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   Journalnr.: 002742   Ledelsessekretariatet    UH 

 Referat fra bestyrelsesseminar d. 23.-24. oktober 2013, 
Schæffergården, Jægerborgs Allé 166, Gentofte.  

  
Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Heidi 
Jacobsgaard Schøbel (HJS), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), 
Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL); Fagleder Tine 
Kjølsen, Fagleder Mikkel Scharff (VIP-repræsentant fra Konservatorskolen var repræsenteret ved fagleder 
Mikkel Scharff). 
 
Afbud: Mette Kynne Frandsen (MKF), Thomas Bo Jensen (TBJ); Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN); 
Debora Domela (afbud d. 23. oktober); Anders Byriel (afbud d. 24. oktober), Lene Dammand (afbud d. 24. 
oktober); fagleder Peter Thule Kristensen. 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
Program for bestyrelsesseminaret: 
 
Onsdag den 23. oktober 2012  
Kl. 12.00 Ankomst og frokost  
Kl. 13.00 Velkomst v. bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund  
Kl. 13.10 Lukket punkt:  

KADK’s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget 2014-2017) m. deltagelse af 
økonomichef Villy D. Jensen og revisor Claus Jacobsen, PwC  

Kl. 14.15 Status på visions- og strategiarbejdet  
Kl. 14.30 Eftermiddagskaffe  
Kl. 15.00 Oplæg vedr. vision for en ny strategi for internationalisering 
Kl. 17.30 Pause inden middagen 
Kl. 18.00 Middag 
Kl. 20.00 Aftenkaffe og evt. videre drøftelser  
 
Torsdag den 24. oktober 2013  
Kl. 08.00 Tjek ud samt morgenbuffet i Wohlert  
Kl. 09.00 Oplæg v. Tine Kjølsen om samarbejde med erhvervet i forbindelse med Milano-messen 
Kl. 09.30 Oplæg vedr. vision for en ny strategi for samarbejde med aftagere  
Kl. 10.15 Kort formiddagspause  
Kl. 10.30  Oplægget drøftes videre   
Kl. 11.15 Opsamling på seminaret 
Kl. 12.00 Forventet afslutning på seminar 

 
Ad 1. Velkomst ved bestyrelsesformand Johannes Due og rektor Lene Dammand Lund 
Bestyrelsesformand Johannes Due bød velkommen til bestyrelsens årlige strategiseminar. 
Bestyrelsesformanden gennemgik deltagerlisten, og meddelte at udover forhåndsafbuddene, så har 
Debora Domela meldt afbud onsdag d. 23. oktober pga. sygdom.    
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Meddelelser fra bestyrelsesformanden: 
• At han og rektor har været til møde med Uddannelsesminister Morten Østergaard, og 

orienteret om arbejdet med den faglige struktur og udfordringerne i forhold til at fusionere 
samtidig med at man håndterer faldende bevillinger.  

• At bestyrelsesformanden og rektoratet har anmodet om et møde med direktionen i Styrelsen 
for Videregående Uddannelser d. 11. november 2013, hvor bl.a. KADK’s økonomi og status for 
selveje vil blive drøftet mere indgående. 

• At bestyrelsen vil blive orienteret om status på selveje, og involveret når et endeligt udkast til 
lovgivningen forligger. 

• At forespørgsel vedrørende KADK’s adgang til Ph.d.-midler fra sidste bestyrelsesmøde vil blive 
behandlet på næste ordinære møde d. 18. december 2013. 

• At bestyrelsens møder for 2014 nu er fastlagt og godkendt af bestyrelsen. 
 
Ad 2. KADK’s økonomi (kvartalsregnskab og strategisk budget 2014-2017) – lukket 
punkt. 
Svend Lawaetz orienterede om KADK’s økonomi, og de udfordringer der har været som følge af 
fusionen og udskiftninger i personale med ansvar og indsigt i økonomien. På sidste møde blev 
bestyrelsen præsenteret for Rigsrevisionens rapport samt halvårsregnskabet, der viste en række 
usikkerheder. På bestyrelsens opfordring blev det besluttet, at der som opfølgning skulle udarbejdes et 
3. kvartalsregnskab. Svend Lawaetz orienterede om, at KADK efterfølgende har været i dialog med 
Rigsrevisionen, der har meddelt, at de er tilfredse med at KADK har iværksat en række positive tiltag – 
herunder oprydning i økonomifunktionen og opnormering af personalet. Som opfølgning på rapporten 
har Rigsrevisionens meddelt, at de besøger KADK i november 2013. 
 
