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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering 

05. sept. 2012

Journalnr.: 002401   Ledelsessekretariatet    UH 

Referat fra møde i bestyrelsen d. 28. august 2012 på 
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, kl. 
10.00-12.00 

Bestyrelsesdeltagere: 

Formand Johannes Due (JD), Debora Domela (DD), Julie Kofod Hansen (JKH), Tobias Koefoed-

Nordentoft (TKN), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen 

Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). 

Øvrige inviterede deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Administrationschef Mette Mejlvang 

(MM), Administrationschef Hanne Bovbjerg (HB). 

Afbud: Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB). 

Referent: 

Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 

Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives

2. Bemærkninger til dagsordenen

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

4. Meddelelser fra rektor

5. Godkendelse af valgstatut (bilag)

6. Godkendelse af mødeplan 2013 (bilag)

7. Økonomisk halvårsopfølgning (bilag)

8. Eventuelt

Lukket punkt: 

9. Orientering om status på besparelser

10. Orientering om status på strategisk ledelse

Ad 1. Referat godkendes og underskrives 

Ingen bemærkninger til referatet.   

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 

Ingen bemærkninger til dagsordenen 

Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden  

Formanden meddelte,  

 at KADK får besøg af Uddannelsesminister Morten Østergaard d. 3. september 2012 i forbindelse

Bilag pkt. 2
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med skoleåbningen.  

 at der sammen med bestyrelsesmaterialet er udsendt et link til institutionens endelige godkendte 

rammeaftale for 2012. Aftalen er desuden at finde på de tre skolers hjemmesider.  

 

Ad 4. Meddelelser fra rektor 

Rektor meddelte, 

 at bestyrelsen afholder strategiseminar d. 2. og 3. oktober på Bornholm.  I forbindelse med 

seminaret er der ved at blive udarbejdet en strategibog indeholdende en status over de tre skoler 

samt relevant baggrundsmateriale til brug for bestyrelsens videre visions- og strategiarbejde.  

 at arbejdet med en ny faglig struktur er igangsat på institutionen. En faseplan forventes klar 

inden udgangen af året. Processen forventes at komme til fortsætte ind i 2013, således at de 

første dele af en ny faglig struktur kan være klar til implementering ved skoleåret 2013. 

 at rektor forventer at kunne afslutte processen vedrørende udvælgelse og ansættelse af en ny 

strategisk ledelse inden fredag d. 7. september 2012. Rektor håber at kunne præsentere alle med 

undtagelse af prorektor ved Skoleåbningen d. 3. september 2012. 

 at rektorerne ved de kunstneriske uddannelser under Uddannelsesministeriet (KADK, 

Arkitektskole Aarhus og Kolding Designskole) har fået tildelt én repræsentant i Danske 

Universiteters Rektorkollegium. Rektorerne har besluttet, at de skiftes til at deltage i møderne, 

der afholdes i København. 

 at sommerens optag af nye studerende på KADK er forløbet godt (optagelsesoversigt uddelt på 

mødet): Kunsthåndværkeruddannelsen har optaget 21 nye studerende, Designskolen har optaget 

105 nye studerende og Arkitektskolen har optaget 174 nye studerende. Konservatorskolen har 

ikke optag på bachelordelen i år (KK har optag på bachelordel hvert 3. år).  

 at KADK har været indkaldt til møde med Inge Mærkedahl i Styrelsen for Videregående 

Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) vedr. proces- og tidsplan for den kommende 

udviklingskontrakt for 2013. KADK bidrog på mødet med forslag til sektorspecifikke mål for de 

kunstneriske uddannelser. 

 at KADK har modtaget beskæftigelsesrapport for 2012 i høring fra Danmarks Statistik. Der vil 

blive orienteret om den endelige rapport på næste bestyrelsesmøde.  

 

  Ad 5. Godkendelse af valgstatut 

Rektor orienterede om, at KADK udskriver valg d. 14. september 2012 til Fagligt Råd og de fire 

studienævn.  

 

Mette Mejlvang redegjorde for processen for valget samt status vedr. dispensationsansøgning om 

forlængelse af bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode med 7 måneder. Funktionsperioden ønskes 

forlænget, således at alle valg på institutionen fremover kan afholdes på samme tid, og med samme 

tiltrædelsesdato. Uddannelsesministeriet bekræftede under bestyrelsesmødet, at dispensationen er 

imødekommet.  

 

Den samlede bestyrelse godkendte herefter valgstatut med dispensationsændringer til følge. Endeligt brev 

om dispensation sendes til bestyrelsen. 

 

Julie Kofod Hansen meddelte, at hun forventer at afslutter sit studium i november, og derfor ikke længere 

kan sidde i bestyrelsen. (Institutionen er efterfølgende blevet bekendt med at Julies Kofod Hansens 

suppleant ikke er tilmeldt studierne. Der vil derfor i forbindelse med valg til Fagligt Råd og valg til 
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studienævn også blive udskrevet suppleringsvalg til en studenterrepræsentant til bestyrelsen).  

 

 

Ad 6. Godkendelse af mødeplan for 2013 

Formanden redegjorde kort for forslag til datoer for bestyrelsens møder i 2013. Mødeplanen blev 

godkendt uden bemærkninger. Ledelsessekretariatet udsender herefter elektroniske mødeindkaldelser til 

bestyrelsen. 

 

Ad 7. Økonomisk halvårsopfølgning 

Hanne Bovbjerg orienterede om den økonomiske status ved institutionens halvårsopfølgning. 

Halvårsregnskabet viser et mindre overskud, og det samme er gældende for prognosen for hele 2012, hvor 

der forventes et overskud på 0,2 mio. kr.   

 

Der er i budgettet foretaget en budgetændring, idet de udmeldte driftsrammer til afdelinger m.fl. er blevet 

reduceret samlet med i alt 3 mio. kr. med henblik på at dække underbudgetterede 

bygningsdriftsomkostninger. Det har i den forbindelse hele tiden været en præmis i budgettet for 2012, at 

der ville være nogen usikkerhed i forbindelse med budgetteringen af driftsomkostningerne til særligt de 

nye bygninger. Der blev endvidere gjort opmærksom på, at der i forhold til prognosen kan være en 

budgetusikkerhed i forhold til beregning af den endelige samlede udgift i forbindelse med 

personalereduktionerne, herunder den endelig ferieafregning mv.  

