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Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor (bilag - siden sidst)  

       4. a Status på ny faglig struktur 

5. Økonomi 

       5.a. Kvartalsregnskab (bilag) 

       5.b. Status på økonomifunktion og oprydning af projektportefølje (bilag) 

       5.c. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering af den afsluttende årsrevision (bilag) 

       5.d. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering på lønrevision (bilag) 

6. Dimensionering  

7. Strategiovervejelser 

8. Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende 

9. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden meddelte: 

 at rektor og bestyrelsesformand har deltaget i det årlige uddannelsesmøde, som i år blev holdt 
i Kolding. Formand for Regeringens Kvalitets- og Relevansudvalg, Jørgen Søndergaard, holdt 
oplæg. Der er stor fokus på beskæftigelsessituationen for især de kunstneriske uddannelser. 
Bestyrelsesformanden forventer, at ministeriet i den kommende tid vil igangsætte et nærmere 
udredningsarbejde, der evt. kan føre til krav om dimensionering af uddannelser med høj 
ledighed. 

 
Ad 4. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte: 

 at KADK som led i fusionen har haft en periode med mange forandringer. Hun opsummerede 
på mødet de mange aktiviteter omkring bl.a. omorganiseringer af både det administrative og 
det faglige område, som har fundet sted de forløbne år. Hun forklarede, at nu er rammerne sat 
til, at KADK’s faglige miljøer kan vokse sig endnu stærkere. KADK står ganske enkelt ved en 
milepæl: Bag os ligger en periode, hvor en stor del af arbejdet har handlet om indretningen af 
det nye KADK på et fælles, overordnet niveau. Efter sommeren begynder en ny periode, hvor 
det handler om at folde de faglige diskussioner og visioner ud i de lokale miljøer.  Det politiske 
reformarbejde ser dog ikke ud til at være helt færdigt, og KADK kan forvente yderligere 
politiske reformer og reguleringer. Den diskussion bliver nok også en del af KADK’s hverdag 
det kommende år. 

 at hun har holdt oplæg for Center for Uddannelsespolitik i Styrelsen for Videregående 
Uddannelse (VUS), hvor hun bl.a. har haft mulighed for at uddybe KADK’s strategi, og hvad 
der adskiller de kunstneriske uddannelser fra andre uddannelser inden for ministeriets 
ressort.  

 at KADK har haft besøg af hele Uddannelses- og Forskningsministeriets departement, som fik 
rundvisning på Holmen samt holdt møder med bl.a. rektor og fagledere. 

 at der på det seneste har været en del presseomtale af KADK. Hun orienterede om, at dette var 
at forvente med de store forandringer som KADK gennemgår. Hun forklarede at 
medarbejderne oplever at beslutninger er blevet mere centraliseret. Det skyldes i høj grad, at 
der er arbejdet med omstruktureringer på KADK-niveau, hvor der var brug for at se på tværs af 
alle uddannelser. Nu hvor organiseringen af de nye institutter er på plads, vil man opleve at 
beslutninger og drøftelser i langt højere grad foregår i de lokale, faglige miljøer. Som følge af 
de mange forandringer, oplever rektor et stigende krav og ønske fra medarbejderne om flere 
politikker og retningslinjer. Hun opfordrede til, mere dialog frem for flere retningslinjer. 
KADK er rammen om kreative og selvstændige, faglige miljøer, som ikke skal drukne i 
bureaukrati. 

 at der på skolens intranet er oprettet en blog, der sætter ledelse på KADK til debat. Målet er at 
skabe rum for en mere åben intern debatkultur. På bloggen er det muligt at debattere og 
komme med indlæg vedrørende de ledelsesmæssige opgaver og udfordringer som KADK står 
overfor.  

 At KADK har bedt Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS) om udsættelse af KADK’s 
institutionsakkreditering til 2017 pga. af det store arbejde med implementering af den nye 
faglige struktur, STADS m.v. 
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Ad 5. Økonomi 

Prorektor Svend Lawaetz informerede kort om arbejdet med økonomien siden sidste bestyrelsesmøde, 

og gav herefter ordet til Økonomichef Villy Dahl Jensen for en nærmere redegørelse for opfølgning på 

budgettet efter 1. kvartal.   

 

Ad 5.a. Kvartalsregnskab 

Regnskabet efter 1. kvartal 2014 viser, at der er et overskud på 5.8 mio. kr. Overskuddet efter 1. kvartal 

hænger sammen med både højere indtægter og lavere udgifter end forventet. Overskuddet efter 1. 

kvartal er et godt udgangspunkt for økonomien i resten af budgetåret. Det er dog stadig for tidligt på 

året til at afgøre, om det kan betyde et bedre samlet resultat for 2014. I næste rapportering for første 

halvår vil der være større afklaring af forventningerne til resten af året. 