Svend Lawaetz orienterede endvidere om, at KADK på baggrund af halvårsregnskabet har vurderet, at 
det var hensigtsmæssigt at kontakte et revisionsfirma (PricewaterhouseCoopers) til at gennemgå 
udvalgte dele af regnskabet, og komme med fremadrettede anbefalinger til styringsprocesser og 
strukturer.  
 
Rapport fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) 
Herefter gennemgik Claus Jacobsen, autoriseret revisor (PwC) resultaterne af PwC’s analyse. Claus 
Jacobsen understregede, at PwC’s analyse bygger på et skøn, idet en del af usikkerhederne som er 
nævnt i halvårsregnskabet, endnu ikke er opgjort. Der er bl.a. behov for hurtigst muligt at skaffe sig et 
overblik over de mere end 300 eksternt finansierede projekter. 
 
Rapporten fra PwC indeholder følgende anbefalinger som gennemgået af Claus Jacobsen: 

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

feriepengeforpligtigelser løbende. 
 
Økonomichef Villy D. Jensen påpegede, at der findes forskellige projektstyringsværktøjer, og at KADK 
allerede er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om muligheden for at etablere et sådan værkstøj. 
Bestyrelsen opfordrede til at prioritere og gennemgå projekterne hurtigst muligt, og sikre at der bliver 
gjort krav på evt. udestående midler.   
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Svend Lawaetz informerede om at Uddannelsesministeriet er orienteret om KAKD’s økonomiske 
forhold, og at det vil blive drøftet nærmere på mødet med Styrelsen for Videregående Uddannelser d. 11. 
november 2013.  

 
3. Kvartalsregnskabet  
Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik 3. kvartalsregnskabet. Budgettet for 2013 angiver et overskud 
på 0,3 mio. kr.  
 
Resultatet efter 3. kvartal og forventningerne til 4. kvartal viser til sammen indtægter på 304,8 mio. kr. 
og udgifter på 317,3 mio. kr. Det giver et underskud på 12,5 mio. kr. Årsagen til underskuddet er 
primært reguleringer i forhold til feriepengeforpligtigelser, eksterne projekter, varelager og beskæring 
af bevillingen hen over året. Det forventede underskud på 12,5 mio. kr. skal reguleres på egenkapitalen. 
Primo 2012 udgør den frie egenkapital 12,0 mio. kr. PwC’s gennemgang af balancen har betydet en 
positiv regulering af egenkapitalen med 2,2 mio. kr., så den herefter udgør 14,2 mio. kr. Modregning af 
det forventede underskud på 12,5 mio. kr. betyder en resterende egenkapital på 1,7 mio. kr. i 2013. 
Bestyrelsens drøftede herefter regnskabet, og anvendelse af KADK’s egenkapital. 

 
Strategisk budget 2014-2017 
Svend Lawaetz gennemgik det udsendte notat vedrørende strategisk budget for 2014-17. Seneste 
prognose for budgetperioden 2014-17 viser følgende negative resultattal (foreløbige tal): 
 
2014: ca. -8,5 mio. kr. 
2015: ca. -14,0 mio. kr. 
2016: ca. -19,0 mio. kr. 
2017: ca. -23,0 mio. kr. 
 
[I tallene for 2015 – 2017 er der ikke indregnet KADK’s andel af omstillingspuljen.] 
 
Svend Lawaetz konkluderede, at såfremt KADK ikke foretager sig noget, så vil får vi et underskud på 8,5 
mio. kr. i 2014 (bygger på et foreløbigt skøn). Underskuddet vil fortsat være stigende i perioden 2015-
2017 som følge af faldende statslige bevillinger. Svend Lawaetz redegjorde herefter for mulige tiltag i 
forhold til at sikre en genopretning af KADK’s økonomi. En plan bør se nærmere på følgende elementer: 
frivillige fratrædelser, bygningsforhold, effektiviseringer samt udnyttelse af synergieffekten i 
forbindelse med den nye faglige struktur og mulighederne for øget ekstern finansiering m.v. Det kan 
blive nødvendigt med eventuelle afskedigelser såfremt ovenstående indsatser ikke er dækkende. 
   