 

Rektor meddelte, at hun fremadrettet ønsker en større bevidsthed og kendskab til de økonomiske 

rammebetingelser – f.eks. ved at udarbejde en økonomisk "pixiebog" med de vigtigste nøgletal og 

forklaringer. 

 

Bestyrelsen drøftede kort halvårsregnskabet for efterfølgende at tage det til efterretning. 

 

Ad 8. Eventuelt 

Rektor orienterede om, at KADK har modtaget regeringens forslag til Finanslov 2013.  KADK vil ifølge 

forslaget i 2013 modtage 8,2 mio. kr. fordelt på følgende aktiviteter: 

 

 6 mio. kr. til styrkelse af forskning og udviklingsvirksomhed inde for arkitektur og design. 

 1 mio. kr. som basismidler til forskning (på hele KADK). 

 1, 2 mio. kr. overføres til KADK i forbindelse med at Center for Designforskning (DCDR) 

afvikles.  

 

Arkitektskolen Aarhus, Kolding Designskole og KADK har i samarbejde med Uddannelsesministeriet 

igangsat et arbejde i forhold til en virksomhedsoverdragelse af Center for Designforsknings medarbejdere, 

aktiviteter og projekter etc. Det er herunder også vigtigt at se nærmere på videreførelsen af DCDR's 

masteruddannelse.  

 

Finanslovsforslagets midler vil komme til at indgå i realiseringen af KADK's samlede strategi. Mette 

Mejlvang gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der i Finanslovsforslaget også er bebudet 

indkøbsbesparelser i forbindelse med implementeringen af 6. fase af statens indkøbsprogram.  

 

Bestyrelsen drøftede herefter forslag til Finanslov 2013, og muligheden for at få tildelt evt. yderligere 
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Ph.d.-midler.  

 

Uffe Hundrup informerede om det foreløbige program for bestyrelsens strategiseminar på Bornholm d. 2. 

og 3. oktober 2012. Et endeligt program udmeldes snarest. 

 

Lukkede punkter: 

Ad 9. Orientering om status på besparelse 

Rektor orienterede om proces og forløb vedr. forårets personalereduktioner.  

 

Ad 10. Orientering om Status på strategisk ledelse 

Rektor orienterede om den foreløbige ansættelsesproces vedrørende det strategiske ledelsesteam. 

Stillingerne forventes offentliggjort ved skoleåbningen d. 3. september 2012. Stillingen som prorektor 

forventes dog først offentliggjort d. 7. september 2012.      
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Journalnr.: 0001 og 

002401 

Enhed: Økonomi EAS /JD 

 

 Indstilling til bestyrelsesmødet den 18. december 
2012 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 6 - Budget 2013 

 

Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet udkast til budget 2013 for KADK.  
 
Det samlede resultat for KADK i 2013 forventes at udgøre et budgetteret overskud på 
ca. 0,3 mio. kr. og dermed et budget i balance.  
 
I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven øremærket forskning 
og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  Der er derfor i budgettet reserveret 8 mio. 
kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter indenfor formålet.  
 
I 2012 blev der, i forbindelse med implementeringen af en økonomisk 
handlingsplan, foretaget personale- og driftsreduktioner, som har stabiliseret og 
forbedret KADK’s økonomi.  
 
Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital på ca. 5 pct. af omsætningen, 
således at KADK kan håndtere uforudsete omkostninger. 
 
 
Indstilling:  
Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2013 for KADK.  
 
Bilag:  
Budget 2013 
Budgetvejledning 2013  
 
 

 
Sagsbehandlere:  
 
Ana Sorani 
Budgetmedarbejder 
 
Jacob Døjholt 
Økonomichef 
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Orientering fra ledelsen 
 

Budgetresultat 

Budget 2013 viser et budget i balance. Udgangspunktet er en positiv egenkapital på ca. 17,6 mio. kr. 

som udgør 5,6 pct. af omsætningen. I 2013 har KADK fået tilført en ekstrabevilling på finansloven 

øremærket forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  Der er derfor i budgettet reserveret 8 

mio. kr., som rektoratet vil prioritere til aktiviteter, der bedst muligt understøtter den høje faglige 

ambition i den nye faglige struktur.  

 

Som det fremgår af tabel 1 er der en stigning i driftsomkostningerne, hvilket bl.a. skyldes, at hele 

ekstrabevillingen på 8 mio. kr. som udgangspunkt er placeret på driften. En del af disse midler vil 

dog blive disponeret til løn. Lønomkostninger er reduceret markant i 2013 som følge af 

personalereduktioner i 2012. Dette er hovedforklaringen på nedgangen i lønomkostningerne.   

 

KADK’s budget skal afspejle institutionens strategiske intentioner. Disse kommer bl.a. til udtryk i 

udviklingskontrakten med Uddannelsesministeriet 2013-2014, finanslovsbevillingen samt de 

beslutninger som rektoratet har taget i budgetprocessen. Budget 2013 afspejler de aktiviteter, der 

forventes gennemført uden væsentlige ændringer ift. 2012. Men i 2013 igangsættes forberedelsen til 

den nye faglige struktur med henblik på implementering i 2014. 

 

Det samlede resultat for 2013 fremgår af tabel 1 med udgangspunkt i de samlede indtægter og 

omkostninger. De samlede indtægter og omkostninger i budget 2013 er sammenlignet med 

prognosen for resultatet i 2012. Budget 2013 viser et forventet overskud på 0,3 mio. kr. En 

uddybning af det samlede resultat findes i afsnit om det samlede budget for KADK. Der henvises også 

til budgetvejledningen for budget 2013.    

 

Ovenstående afsnit må kædes sammen med en samlet beskrivelse af økonomien i afsnit 1. 

