og håbet er, at vi nu får lov at konstituere forandringerne. Det må dog forventes, at 
regeringen kommer med nye tiltag i løbet af 2015, som følge af det arbejde regeringens forskellige 
udvalg (herunder f.eks. kvalitetssikringsudvalget og udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske 
uddannelser) er i gang med. Rektor redegjorde herefter for nogle af de mange resultater som KADK har 
opnået i 2014: 

• Ny studiestruktur med 7 institutter og 39 nye studieprogrammer 
• Ny organisering af de administrative enheder, der understøtter den ny organisering af de 

faglige miljøer 
• Nyt nationalt censorkorps 
• Implementering af nyt studieadministrativt system, STADS (implementering fortsat i proces) 
• Etablering af nyt intranet 
• Etablering af ny hjemmeside pr. 1. september 2014 (pt. over 85.000 besøgende på sitet) 
• Opfølgning og implementering af nye procedure og retningslinjer som følge af Rigsrevisionens 

revision af KADK (løbende revision samt lønrevision) m.v. 
 

Hertil kommer de mange faglige resultater, og at KADK har bidraget til udvalget til fremtidssikring af 
de kunstneriske uddannelsers arbejde. Udvalgets anbefalinger forventes fremlagt i marts 2015.  

 
Det kommende år står bl.a. på konstituering af nye initiativer, implementering af udviklingskontraktens 
mål samt igangsættelse af arbejdet med en ny strategiproces (strategi for 2016-2017). Der optages fra 
2015 udelukkende via kvote 2 på alle uddannelser, og KADK skal endvidere forberede gennemførelsen 
af institutionsakkreditering i 2017. Rektor understregede, at erfaringer fra andre 
uddannelsesinstitutioner viser, at en institutionsakkreditering er en omfattende proces. Det er 
altafgørende at kvalitetsudvikling er en reel hjælp i dagligdagen og ikke fører til en unødig 
bureaukratisering af KADK. 
 
Lene Dammand Lund redegjorde herefter for regeringens kvalitetsudvalgs anden rapport: Høje Mål – 
fremragende undervisning i de videregående uddannelser (november 2014), hvori de kunstneriske 
uddannelser fremhæves positivt på en række centrale områder i forhold til uddannelsen, herunder bl.a. 
de studerendes engagement og studieaktivitet, undervisere og tilrettelæggelse af undervisningen m.v.  
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Rapportens overordnede konklusioner peger bl.a. på behovet for: 
• at det overordnede ledelsesansvar styrkes og forankres klarere hos institutionens bestyrelse. 
• at de ansvarlige for uddannelserne – typisk uddannelseslederne - får det fulde ansvar for 

uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse og nødvendige beføjelser til at løfte 
opgaven, herunder de økonomiske ressourcer. 

• at det bør sikres, at det enkelte universitet tildeles et minimum af basisforskningsmidler i 
forhold til at sikre forskningsbasering af institutionens uddannelsesaktivitet. 

• at uddannelsesinstitutionerne bør have en større grundbevilling til uddannelse, mens et 
taxameter kun bør afspejle den marginale udgift ved en ekstra studerendes gennemførelse af 
uddannelsesforløbet. 

 
Rektor understregede, at der er behov for at studerede rapporten nærmere. Rapporten tager f.eks. ikke 
umiddelbart hensyn til, at de kunstneriske uddannelser har en høj grad af 1:1 undervisning, når man 
sammenligner undervisningstid og -kvalitet. Det betyder at man fejlagtigt konkluderer, at få 
undervisningstimer godt kan føre til høj studieaktivitet. Rektor vurderede, at det også kan være 
nødvendigt at drøfte, hvorvidt der er sammenhæng mellem den høje studieaktivitet og 
dimittendledigheden. Dvs. hvorvidt den høje studieaktivitet kan siges at være forbundet med, at de 
studerende fravælger studierelevant arbejde, og dermed forringer det nødvendige netværk til 
arbejdsmarkedet (jf. seneste dimittendundersøgelse for Arkitektuddannelserne, 2014).    
 