Rektor påpegede at udover de nævnte usikkerhedsposter i 3. kvartalsregnskabet, så er det nødvendigt at 
følge op på de tiltag som blev lagt med spareplanen i 2012, og sikre en bedre styring med især 
lønbudgettet. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter nødvendige tiltag for henholdsvis 2013 og 2014-2017. Bestyrelsen roste 
inddragelsen af revisionsfirmaet PwC i forhold til at sikre bl.a. nye og fremadrettede styringsprocesser 
og strukturer, og udtrykte tillid til at ledelsen kan løse opgaven. En enig bestyrelse konkluderede på 
baggrund af indstillingen, at det er nødvendigt at udnytte egenkapitalen i 2013 samt at den daglige 
ledelse frem mod næste ordinære bestyrelsesmøde skal udarbejde et forslag til at bringe budgettet for 
2014 i balance samt udarbejder en strategi, der skaber rum for opbygning af egenkapitalen og udvikling 
af KADK. Bestyrelsen bad om, at der i denne forbindelse også vurderes, om kan spares på 
bygningsomkostningerne. 
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Bestyrelsen ønskede ydermere at rektor orienterede SU om bestyrelsens indstilling til spareplanen på 
næstkommende samarbejdsudvalgsmøde, således at medarbejderne hurtigst muligt bliver informeret 
om muligheden for at indgå frivillige fratrædelsesaftaler. 
 
Ann Merete Ohrt (på vegne af hende selv og Thomas Bo Jensen) opfordrede til at alle sten vendes med 
henblik på at sikre at en økonomisk plan påvirker processen med den ny faglige struktur mindst muligt. 
  
Ad 3. Status for visions og strategiarbejdet   
Svend Lawaetz fremlagde forslag til format for projektoversigter over dynamisk opfølgning på 
implementering af KADK Strategi 2013-2015 samt opfølgning på udviklingskontrakt med 
uddannelsesministeriet (jf. mødebilag). Svend Lawaetz gennemgik på opfordring fra bestyrelsen 
punktet vedrørende øget ekstern finansiering. Bestyrelsen drøftede herefter projektoversigterne, og 
godkendte formatet som værende tilfredsstillende som fremtidig afrapporteringsform. Bestyrelsen 
foreslog endvidere, at der bliver gjort halvårlig status, og at de opdaterede statusoversigter i den 
forbindelse bliver udsendt forud for møderne. 
 
Rektor orienterede herefter om status for arbejdet med strategipakke 8: Ny faglig struktur. Rektor 
orienterede om den inddragende proces, som har affødt et stort antal møder i SU, Fagligt råd, i 
ledergrupperne, de studerendes formandskab og skolemøder (dialogmøder) m.v.  
 
Rektor præsenterede herefter de nye institutter, og informerede om at Konservatorskolens struktur 
stort set er bibeholdt, og som følge heraf har arbejdet i højere grad koncentreret sig om Arkitektskolen 
og Designskolen. Programmerne for de enkelte institutter er nu på plads, og der forestår et større 
arbejde med bemandingen af VIP og efterfølgende fordeling af studerende på de nye institutter.  
 
Der vil være en periode, hvor KADK er nødt til at køre med en overgangsløsning, således at studerende 
på den nuværende studieordning kan gennemføre deres påbegyndte studier. Dette har desuden 
betydning for den endelige bemanding og fordeling af studerende. 
 
Alt materiale vedrørende vision og strategi samt ny faglig struktur er tilgængeligt for medarbejderne på 
intranettet. 
 
Bestyrelsen var tilfreds med status, og udtrykte anerkendelse i forhold til ledelsens arbejde med at få 
strukturen til at falde på plads. 
 
Ad 4. Oplæg vedr. vision for en ny internationalisering 
Rektor præsenterede seminarets udvalgte strategiemner: Internationalisering og samarbejde med 
aftagerne. Emnerne blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde, og bygger videre på det arbejde der ligger 
i KADK’s vision og strategi for 2013-15. En strategi for hhv. internationalisering og for samarbejde med 
aftagerne skal dog ses i et tidsperspektiv, der ligger udover den nuværende strategi. Rektor informerede 
om, at der vil blive udarbejdet en samlet opfølgning på strategidrøftelserne. Opfølgningen kommer ikke 
ud sammen med referatet, da ledelsen gerne vil have mulighed for at arbejde med det (nærværende er 
derfor en kort gengivelse af de overordnede konklusioner). 
 