 

Ad 5.a. Status på økonomifunktion og oprydning af projektportefølje 

Villy D. Jensen orienterede bestyrelsen om KADK’s oprydning i økonomifunktionen, og gennemgik 

herefter punkt for punkt status på KADK’s opfølgning på PricewaterhouseCoopers (PwC) anbefalinger: 

 
1. Etablering af procedurer for afstemning af balancekonti  
Der er etableret procedure for afstemning af balancekonti. Punktet betragtes som afsluttet. 

 

2. Kompetenceløft af økonomifunktionen  
KADK har gennemført et kompetenceløft af økonomifunktionen med ansættelsen af yderligere to 

specialkonsulenter, således at der nu samlet set er tre specialkonsulenter tilknyttet området. Herudover 

er Økonomi- og HR-afdelingen, som tidligere meddelt, blevet lagt sammen. De to enheder 

sammenlægges bl.a. for at imødekomme næste del af oprydningen, hvor KADK efter kritik fra 

Rigsrevisionen skal kvalitetssikre procedurer på løn- og personaleområdet.  

 
3. Gennemgang og afstemning af de mere end 370 eksterne finansierede projekter  

Et af de store indsatsområder, efter sidste års revision, har været gennemgang af de mere end 370 

eksternt finansierede projekter. Alle projekter er blevet gennemgået, og den økonomiske opgørelse 

viser, at det samlede tab på projekterne er på 6,8 mio. kr. Villy D. Jensen oplyste, at ud af de ca. 370 

opgjorte projekter er 300 afsluttet, mens ca. 70 projekter fortsat er aktive. 

 
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 
Det er planlagt, at udarbejde en projekthåndbog i samarbejde med de faglige miljøer. Indtil 

projekthåndbogen foreligger, er der udarbejdet en midlertidig instruks. Projekthåndbogen forventes 

færdig pr. 1. januar 2015. Villy D. Jensen og Svend Lawaetz gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at 

tage hensyn til KADK’s projektkultur og inddrage de faglige miljøer i den fremadrettede proces med 

udarbejdelse af projekthåndbogen. Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at se på muligheden for at 

inddrage relevante erfaringer fra andre forskningsinstitutioner.  

   

5. Løbende opfølgning på feriepengeforpligtigelser  
Villy D. Jensen orienterede om, at KADK bl.a. er i gang med at etablere digitale systemer, der skal 

understøtte og gøre det muligt at sikre en bedre løbende opfølgning på KADK’s 

feriepengeforpligtigelser. 
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Bestyrelsen udtrykte afslutningsvis tilfredshed med ledelsens opfølgning på PwC’s anbefalinger, og tog 

orienteringen til efterretning. 

 

5.c. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering af den afsluttende årsrevision 

Prorektor Svend Lawaetz orienterede om, at Rigsrevisionen har været på besøg med henblik på at 

foretage en årsrevision. KADK har på baggrund af besøget modtaget en rapport fra Rigsrevisionen d. 2. 

juni 2014. I rapporten konkluderer Rigsrevisionen: 

  

”at KADK har foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godkendelsen af 

regnskabet, hvilket understøtter, at regnskabet er rigtigt. Rigsrevisionen har ikke ved gennemgangen 

af de modtagne svar og afstemninger konstateret væsentlige fejl og mangler i KADK’s regnskabet”  

(Rigsrevisionens rapport om årsrevision af KADK, d. 2. juni 2014, s. 7) 

 

Prorektor oplyste, at rapporten også peger på en række opmærksomhedspunkter som ledelsen nu med 

stor fokus følge op på. Efter en drøftelse af rapporten i bestyrelsen, udtrykte bestyrelsesformanden 

tilfredshed med Rigsrevisionens konklusion, der viser at den seneste tids oprydning i økonomien efter 

fusionen har virket efter hensigten. Styrelsen for Videregående Uddannelse har ligeledes udtrykt 

tilfredshed med rapportens konklusioner. Bestyrelsesformanden opfordrede afslutningsvis til, at 

ledelsen udarbejder et notat og informere bestyrelsen vedrørende opfyldelse af de udestående 

opmærksomhedspunkter. 

  

Ad 5.d. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering på lønrevision (bilag) 
Prorektor Svend Lawaetz orienterede om, at Rigsrevisionen også har været på besøg i januar 2014, hvor 
de foretog en revision af lønområdet. Rigsrevisionen har på baggrund af besøget udarbejdet en kritisk 
rapport, der peger på en række fejl og mangler på lønområdet. KADK har efter besøget sammenlagt 
Økonomi og HR for at sikre en bedre opfølgning og koordinering af hele lønområdet. Prorektor oplyste 
desuden, at KADK har været i dialog med ministeriet om rapporten, og at der er udarbejdet svar til 
Rigsrevisionen med en klar plan for, hvorledes KADK følger op på rapportens punkter. 
 