 

Tabel 1 Budget 2013 

 
 

Den negative udvikling i bevillingen fra 2012 til 2013 – til trods for merbevillingen på 8 mio. kr. – 

forklares med tidligere besluttede bevillingsreduktioner. De tre tidligere selvstændige skoler blev, 

som alle øvrige statsinstitutioner, reduceret væsentligt i deres bevilling i forhold til genopretningen af 

Prognose 2012 Budget 2013

Indtægter

Nettobev illing KADK 27 7 ,0 27 3,9

Øv rige indtægter 39,0 42,2

Indtægter i alt 316,0 316,1

Omkostninger

Løn 1 84,4 1 7 5,4

Drift 1 30,8 1 40,4

Omkostninger i alt 315,2 315,8

Årets resultat 0,8 0,3
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dansk økonomi frem mod 2015. Ud over dette blev skolerne reduceret i bevillingen i forhold til 

betalingsstuderende, finansstuderende, udligning mellem arkitektuddannelsen i Århus og 

København samt indkøbsreduktioner.  

Selvom KADK er tilført ekstra bevillinger i 2013 retter det ikke på faldet i bevillingen. Faldet i 

bevillingen skal ses i sammenhæng med at KADK også har reduceret omkostningerne. Der blev bl.a. 

iværksat personalereduktioner samt øvrige driftsbesparelser i 2012 for at sikre at økonomien 

kommer i balance fremadrettet. 

 

Det er målet, at KADK har en fornuftig egenkapital, således at KADK kan håndtere uforudsete 

omkostninger.  KADK’s egenkapital udgør ca. 5,5 pct. af omsætningen. 

Den budgetterede udvikling i KADK’s egenkapital i perioden 2011 til 2016 fremgår af tabel 2. Det er 

positivt, at der er foretaget en stabilisering og forbedring af KADK’s økonomi som følge af de 

personale- og driftsreduktioner, der blev implementeret i forbindelse med den økonomiske 

handlingsplan implementeret i 2012. 

 

 

Tabel 2. Udvikling i KADK’s egenkapital1 

 
 
Robusthed i budget 
Budgettet for 2013 vurderes samlet set som robust. Da budgettet indeholder ca. 1200 enkelte 
budgetposter, er der naturligvis en vis usikkerhed.  

 

Budget 2013 vil blive kvalitetssikret løbende i forbindelse med budgetopfølgninger i samarbejde med 

de budgetansvarlige. Som led i projekt God Økonomistyring lanceret af Finansministeriet i 2012, vil 

budget 2013 blive periodiseret månedsvist på enhedsniveau. Formålet er at kvalificere grundlaget, 

som regnskabsprognoserne udarbejdes på.  
 
I nedenstående tabel er få udvalgte poster fremhævet, som indeholder en særlig usikkerhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Statsforskrivningens hovedformål er at sikre, at institutionen har en buffer en 
slags kassekredit, således at skolens egenkapital ikke bliver negativ, hvis der i de enkelte år skulle realiseres et negativt årligt driftsresultat. 

Udvikling i KADK's egenkapital 2011 Prognose 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016

Primo excl. statsforskrivning 18,4 11,4 12,2 12,5 13,8 14,1

Årets resultat -7 ,0 0,8 0,3 1,3 0,2 -1 ,9

Ultim o excl. statsforskrivning 11 ,4 12,2 12,5 13,8 14,1 12,2

Ultim o incl. statsforskrivning 16,8 17 ,6 17 ,9 19,2 19,5 17 ,6

Statsforskrivning 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Egenkapitalens andel af om sætningen 4,7 5,6 5,7 6,1 6,3 5,8
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Tabel 3. Budgetrobusthed 

 
 

Flerårigbudgettering 

I dette afsnit omtales den flerårige budgettering og bevilling.  

 

Tabel 4. Bevilling/Budget KADK 

 
 

 
Finanslovsindtægterne er fremskrevet på baggrund af budgetoverslagsårene i finanslov 2013 med 

forbehold for ændringer. Som ovenfor omtalt har KADK i 2013 fået en ekstra bevilling til forskning 

og kunstnerisk udvikling på ca. 8 mio. kr. Der er dog samtidig foretaget tekniske korrektioner, så 

grundbevillingen er nedjusteret ift. tidligere udmeldinger om FL. 2013. Det betyder at merbevillingen 

snarere udgør 6 mio. kr.  

Lønomkostninger er fladt budgetteret på 2013-niveau i de følgende år. I de budgetterede 

lønomkostninger er der dog taget højde for den realiserede lønbesparelse som følge af 

personalereduktionerne implementeret i 2012. Det vil sige, at stillinger er nedlagt svarende til ca. 30 

årsværk i 2015. Driftsomkostninger tager udgangspunkt i niveauet for 2013, men er nedreguleret 

med en besparelse på ca. 1. pct. årligt i henhold til den økonomiske handlingsplan bestyrelsen vedtog 

i indeværende år.  
 

Det skal bemærkes, at der af gode grunde er en række budgetforhold i overslagsårene, der er usikre, 

hvorfor tallene skal vurderes med en vis forsigtighed. Eksempelvis er den nuværende ekstra 

Budgetrobusthed
Usikkerhed 

/ Beløb
Budgetforklaringer

Indtægter

Betalinger for udenlandske studerende +/- 0,25
Indtægter fra udenlandske studerende kan mindskes eller 
øges, i forhold til antal studerende.

Overhead +/- 0,5 Ov erhead i forbindelse med ekstern forskning kan v ariere.

Lønom kostninger

Ny  faglig struktur +0,5 Implementeringen af den nye faglige struktur.

Driftsom kostninger

Kompetenceudv ikling + 0,5
Midler til efteruddannelse udgør 1  pct. af lønsummen. Disse 
kan stige i takt med lønsummen øges. 

Afskrivninger på nye investeringer - 0,5
Afskriv ningsrammen kan mindskes i takt med færre 
inv esteringer foretages. 

Ny  faglig struktur +0,5 Ov ergang til den nye faglige struktur.

Indkøbsbesparelser +1,0 - 1 ,5 KADK kan blive pålagt indkøbsbesparelse .

Ejendom som kostninger

Afgifter (el, vand, varme) +/- 0,5
Afgifter på el, v and og v arme kan stige / mindskes i løbet af 
året i forhold til forbrug.