Som oplæg til bestyrelsens videre drøftelser lagde rektor op til en analyse i plenum, der så på fordelene 
ved hvert af de to yderliggående standpunkter vedr. internationalisering: et altovervejende fokus på det 
særlige nordiske/regionale og et altovervejende fokus på det internationale. Bestyrelsen drøftede 
herefter oplægget. 
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  Rektor konkluderede på baggrund af disse drøftelser, at fordelene ved et internationalt fokus pegede 
på, at KADK i langt højere grad skal tage denne strategiske retning. Drøftelserne af de to yderliggående 
strategier førte til en nuancering af, hvilke fordele, der skal høstes fra hhv. den ene og den anden i en 
balanceret model. Der er betydelige fordele at hente ved at styrke den særlige nordiske og kunstneriske 
tilgang samt vores unikke didaktiske undervisningsmetoder m.v. Herved bidrager vi kvalificeret til at 
udvikle det danske samfund, samtidig med at vi har nogle særlige kompetencer at byde ind med i en 
international sammenhæng. Omvendt har vi brug for løbende at måle vores indsats op mod højeste 
internationale standarder, ligesom vi har brug for at se aftagerkredsen og vores samarbejdspartnere i et 
langt større perspektiv end det danske, fordi vi ellers ikke får tilstrækkelig kritisk masse i de faglige 
specialer eller medvirker til at sikre vores kandidater kompetencerne til at agere på et internationalt 
marked. 
Bestyrelsen anbefalede på baggrund af rektors konklusioner, at ledelsen udarbejder en strategi for, 
hvorledes KADK på længere sigt kan blive mere engelsksproget, og at der ses på muligheden for at 
styrke international udveksling og udenlandske samarbejder.  
 
 
Ad 5. Oplæg vedr. samarbejde med aftagere  
Bestyrelsesformanden bød velkommen til seminarets anden dag, og meddelte at rektor desværre har 
meldt afbud grundet sygdom. Programmet blev som følge heraf ændret. Tine Kjølsen holdt et kort 
oplæg om samarbejde med erhvervslivet i forbindelse med Designskolens og Arkitektskolens fælles 
udstillingsaktiviteter på Milano-messen i 2013. 
 
Bestyrelsen drøftede kort oplægget, og mulighederne for at styrke erhvervssamarbejdet samt hente 
sponsorater til udvikling af nye initiativer fra såvel offentlige myndigheder (f.eks. Kulturstyrelsen) som 
private virksomheder og organisationer. Herunder opfordrede bestyrelsen rektor til at undersøge, om 
Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelsers rektorer (RKU) evt. kan etablere et 
samarbejde i forhold til at rejse midler fra f.eks. Erhvervs- og Vækstministeriet. Ledelsen opfordres til 
at undersøge muligheden for en samlet sponsorstrategi.  

 
Svend Lawaetz præsenterede ledelsens oplæg vedr. visioner for samarbejde med aftagerne. Der er stor 
politisk fokus på området, og KADK arbejder allerede med området som en del af KADK’s 
udviklingskontrakt med uddannelsesministeriet. Samarbejde med aftagerne, innovation og 
entrepreneurship er dermed allerede elementer i KADK’s strategi for 2013-2015, og kan i endnu højere 
grad indarbejdes som en del af KADK’s arbejde med forskningen, uddannelsen og kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed.  
 
Bestyrelsen drøftede oplægget, og understregede at et hovedsigte bør være at sikre en bedre 
beskæftigelse for KADK’s kandidater, og at aftagerpanelernes input skal sikres som en del af processen.  
 
Bestyrelsesformanden konkluderede på baggrund af drøftelserne at: 

• Studieordningen bliver udarbejdet, således at flest muligt har mulighed for at tage i praktik. 
Bestyrelsen anbefaler ikke at praktikken blive obligatorisk, og vil overlade det til 
ledelsen/studienævn at fastlægge indhold og placering af praktikken.  
  

• En strategi skal indeholde elementer vedrørende udvikling af efter- og 
videreuddannelsesområdet i samarbejde med eksterne aktører - f.eks. i form af en mere 
systematisk plan for yderligere masterprogrammer samt ad hoc prægede efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter (KADK har f.eks. allerede samarbejde med CBS, der kan 
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udmønte sig i reelle kandidatuddannelser eller et masterprogram om kunstnerisk 
ledelse/design management). 