Stikprøver viser bl.a., at der er behov for justering af systemet omkring journalisering af personalesager. 

Skolerne har tidligere manglet en tjekliste for f.eks. journalisering og overholdelse af alle juridiske 

formalia. Denne tjekliste er nu implementeret tilfredsstillende, og KADK gennemfører nu et tjek 

bagudrettet på alle KADK’s kontrakter. På baggrund af Rigsrevisionens rapport og det kommende 

arbejde med den bagudrettede gennemgang af alle personalekontrakter, er det besluttet at opnormere 

HR med en personalejurist.   

 

Bestyrelsen drøftede herefter rapporten og KADK’s handlingsplan for opfølgning på Rigsrevisionens 

anmærkninger. Rektor understregede, at ledelsen tager rapportens bemærkninger alvorligt, og at 

bestyrelsen vil blive holdt orienteret om fremdrift på handlingsplanen. Rektor understregede samtidig, 

at rapportens anmærkninger skal ses i sammenhæng med, at KADK - modsat andre virksomheder - har 

en meget høj andel af løst tilkoblede (time-) lærere, hvilket bl.a. er med til at skabe de store 

administrative udfordringer på lønområdet. 

 

Heidi Jacobsgaard Schøbel udtrykte bekymring i forhold sit ansvar i forbindelse med Rigsrevisionens 

anmærkninger til KADK’s håndtering af åremålskontrakter, herunder rektors kontrakt. 
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Bestyrelsesformanden oplyste, at det konkrete indhold af rektors ansættelseskontrakt efter hans 

opfattelse er et anliggende mellem bestyrelsesformanden og rektor. 

    

Bestyrelsen gav udtryk for, at de har tillid til det fremlagte materiale og ledelsens arbejde med 

opfølgning på Rigsrevisionen anmærkninger til lønområdet. Bestyrelsesformanden konkluderede på 

den baggrund, at bestyrelsen kan tage indstillingen til efterretning under forudsætning af, at 

bestyrelsen løbende får en status på fremdrift af den fremlagte handlingsplan. 

 

Ad 6. Dimensionering  

Rektor redegjorde for den politiske dagorden og tidens fokus på uddannelser og dimensionering, som 

bl.a. rapporten ”Nye Veje” fra Udvalget for Kvalitet og Relevans har varmet op til. Bestyrelsen 

anbefalede, at KADK efter en lang periode med fokus på de interne rammer, fokuserer kræfterne og 

markerer sig og diskuterer med i den brede politiske dagsorden og viser, hvorfor og hvordan netop 

KADK’s faglige resultater har relevans og kvalitet. Rektor informerede desuden om, at drøftelserne vil 

blive tage op i ledergrupper og ud i de faglige miljøer med henblik på at klæde rektor på. Rektor 

understregede samtidig, at KADK med den nye faglige struktur samlet set står stærkere i forhold til at 

de kommende politiske diskussioner. Bestyrelsen bad om at få fremlagt en kommunikationsstrategi. 

 

Ad 7. Strategiovervejelser 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fastholde bestyrelsens strategiseminar set i 

lyset af efterårets mange begivenheder. Der var fortsat opbakning fra bestyrelsen til at fastholde 

strategiseminaret evt. som en workshop. 

 

Thomas Bo Jensen foreslog, at Strategisk Ledelsesteam omdøbes/omorganiseres, idet en stor del af 

arbejdet med strategien nu foregår i de faglige miljøer. Rektor takkede for forslaget, og vil tage det med 

videre til drøftelse. Rektor understregede dog, at det fortsat primært er Strategisk Ledelsesteam, der 

drøfter de overordnede strategisk spørgsmål, mens institutlederne primært drøfter de daglige 

operationelle og faglige spørgsmål. Det er ligeledes strategisk ledelsesteam, der holder status på, om der 

følges op på bestyrelsens strategi. 

 
Ad 8. Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende 
En samlet bestyrelse godkendte indstillingen, og udnævnelsen af prof. Minik Rosing som formand for 
Firenzehjælpens Legat for Konservatorstuderende.   
 
Ad 9. Eventuelt 
Rektor orienterede om, at ejendomsselskabet Jeudan har tilbudt at flytte Konservatorskolen til Holmen. 
Ledelsen har foretaget en grundig afdækning og risikoanalyse i dialog med ministeriet. Den samlede 
vurdering er, at der - på trods af de spændende perspektiver - er for store usikkerheder i økonomien, og 
at en større flytning af Konservatorskolen lige nu vil trække opmærksomhed og ressourcer fra KADK’s 
mange andre aktiviteter. Rektor understregede dog, at det fortsat er KADK’s ambition at 
Konservatorskolen skal flyttes til Holmen. De videre drøftelser om en flytning af Konservatorskolen 
udskydes til en ny strategiperiode på den anden side af 2015. 

http://ufm.dk/publikationer/2014/nye-veje/nye-veje