2013 2014 2015 2016

Nettobev illing KADK 27 3,9 27 1 ,2 265,1 261 ,3

Budget KADK

Løn 1 7 5,4 1 7 3,7 1 7 0,6 1 7 0,6

Drift 1 40,4 1 38,7 1 37 ,1 1 35,4

Omkostninger i alt 315,8 312,4 307,6 306,0

Indtægter 42,2 42,5 42,8 42,8

Budget i alt 273,6 269,9 264,9 263,2

Årets resultat 0,3 1,3 0,2 -1,9
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finanslovsbevilling til forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed tre-årig frem til og med 2015, 

hvor der skal indledes nye forhandlinger med ministeriet om kontraktmidler.  KADK’ s ledelse vil 

endvidere udarbejde en strategi for øget indtjening – herunder øget ekstern forskningsfinansiering.  

Budgetmateriale og budgetproces for budget 2013 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013 er der udarbejdet en budgetvejledning, der 

indeholder en beskrivelse af KADK’s budgetmodel og – principper samt budgetprocessen for 2013. 

Budgetprocessen for budget 2013 er sket med inddragelse af de budgetansvarlige ledere, både i 

administrationen og i de faglige miljøer. Formålet med dette har været en kvalitetssikring af 

budgettet.  

Investeringsbudget 

I 2012 er der etableret et investeringsudvalg, der skal bidrage til at udarbejde 5-årige 

investeringsbudgetter. Alle tre fagområder og administrationen er repræsenteret. Medlemmer af 

Investeringsudvalget mødes 4 gange om året, hvor de vurderer og drøfter KADK’s behov for 

geninvesteringer og nye investeringer. Det er rektoratet, som godkender investeringer på KADK. 
 

Centrale aktivitetsforudsætninger 

Finanslov 2013 

I budget 2013 er der budgetlagt lønomkostninger for 175,4 mio.kr., driftsomkostninger for 140,4 

mio.kr. og en forventet indtjening på 41,1 mio.kr.. Dette giver nettoomkostninger på 274,7 mio.kr. 

KADK’ s forventede resultat i 2013 udgør således et lille overskud på 0,3 mio. kr. 

 

Bevillingen er budgetmæssigt placeret hos fællesområdet, som det fremgår af budgetoversigten for 

delregnskaber. Ledelsen har indtil videre valgt at placere bevillingen samlet under fællesområdet.  
 

Ekstern forskningsfinansiering og projekter 

Der er i budget 2013 taget udgangspunkt i niveauet for tidligere budgetter samt regnskaber for 

eksterne tilskud for de tre skoler. Den samlede omsætning på eksternt finansierede projekter 

forventes i 2013 at være på ca. 28,3 mio. kr.2 

 

Der er i budget 2013 afsat 1 mio.kr. til eventuelle tab på eksterne projekter, samt tab på øvrige 

aktiviteter, fx konferencer og udgivelser, hvilket beror sig på erfaringstal. I 2013 er det et eksplicit 

mål at styrke økonomistyringen på dette område, således, at tab på dette område minimeres.  

                                                           
2 Det skal nævnes, at niveauet for den eksternt finansierede forskning i forslag til finansloven er væsentligt lavere end det faktiske niveau. KADK 
arbejder på, at finansloven bliver mere retvisende. 
Det har dog ingen konsekvenser, idet niveauet for eksterne tilskud ikke påvirker nettobevillingen, da indtægter svarer til omkostninger på de eksterne 
projekter.  

 



  Side 6 af 10 
Notat 

 

6/10 

Samlet Budget KADK 

Budget 2013 fordelt på delregnskaber  

Budget 2013 er, som det fremgår af tabel 5, opdelt på delregnskaber, som svarer til KADK’ s 

underkonti på finansloven. Budget 2013 er således opdelt på ordinær virksomhed, bibliotek, 

indtægtsdækket virksomhed og ekstern forskning, herunder tilskudsfinansieret virksomhed og andre 

tilskudsfinansierede aktiviteter, samt RKU. Den ordinære virksomhed er underopdelt på de tre 

hovedfagområder, Arkitektur, Design, Konservering, samt et fællesområde.  

 

Budget 2013 er bygget op omkring følgende indtægter og udgifter.  

 

Indtægtssiden består af to elementer: 

 Bevillinger fra staten via finansloven - herunder tillægsbevilling og reserveret bevilling. 

 Øvrige indtægter - herunder indtægter via overhead, udlejning mv.   

 

De samlede udgifter består af: 

 Løn til fast personale og DVIP/medhjælp 

 Drift– herunder ejendomsomkostninger  

 

I tabellen ovenfor vises det overordnede resultat for 2013 for KADK for delt på alle delregnskaber.  

Det faktiske resultat for 2011, budget 2012, og prognose 2 for 2012 samt en sammenligning mellem 

ordinær virksomhed og ekstern virksomhed fremgår ligeledes af tabellerne. 

Målet med denne opdeling er et sammenhængende og gennemsigtigt budget, som illustrerer det 

overordnet resultat på underkontoniveau, hovedfagområder og kerneydelser.  

 

Der er endvidere udarbejdet følgende nøgletal: 

 Dækningsbidrag 

 Overskudsgrad 
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Undervisning Forskning Bibliotek By gningsdrift Hjælpefunktioner Generel led. og adm . T otal

INDT ÆGT ER

Bev illing fra Staten (FL)

Finanslov sbev illing inkl TB 7 ,6 266,3 27 3,9

Reserv eret bev illing 1,1 1 ,1

Ov erført fra egenkapital

Eksterne tilskud

Eksterne tilskud 28,3 28,3

Ov erhead 1,4 1 ,4

Øvrige indtægter 3,2 0,5 0,2 0,4 1,8 5,3 11 ,4

INDT ÆGT ER I ALT  3,2 30,2 7 ,8 0,4 1,8 27 2,7 316,1

OMKOST NINGER

Lønninger

Fast personale 7 0,4 47 ,7 4,8 5,9 6,1 20,8 155,7

Medhjælp/ Løselærere 17 ,2 0,8 0,4 0,2 0,2 1,0 19,8

Driftom kostninger 12,0 27 ,7 2,4 3,0 8,7 11 ,0 64,7

Ejendom som kostninger 7 4,4 7 4,4

Finansielle om kostninger 1 ,3 1 ,3

OMKOST NINGER I ALT 99,6 7 6,1 7 ,6 83,5 15,0 34,1 315,8

RESULT AT  KADK -96,4 -45,9 0,2 -83,1 -13,3 238,6 0,3

Budget 2013 KADK - Form ål 

Tabel 6. Budget 2013 fordelt på formål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgettet er, som det fremgår af ovenstående tabel, ligeledes opdelt følgende formål: undervisning, 

forskning, bibliotek, bygningsdrift, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. 