Ad 5. Opfølgning på strategiseminar 
Rektor redegjorde for opfølgning på bestyrelsens strategiseminar i oktober 2014. På seminaret 
besluttede bestyrelsen, at den kommende strategi skal være en to-årig strategi (2016-17) inden for den 
overordnede ramme af den nuværende strategi. KADK’s strategi er dermed tidsmæssigt i 
overensstemmelse med udviklingskontraktens aftaleperiode. Der er i budgettet for 2015 afsat midler til 
strategiudvikling og ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på det kommende møde i marts 
2015. 
 
Ad 6. Økonomi 
Ad 6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014  
Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for regnskabet efter 3. kvartal 2014. Resultatet af 3. kvartals 
regnskab ser alt i alt fornuftigt ud. Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud som følge af 
engangsindtægter fra lukning af gamle eksternt finansierede projekter og stor tilbageholdenhed med 
driftsudgifter i de administrative afdelinger. Der er dog samtidig konstateret manglende hensættelse til 
reetablering af visse af KADK’s lejemål. De samlede forventningen til hele 2014 er et underskud på 2,5 
mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Såfremt prognosen holder for 2014 vil det 
bevirke, at KADK ikke behøver at trække på den del af egenkapitalen, der vedrører statsforskrivningen 
(den del af KADK’s egenkapitalen, der er bundet og fungerer som en statslig lånegaranti). Bestyrelsen 
tog redegørelsen til efterretning. 
 
 
Ad 6.b. Godkendelse af budget for 2015 
Prorektor redegjorde for budgettet for 2015. Med forventet indtægter på 304,3 mio. kr. og 
omkostninger på 301,3 mio. kr. viser budgettet for 2015 et overskud på 3,0 mio. kr.  
 
Besparelsesplanen fra 2014 er indarbejdet i budgettet, som desuden rummer en pulje på 4,0 mio. kr. til 
understøttelse af udviklingskontrakten og strategiplanen. Hertil kommer en reserve på 2 mio. kr. til 
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imødegåelse af evt. usikkerheder og uforudsete udgifter, herunder f.eks. tyveri eller andet som skal 
dækkes af KADK’s selvforsikringsordning.   
 
Prorektor orienterede om, at finanslovsreserveren efter aftale med styrelsen, er indregnet i budgettet, 
men at KADK endnu ikke ved, hvordan reserven skal udmøntes, og hvorvidt styrelsen ønsker at 
øremærke den til et særligt indsatsområde. 
 
Det budgetterede overskud på 3 mio. kr. i 2015 skal benyttes til at genopbygge egenkapitalen, der i 2013 
er reduceret med 8,7 mio. kr. og i 2014 yderligere forventes at blive reduceret med 2,5 mio. kr. 
Egenkapital forventes ultimo 2015 at være på 9,2 mio. kr. (heraf udgør 5,4 mio. kr. den såkaldte 
statsforskrivning). 
 
Rektor meddelte, at ledelsen ikke er kommet spørgsmålet om selveje nærmere efter drøftelse med 
styrelsen, men forventer at en udmelding senest må komme på tale i 2015 samtidig med, at der kommer 
en politisk udmelding på anbefalingerne fra udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2015. 
 
Ad 6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR 
Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for opfølgning på status på arbejdet i HR og Økonomi. 
Arbejdet har siden sidst har været fokuseret på særligt tre punkter:  

• Opfølgning på anbefalinger fra rapport fra PWC, forår 2014 
• Opfølgning på Rigsrevisionens rapport vedr. lønrevision, januar 2014 
• Opfølgning på Rigsrevisionens løbende revision (rapport nov. 2014). 

 
Økonomi og HR har i forbindelse med opfølgningen på arbejdet løbende holdt møder med prorektor, og 
Styrelsen for Videregående Uddannelser. PwC har stået for kvalitetskontrol af KADK’s arbejde med 
lønrevisionen.  
 