 
• KADK’s arbejde med alumne-aktiviteter bør tage udgangspunkt i allerede eksisterende 

erfaringer på de tre skoler.  
 
I forlængelse af de to dages strategidrøftelser anmodede bestyrelsen ledelsen om at undersøge 
muligheden for at løfte ambitionsniveauet med en samlet globaliseringsindsats. Globaliseringsindsatsen 
skal gøre det muligt at hæve ambitionsniveauet for de præsenterede strategier, og skal søges finansieret 
gennem en større fundraising-indsats.   

 
Bestyrestyrelsesformanden understregede, at det er op til ledelsen at prioritere en strategiindsats i 
forhold til eksisterende indsatser og KADK’s ressourcer. 
 
Uffe Hundrup orienterede bestyrelsen om, at de vil få adgang til KADK’s intranet, og herigennem vil få 
mulighed for at følge relevante aktiviteter og presseklip m.v.  
 
Svend Lawaetz takkede for gode input til det videre arbejde med strategierne. Ledelsen vil nu arbejde 
videre, og præsentere bestyrelsen for et endeligt et visionsoplæg på et kommende møde. 
 
Bestyrelsesformanden tilsluttede sig Svend Lawaetz, og takkede for et godt seminar. 
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 Meddelelser fra rektor (siden sidst) 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 4.  

 
KADK 
 

• Valg til råd, nævn og bestyrelse: KADK har afholdt valg til Råd, Nævn og bestyrelse. Valget 
forløb planmæssigt, og valget blev konfirmeret d. 25. november 2013. Valgresultatet er 
tilgængeligt på intranettet.   
 

• Nye bestyrelsesmedlemmer: 
Lektor Jane Richter er valgt til bestyrelsen pr. 1. december 2013 (suppleringsvalg - 
konservatorskolens VIP-repræsentant).  
 
Silje Jørgensen (KK) er valgt som studenterrepræsentant til bestyrelsen pr. 1. februar 2014. 
 
Heidi Jacobsgaard Schøbel (KA) er genvalgt som Studenterrepræsentant til bestyrelsen pr. 1. 
februar 2014 

 
•  KUV-symposium: Den 12. og 13. december afholder Arkitektskolen og Designskolen et 

symposium om kunstnerisk udviklingsvirksomhed i arkitektur og design. Invitation til symposiet 
er distribueret til vore søsterorganisationer, forskningsråd, ministerier og andre, som 
forhåbentlig kunne være interesserede i at deltage i symposiet.  
 

• Samarbejdsaftale: KADK har i samarbejde med Sydney Opera House Trust skabt 
udvekslingsprogrammet MADE, som de næste ti år sender studerende til Australien, hvor de 
skal deltage i arbejdet med at modernisere den ikoniske bygning. Frem mod 2023 vil fem danske 
studerende hvert år få mulighed for at komme i praktik hos de rådgivende virksomheder, der 
står for arbejdet med at modernisere Sydney Operaen. Tilsvarende vil fem australske studerende 
få mulighed for at arbejde inden for den nordiske arkitekturtradition. KADK deltog desuden i 
fejring af Sydney Operaens 40 års jubilæum. 

 
• Partnerskab: Rektor har deltaget i LAUNCH Nordic-arrangement vedr. partnerskab med bl.a. 

Nike, NASA, USAID, IKEA og Novozymes. Samarbejdet vurderes at have spændende 
perspektiver for KADK. 

 
• KADK’s økonomi: Som opfølgning på bestyrelsesseminaret d. 23.-24. oktober 2013 har 

rektoratet afholdt ekstraordinært SU-møde d. 30. oktober 2013, hvor der blev orienteret 
nærmere om KADK’s økonomiske situation.  
 
 

Arkitektskolen 
 
• Konference: Arkitektskolen har d. 26. september 2013 afholdt international konference: Form 

til velfærd/ Forming Wellfare. Konferencen blev åbnet af Kulturministeren Marianne Jelved. 
 

• Udvekslingsaftale: Fagleder Peter Thule Kristensen deltog i lancering af 
studenterudvekslingsprogrammet "Made by the Operahouse" i Sydney. Arkitektskolen var 
desuden repræsenteret ved værker af bl.a. Thomas Bo Jensen og David Garcia på 
designudstillingen Danish Design at the House i Sydney.  