Her skal det bemærkes, at i forhold til tabel 4, hvor omkostninger vedr. ekstern forskning figurerer 

særskilt på delregnskaber, er løn- og driftsomkostninger vedr. eksternforskning i tabel 6. indeholdt i 

formål ’Forskning’, respektive 16,2 mio. kr. lønomkostninger og 12,1 mio.kr. driftsomkostninger.  
 
 
Tabellen nedenfor viser KADK’s samlede budget 2013 fordelt på formålet undervisning, forskning og 

øvrige formål. Der er i tabellen skitseret budgetforklaringer for udviklingen fra 2012 til 2013. 
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Tabel 7. Budget 2013 fordelt på formål 
 

 

Løn fordelt på formål 

Tabellen nedenfor viser budgetterede faste lønomkostninger for ordinær virksomhed fordelt på 

KADK´ s hovedformål. Lønomkostninger udgør 159,1 mio.kr. i 2013. Heraf udgør medhjælp/DVIP 

kr. ca. 19,8 mio. kr. I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af lønmidler i de faglige miljøer.  

 

Tabel 8. KADK– løn fordelt på formål 

 

Drift fordelt på formål 

Tabellen nedenfor viser budgetterede driftsomkostninger på ordinær virksomhed fordelt på formål. 

Driftsomkostninger udgør 120,1 mio.kr. i 2013. Ejendomsomkostninger udgør heraf 74,4 mio.kr. ca. 

62 pct. af de samlede driftsomkostninger. 

I budget 2013 er der ikke sket en omfordeling af driftsmidler i de faglige miljøer.  

 

Tabel 9. KADK – drift fordelt på formål 

 

 

Form ål
Budget 

2012
Budget 

2013
Budgetforklaringer

1-Undervisning 85,2 99,6
I budget 2012 er timeløn ca. 12 mio. kr. budgetlagt fælles på formål 3. I budget 
2013 er timeløn er budgetlagt direkte på enheder på KADK. 
Undervisningsaktiv iteten i 2013 forbliver uændret i forhold til 2012. 

2-Forskning 7 0,1 7 6,1 I 2013 er der tilført nye forskningsmidler. 

Øvrige formål 160,4 140,2
I budget 2012 er timeløn budgetlagt fælles på formål 3. I budget 2013 er timeløn 
er budgetlagt direkte på enheder på KADK. I 2012 er der ligeledes implementeret 
besparelser i form af personale- og driftreduktioner, især i administrationen.

T otal 315,8 315,9

LØN - Form ål Budget 2012
Budget 2012 PL 

reg. 2013
Budget 2013

1-Underv isning 7 4,3 7 5,4 87 ,5

2-Forskning 47 ,9 48,6 48,3

3-GLA 44,9 45,6 21,8

4-Bibliotek 5,9 6,0 5,2

5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 6,2 6,2 6,1

6-Bygningsmæssig drift 7 ,7 7 ,8 6,3

T otal KADK 186,9 189,7 17 5,4

DRIFT  - Form ål Budget 2012
Budget 2012 PL 

reg. 2013
Budget 2013

1-Underv isning 10,9 11,1 12,0

2-Forskning 22,3 22,7 27 ,6

3-GLA 13,2 13,5 12,3

4-Bibliotek 2,5 2,5 2,4

5-Hjælpefunktioner (IT, kantine) 9,4 9,6 8,7

6-Bygningsmæssig drift 7 0,6 7 2,0 7 7 ,4

T otal KADK 128,9 131,5 140,4



  Side 10 af 10 
Notat 

 

10/10 

Løn- og driftsomkostninger i tabel 8 og 9 er PL-reguleret til 2013 prisniveau med 1,5 pct. og 

respektive 2 pct. Den markante afvigelse på driftssiden i budget 2013 i forhold til budget 2012 

opreguleret til 2013 prisniveau skyldes primært, at der er tilført 8 mio. kr. til forsknings- og 

udviklingsaktiviteter.  

 

Økonomistyringsstyringsinitiativer 2013 

I 2013 igangsættes en række forskellige økonomistyringsinitiativer. Disse initiativer igangsættes med 

henblik på bedre styring og ressourceudnyttelse. 

 

Der udarbejdes:   

 Løbende budgetopfølgninger på budget 2013. 

 5 årige investeringsbudgetter intensiveres med henblik på en bedre mulighed for strategisk 

prioritering. 

 5 årige vedligeholdelsesplaner for alle bygninger på KADK. Disse planer skal sikre løbende 

vedligeholdelse, og dermed undgå store omkostninger til reparation- og vedligeholdelse. 

 Brug af ØS-LDV (lokal datavarehus) intensiveres. 

 Forskellige indtægtsinitiativer i 2013 med henblik på en forøgelse de øvrige indtægter. 

 Retningslinjer om indkøb mv. 

 Forbedret økonomistyring på eksterne forskningsprojekter 

 Ny faglig struktur. 
 Økonomistyringsmanual: I 2013 udarbejdes en økonomistyringsmanuel, som omfatter et 

årshjul, som beskriver årets opgaver på økonomi- og regnskabsområdet. 

 Allokeringsmodel for bemanding.  
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 salg af materi

overhead, m.v.

s.  

t i niveauet for

t med udgangs

å anvendt. 

8,3 mio. kr. i b

r væsentligt la

Det har dog in

ngen, da indtæ

dvendigt at afs

te område, sål

en Investering

ngsudvalget vu

 Det er den str

 bestyrelsen o

mienheden. Afs

GLA, bibliotek,

vningsniveau 

konomi 

 

er sker en 

ions- og 

tiden.       