Ad Opfølgning på anbefalinger fra PWC  
PWC’s rapport fra oktober 2013 indeholder 5 anbefalinger, som bestyrelsen løbende har fået status på:  

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  

 
Punkt 1 og 3 er tidligere afsluttet, og med seneste rapportering er punkt 2 vedrørende kompetenceløft af 
økonomifunktionen også afsluttet og der er etableret procedure for løbende møder og afstemning 
mellem Økonomi og institutterne. KADK har i forhold til at styrke projektøkonomistyringen (punkt 4) 
taget styringssystemet Navision Stat i brug. Udarbejdelse af en projekthåndbog følger tidsplanen, og 
forventes klar til brug pr. 1. januar 2015 (midlertidige instrukser for ansøgninger og samarbejdsaftaler 
med ekstern finansiering anvendes indtil projekthåndbogen kan tages i brug). Procedure for 
feriepengeforpligtigelser (punkt 5) er i proces, og der er udarbejdet et nyt elektronisk tids- og 
fraværsregistreringssystem, der er klar til at blive taget i brug i administrationen allerede inden nytår. 
Systemet implementeres herefter først på ét institut og udvides siden til de øvrige institutter i løbet af 
foråret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Ad Opfølgning lønrevisionsrapport, januar 2014 
Villy informerede om, at arbejdet med opfølgning på lønrevisionen er så langt, at 23 ud af 31 punkter 
allerede er afsluttet. De udestående punkter kan sammenfattes i fire overordnede områder. Det drejer 
sig om: 

1. Intern kommunikation i løn og personale (pkt 4 og 5): PwC bistår med arbejdet med 
udarbejdelse af beskrivelse af løn- og personaleprocesser. Punkterne forventes afsluttet inden 
jul. 

2. Elektronisk tids- og fraværsregistrering, hvilket er i proces som bekrevet ovenfor. 
3. Gennemgang af personalesager: Arbejdet er påbegyndt i 2014, og samtlige P-sager forventes 

gennemgået inden udgangen af 2015. 
4. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst: KADK er i dialog med styrelsen. Det er 

planen at sagen er afsluttet inden september 2015. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter effekten af de nye retningslinjer og øvrige tiltag, herunder brugen af 
tidsregistrering. Rektor understregede, at de nye tiltag er nødvendige, men at der er lagt mange kræfter 
i sikre at medarbejderne kun skal registrere og dokumentere det nødvendige i forhold til de krav bl.a. 
Rigsrevisionen stiller til os i forhold til god økonomistyring. Herudover er der arbejdet hårdt for at 
skabe brugervenlige IT-systemer til at understøtte bl.a. arbejdet med indregistrering.   
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremdriften i arbejdet med opfølgning på lønrevisionen.  
 
Ad Rigsrevisionens løbende revision. 
Villy Dahl Jensen redegjorde herefter for rapport fra Rigsrevisionens vedr. løbende revision af KADK 
(rapport november 2014). Rapporten peger på at visse forretningsgange og procedure ikke er etableret 
helt tilfredsstillende, hvilket er ærgerlige bemærkninger, idet flere initiativer ikke er taget i betragtning, 
herunder udarbejdelse af projekthåndbog samt arbejdet med at sikre hensættelser til reetablering af 
lejemål. Overordnet vurderes rapporten dog at give et positivt billede af KADK’s opfølgningsarbejde. 
Villy Dahl Jensen oplyste, at der snarest vil blive udarbejdet svarskrivelse til Rigsrevisionen. Bestyrelsen 
tog orienteringen til efterretning. 
  
7. Status på udviklingskontrakt 2015-2017 
Rektor meddelte, at styrelsen i forhandlingerne om udviklingskontrakten for 2015-2017 har haft en høj 
grad af fokus på at målene skal have effekt i forhold til aftagerne. På KADK har vi været ambitiøse, men 
samtidig formuleret mål, som vi forventer at kunne opfylde, således at vi fortsat kan formå at efterleve 
Rigsrevisionen høje forventninger til vores målopfyldelse.  
  
KADK er gået med til at medtage et mål om at forbedre bruttoledigheden for KADK’s dimittender, 
såfremt ”alt andet lige” gør sig gældende. Dvs. såfremt konjunkturerne ikke ændrer sig negativt eller 
andre uddannelser udbyder yderligere design-, arkitekt- eller konserveringsbeslægtede uddannelser 
m.v. Udviklingskontraktens mål vil blive indarbejdet i KADK’s strategi, og præsenteret for bestyrelsen. 
 
Den endelige kontrakt forventes færdigforhandlet inden for nærmeste periode. Udviklingskontrakten er 
fastsat til at blive underskrevet d. 8. januar 2015 ved en underskriftsceremoni i Uddannelsesministeriet 
[Kontrakten underskrives af den på tidspunktet fungerende bestyrelsesformand].   
 
7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger til punktet. 