3. Når den 

o. kr. 

steres 

er 

f varer og 

iale på 

.  

r tidligere 

spunkt i 

udget 2013. 

avere end det 

ngen 

ægter svarer 

sætte midler 

ledes, at tab 

sudvalg, hvor 

urderer og 

rategiske 

orienteres 

fskrivninger 

, 

 på ca. 6 mio. 
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kr. Det

foretag

niveau

ledere,

retning

blive o

 

KADK

priorit

3.10 

Der er 

medhj

 

Lønbu

aktivit

Måned

% over

 Lønsu

og løse

 

Der er 

aktivit

en VIP

muligt

opnåel

 

Der er 

Lønom

studier

om un

af årem

 
I nede

budget

 

 

 

 

 

 

 

t afspejler en r

ges, således at

u for investerin

, som tilkende

gslinjer for, hv

orienteret løbe

K står over for m

tere alle disse i

Budgetteri

 afsat 159,1 mi

ælp som styre

udgettet for 20

teter på baggru

dslønnen er fre

renskomstmæ

ummen er ford

e ansatte samt

 anvendt opsp

teter, organisa

P-ansat opsplit

t at styre meda

lse af en effekt

 i lønbudgette

mkostninger til

retningers nuv

ndervisningsre

målskontrakte

nstående tabe

t 2013 og i løn

række forskell

t et konstant n

nger sikres ved

egiver deres øn

vordan proces

ende om invest

mange nye inv

investeringer.

ing af løn, lø

io. kr. lønsum

es decentralt o

013 er udarbejd

und af lønning

emskrevet me

æssig regulerin

delt i fastløn V

t sociale ordni

plitningsproce

atoriske enhed

ttet på underv

arbejdernes lø

tiv lønstyring 

et taget højde f

l medhjælp/D

værende mode

essourcer. Der 

er, hensættelse

el vises, hvorda

nsystemet. 

lige investerin

niveau på ca. 6

d 5 årlige inve

nsker til nye in

ssen med foret

teringer samt 

vesteringer de

.  

ønregulering

m i budget 2013

og er placeres p

det på personn

ger i 2012 nive

ed 3 %, som er

ng og 1,5 % sær

VIP og TAP, PH

inger.  

enter på releva

der eller formå

visning og fors

ønomkostning

 og et retvisen

for alle kendte

DVIP på de tre 

eller for tildeli

 er endvidere 

e til lokalløn o

an de forskelli

nger, som afskr

6 mio. kr. i årli

esteringsbudge

nvesteringer. Ø

tagelse af nye 

 investeringsb

e kommende å

g og central

3, som styres c

på hovedfagom

niveau, på org

eau med udgan

r opdelt med e

rlige feriegodt

HD, timeløn ve

ante medarbej

ål, f. ex, underv

skning. Opspli

er på de respe

de billede af lø

e ansættelser p

 studieretning

ing af undervi

 taget højde fo

g feriepenge i 

ige medarbejd

rives løbende.

ge afskrivning

etter. Det er de

Økonomienhe

investeringer 

budgettet.      

år, og det er de

l lønsumssty

centralt undta

mråderne løbe

ganisatoriske e

ngspunkt i en 

n fremskrivni

gørelse. 

edrørende tim

dere til fordeli

visning, forskn

tningsprocent

ektive dimensi

ønforbruget.  

på nuværende 

ger er fastsat m

isningsressour

r sygedagpeng

 forbindelse m

derkategorier e

Øk

. Nye investeri

ger løbende sik

e enkelte budg

eden har udarb

 skal foregå. B

erfor nødvendi

yring 

aget midler afs

ende.  

enheder, form

 konkret måne

ingsprocent, d

melærere, kont

ing af lønomk

ning og/eller G

terne gør det b

ioner med hen

e tidspunkt. 

med udgangsp

rcer. Se nærm

gerefusioner, h

med fratrædels

er aktivitetsko

konomi 

inger 

kres.  Et fast 

getansvarlige 

bejdet 

Bestyrelsen vil 

igt at 

sat til 

mål og 

ed. 

der udgør 1,5 

traktansatte 

kostninger på 

GLA.  F. ex. er

blandt andet 

nblik på 

punkt i de tre 

mere i afsnit 

hensættelse 

ser. 

onteret i 

 

r 
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3.12 

Efteru

ikke væ

beslutt

faste p

drøfte 

udgang

 

I allok

Ligeled

eksem

master

tildele

medar

 

Når m

princip

3.13 

I forbin

kendte

ligeled

fratræd

 

I forbin

nedlæg

strateg

Medarbejd

 

 

 

 

 

 

 

Ansattes ef

ddannelse og 

æret muligt at

tet at afsætte 1

personale (VIP

 en ny allokeri

gen af februar

eringsmodelle

des skal det af

mpelvis fælles t

ruddannelse. D

s et fast beløb

rbejderne at pr

odellen er bes

pper. 

Vakancer, f

ndelse med ud

e ansættelser o

des indarbejde

delser i forbin

ndelse med fr

gges, genbesæ

gisk formål.  

derkategorie

fteruddanne

 kompetenceu

 anvende nogl

1 pct. af den sa

P, TAP og PHD

ingsmodel me

r 2013.  

en skal det afk

fklares, om de

iltag for alle h

Det er vigtigt a

 med et maksi

rioritere efteru

sluttet, vil Øko

 fratrædelse

darbejdelsen a

og fratrædelse

et en besparels

ndelse med f. e

atrædelse, er d

ættes i samme e

er og aktivit

else og komp

udvikling har v

le af de tidlige

amlede lønsum

D). Der er afsa

ed samarbejds

klares, hvordan

r skal afsættes

hovedfagområd

at modellen er

imum, således

uddannelse. 

onomienheden

er, nye stillin

af lønbudgette

er i forbindelse

se relateret til 

ex jobskifte.  

det vigtigt, at 

enhed, eller o

tetskonterin

petenceudvi

været budgetla

ere modeller d

m til efterudda

t ca. 1,5 mio.k

udvalgene. Mo

n midlerne sk

s centrale mid

der eller længe

r gennemsigtig

s at det er op t

n sørge for at f

nger mv. 

et for 2013 er d

e med f. ex pen

 vakancer på 0

den daglige le

m der skal ops

ng i budget o

ikling 

agt forskelligt p

irekte. Den da

annelse og kom

kr. i budget 20

odellen forven

al fordeles me

dler til fælles st

erevarende ud

g, f. ex at hver

til den enkelte 

fordele midler

der indarbejde

nsion eller alm

0,8 mio.kr., gru

edelse vurdere

slås en helt ny

Øk

og lønregnsk

 på de tre skole

aglige ledelse h

mpetenceudvi

13. Det er besl

ntes at være kl

ellem VIP, PH

trategisk prior

ddannelsesforl

r person i hver

e leder samme

rne efter de be

et alle på det t

mindelig aftræ

rundet en forve

er, om stillinge

y stilling med e

konomi 

kab 

er. Det har 

har dog 

ikling for det 

luttet at 

lar senest ved 

D og TAP. 

ritering – 

løb så som 

r enhed 

n med 

esluttede 

tidspunkt 

ædelse. Der er 

entning om 

en skal 

et andet 
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Der er 

baggru

feriepe

3.14 

I budg

person

julefro

3.15 

I budg

blandt

uge, sk

Der sk

3.16 

Der er 

Midler

3.17 

I lighe

lokale 

forbind

fordeli

engang

3.18 

Omkos

I budg

midler

mio.kr

rejser o

3.19 

Tildeli

på de t

ikke dr

underv

I budg

Ud ove

 

På Ark

studiet

antal t

 i budget 2013

und af åremåls

enge i forbinde

Personaleg

get 2013 er der

naleseminarer

okost, persona

Studenterp

get 2013 er der

t andet rådighe

koleåbning, ju

kal tages stillin

Censor 

 afsat 1 mio. k

rne er budgett

Lokal lønfo

d med tidliger

 lønforhandlin

delse med de d

ingsnøgle 70/3

gsvederlag og 

Forskerudd

stninger til for

get 2013 er der

r til PHD-bedø

r. til drift af PH

og køb af mate

Undervisni

ingen af under

tre fusionered

røftet en fælle

visningsressou

get 2013 er der

er dette er der

kitektur tildele

tid til studieaf

timer i det påg

3 afsat 0,2 mio

skontrakter. D

else med fratr

goder 

r afsat 0,4 mio

, massage- og 

aleskovtur og k

politiske akt

r afsat 0,3 mio

edsbeløb stil s

lefrokost, fred

ng til. om der s

kr. til honorare

teret centralt o

orhandling  

re år afsættes e

nger. Dette bel

decentrale lok

30. Det vil sige

 maksimum 30

dannelse og

rskeruddanne

r afsat midler m

ømmelser, da d

HD- studerend

erialer. Midler

ingsressour

rvisningsresso

de skoler er ikk

s fordelingsnø

urcer. Dette sk

r afsat ca. 19,8

r også et antal 

es undervisnin

fdelingerne. På

gældende stud

o.kr. til åremål

Der er ligelede

rædelser.   

o.kr. til person

 psykologordn

kaffe/te.  

tiviteter 

o. kr. til studen

studerende, el

dagsbar mv. 

skal etableres 

er og rejseomk

og placeret i St

 

en lønreserve 

løb er sat til 1,

kale lønforhan

e, at midlerne

0 pct. i faste ti

g PHD- skole

else og PHD- s

med udgangsp

der er ekstrao

de, primært til

rne er afsat til

rcer  

ourcer i form a

ke foretaget eft

øgle for alle ho

kal drøftes i fo

8 mio. kr. til DV

 fast VIP, som

ngsressourcern

å Design og K

dieår.                 

lshensættelser

s i budget 201

nalegoder. Pers

ning, skærmbr

nterpolitiske a

evsekretariate

 en KADK- stu

kostninger til e

tudieadminist

 fra centralt ho

2 mio. kr. i 20

ndlinger. Forde

e skal fordeles 

illæg.  

e 

kole er samlet

punkt i tidlige

ordinært mang

l brug for udd

l hvert hovedfa

af DVIP (timel

fter en fælles fo

ovedfagområd

orbindelse med

VIP på KADK

 underviser på

ne efter antal a

Konservering ti

                          

r. KADK har 3

13 afsat midler

sonalegoderne

riller, skoleåbn

aktiviteter. Dis

et på arkitektu

udentbody.  

eksterne censo

trationen i bud

old i forbindel

013. Udmøntn

elingen skal so

 med minimum

t i Forskningsa

re budgetår. I

ge bedømmels

annelse af de 

agområde.      

lønnede og kon

ordelingsnøgle

derne for tildel

d den faglige s

. 

å hovedfagom

aktive studere

ildeles underv

                          

Øk

3 personer, som

r på 0,9 mio.k

e omfatter bla

ning, personal

sse aktiviteter 

ur, kandidatne

orer i budget 2

dget 2013. 

lse med afslut

ningen af disse

om udgangspu

m 70 pct. i 

administratio

I 2013 er der a

ser Der er i alt 

 PHD- studere

     

ntraktansatte 

e. Den nye sko

ling af 

struktur.  

mråderne.  

ende indenfor 

visningsressou

                          

konomi 

m er ansat på 

r. til 

andt andet, 

lefest, 

 omfatter 

etværk, RUS-

2013. 

tningen af de 

e midler sker i 

unkt følge en 

nen. 

afsat ekstra 

 afsat 1,3 

ende samt 

 undervisere) 

ole har endnu 

 normeret 

urcer efter 
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3.20 

For hv

samlet

indtæg

 

Metod

Udgan

2012. N

kvalite

denne 

til stra

   

Den sa

at fina

ramme

bevillin

ud til a

at redu

 

Som ti

Økono

korrige

minim

omkos

3.21 

I finan

midler

priorit

3.22 

Der er 

STADS

som fin

driftsb

3.23 

Der er 

Der arb

konkre

og prio

3.24 

Den st

budget

udgang

Rammeudm

ver organisator

t ramme for dr

gter, hvis den p

de 

ngspunktet for

Når rammen e

etssikres i forh

 proces drøfte

ategisk priorite

amlede omkos

nslovsbevillin

es af en række

ngen er skønn

at blive lavere 

ucere omkostn

idligere nævnt

omienheden st

erede handlin

mum. Hvis enh

stninger, såled

Udviklings

nslov for 2013 

r er indtil vide

tere disse midl

STADS, int

 i budget 2013

S. Systemet fo

nansieres af in

budgettet.  

Overførelse

 ikke overføre

bejdes ikke m

ette aktiviteter

oriterer dette. 

Budgetkorr

trategiske lede

tsted, og samt

gspunkt drøft

melding og d

risk enhed på 

riftsomkostnin

pågældende e

r beregning af 

er fordelt til al

hold til de aktiv

s investeringe

ering hos ledel

stningsramme

ngen for 2013 e

e budgetkorrek

net for de øvrig

 end tidligere. 

ningsrammen.

t, er det et bud

traks advisere

ger i god tid, s

heden ikke tjen

des at enheden

smidler og fo

 er der tildelt c

re placeret i b

ler. 

tranet og hje

3 afsat ca. 1,4 m

rventes taget i

nvesteringsbu

esadgang 

lsesadgang for

med lokale egen

r, som ikke ha

 

rektioner 

else på KADK k

tidig indenfor 

es mellem bes

 decentrale b

 KADK med se

nger i budgetå

enhed har dett

 rammer til bu

lle enheder, in

viteter, der sk

er med de bud

lsen.  

e op opregulere

er reduceret, o

ktioner fra Fin

ge indtægter s

 Disse to elem

. Der henvises

dgetprincip, at

s. Det er vigtig

således at en o

ner de fastsatt

n ikke overskri

forskningsm

ca. 8 mio.kr., m

budget 2013 so

emmeside 

mio.kr. til imp

i brug i 2013. 

dgettet. Der e

r overskud til 

nkapitaler. Ov

ar kunnet være

kan fortage æ

 budgettets ho

styrelsesforma

budgetter 

elvstændig bud

året 2013. Der

te. Det gælder 

udget 2013 har

nddrages disse

kal gennemføre

getansvarlige 

et med 2 pct. o

og at KADK i l

nansministerie

sat lavere end t

menter er hove

s i øvrigt til hå

t hvis budgette

gt, at enheden

overskridelse h

e indtægter, sk

ider sit budget

midler 

midler til forsk

om overskud. D

plementeringe

 I 2013 implem

r ligeledes afs

 næste budget

verførselsadga

e afholdt. Det 

ndringer inde

ovedformål. Øv

and og strateg

dgetansvarlig 

 er ligeledes u

 f. ex. værksted

r været budget

e i budgetproce

es indenfor de

 og i investerin

og reduceret m

ighed med an

et på bl.a. indk

tidligere år, id

dårsagen til, a

ndbogen om ”

et ikke overho

n sammen med

helt undgås ell

kal enheden ti

t netto.  

kning og kuns

Det er op til de

n af nyt studie

menteres nyt in

at ca. 0,4 mio

år på decentra

ng vil dog vær

er den strateg

nfor rammern

vrige budgetæ

isk ledelse – e

Øk

 er der udarbe

udarbejdet et s

der og printce

t 2012, samt p

essen, således

e respektive om

ngsudvalget, s

med ca. 5 pct. 

ndre statsinstit

køb. Udover n

det prognosen 

at det har være

”Økonomi og s

oldes, skal 

d Økonomi for

ler reduceres 

ilsvarende red

stnerisk udvikl

en strategiske

eadministrativ

ntranet og ny 

. kr. til disse t

ale enheder.  

re mulig for væ

giske ledelse, s

ne for det enke

ændringer skal

efter et konkre

konomi 

ejdet en 

skøn over 

enter. 

prognose 2 for

s at rammen 

mråder. I 

samt ønsker 

Dette skyldes 

tutioner 

nedgangen i 

 for dette ser 

et nødvendigt 

styring”.  

retager 

til et 

ducere 

ling. Disse 

e ledelse at 

vt system 

 hjemmeside, 

o projekter i 

æsentlige, 

som vurderer 

elte 

l som 

et skøn af 

r 
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ændrin

forelæ

3.25 

I budg

Formå

underv

rejser, 

Der ka

støtten

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ngens omfang

gges bestyrels

Rektors ud

get 2013 har re

ålet med udvik

visning, som ik

 støtte til særl

an ikke være ta

n ikke betyder 

 og betydning

sen til beslutni

dviklingspulj

ektor på KADK

klingspuljen er

kke kan finans

ig arrangemen

ale om støtte t

 permanente b

g. Bestyrelsesfo

ing eller efterf

lje 

K en selvstænd

r at tilgodese k

sieres af de de

nter mv. Støtt

til f. ex ansætte

binder på f. ex

ormanden vur

følgende orien

dig udviklings

konkrete aktiv

ecentrale budg

e fra udvikling

elser i kortere

x ansættelser i

rderer, om bud

ntering. 

pulje, som udg

viteter indenfo

getter. Der kan

gspuljen omfa

 eller længere 

 form af løn. 

Øk

dgetændringe

dgør i alt 2,5 m

or forskning og

n være tale om

atter kun enga

e tid. Det er vig

konomi 

n skal 

mio. kr.   

g 

m særlige 

ngsbeløb. 

gtigt at 
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 Indstilling til bestyrelsesmødet den 18. december 
2012 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 8 - Regnskabsinstruks  

 

Sagsfremstilling:  
Der er udarbejdet regnskabsinstruks for KADK.  
Regnskabsinstruksen er godkendt af departementet på mail, men endnu ikke 
modtaget med den endelige underskrift. 
 
Regnskabsinstruksen indeholder følgende: 

 Indledning om opgaver og den organisatoriske opdeling  

 KADK’s regnskabsopgaver 

 IT-anvendelse på regnskabsdelen 
 
Regnskabsinstruksen har til formål at sikre regnskabsopgaver foregår korrekt og at 
der er personadskillelse på udførsel og kontrol af opgaverne på regnskab. 
 
 
Indstilling:  
Det indstilles til bestyrelsen at godkende regnskabsinstruksen for KADK.  
 
Bilag:  
Regnskabsinstruks 2012 for KADK 
 
 
 

 
Sagsbehandlere:  
 
Birgitte Læsøe 
Regnskabschef 
 
Jacob Døjholt 
Økonomichef 
 














































































	2012-12-18 Bestyrelesens dagsorden V4
	Endeligt referat fra bestyrelsesmødet d  28  august 2012 (2)uh
	kvartalsregnskabUh
	Indstilling budget 2013
	Internt_budget_forside_end_121207
	forside_Budget 2013
	Internt budget_2013_ver5_end_120712

	Budget 2013 inkl. forside
	forside_Budgetvejledning 2013
	Budgetvejledning_2013

	Indstilling regnskabsinstruks 202013[3]
	Regnskabsinstruks september 2012