 
• Fondsdonering: Den 3. december fik rektor i Aarhus overdraget en donering fra Richters fond 

til Kunstakademiets Arkitektskole på 250.000 kr. årligt over 5 år. 
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Designskolen 

• Camac’s Wallpaper konkurrence: I uge 38 var studerende fra 3. semester i tekstil og 
underviser Malene Kristiansen i London for at deltage i CAMAC's Wallpaper competition. Det 
skete i forbindelse med London Design Festival 2013. De studerende fra Designskolen har klaret 
sig virkeligt godt i konkurrencen og har fået meget ros fra censurudvalget, der består af 
producenter og designere fra industrien. Udstillingen kommer til KADK d. 18. december. 
 

• MasterClass: KD har d. 7. november afholdt Masterclass i "Innovation og kreativitet i 
modebranchens designprocesser" i samarbejde med innovationsnetværket Bolig og Livsstil, 
meget flot og velbesøgt med den internationale mode coutourist Gustavo Lins som bl.a. også 
deltog i en studenter masterclass/projektgennemgang med kandidatstuderende på 
Fashionprogrammet. 

 
 

Konservatorskolen 
 

• Studenter konference: Konservatorskolen har deltaget i IIC SoC Student Conference i 
forbindelse med Konservatorskolens 40 års jubilæum. 

•  Skandinavisk workshop: Konservatorskolens har deltaget i workshoppen ”MAX IV 
organisationen ved Lunds Universitet” om etablering af en skandinavisk brugergruppe inden for 
kulturarvsforskningen ved den kommende MAX IV synchrotron, som er planlagt til at starte op 21. 
juni 2016. Referencegruppe nedsat med deltagelse fra Uppsala Universitet, det svenske 
Riksantikvarieämbetet, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Göteborgs Universitet, 
Nationalmuseet i Danmark og KADK, Konservatorskolen. 

• Årets danske forskningsresultat: Cecil Krarup Andersen er nomineret til Videnskab.dk’s 
årlige pris: ”Årets Danske Forskningsresultat”. Nomineringen tager afsæt i ph.d.-afhandlingen, 
som hun forsvarede på KADK i maj 2013: ”Lined canvas paintings. Mechanical properties and 
structural response to fluctuating relative humidity, exemplified by the collection of Danish 
Golden Age paintings at Statens Museum for Kunst”. 
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På grundlag af forslag til finanslov 2014 og efter dialog med Universitetsstyrelsen er der udarbejdet et 

udkast til budget 2014, som udviser et underskud på 6,1 mio. kr. Et budget i balance vil have vold-

somme konsekvenser for den omfattende omorganisering af de faglige miljøer. Det vil betyde langt 

større reduktion i lønmidlerne end nødvendigt i forhold til et hensigtsmæssigt budget for 2015, fordi 

besparelserne først kan forventes at slå igennem i 4. kvartal 2014.  

 

Som følge af Budgetlovens forbud mod underskud på det samlede ministerområde har der været en 

dialog med Universitetsstyrelsen om rammerne for KADK’s budget i 2014-2017. Styrelsen har opfordret 

til at indregne KADK’s andel af de kunstneriske uddannelsers effektiviseringsreserve på finansloven fra 

2015 til 2017 og bringe budgettet for 2015 og frem i balance. 

 

 I forhold til budget 2014 har styrelsen foreslået en løsning, hvor der budgetteres med et underskud, 

som i første omgang trækker på egenkapitalen (inkl. statsforskrivningen). Når usikkerhederne fra 3. 

kvartals regnskab er endeligt opgjort og regnskabet for 2013 foreligger, vil der sammen med en mere 

sikker økonomistyring været et mere sikkert grundlag til at vurdere, om det er nødvendigt med 

yderligere foranstaltninger. 

 

Forlaget til budget for 2014 i Tabel 1 rummer indtægter på 300,8 mio. kr. og omkostninger på 306,0 

mio. kr. I budgettet indgår der en reduktion af lønudgifterne med 2,5 mio. kr. i 2014 stigende til 7,5 

mio. kr. i 2015 og frem. Desuden er der indregnet reduktion i udgifterne til husleje på 1,5 mio. kr. i 2014 

stigende til 4,0 mio. kr. i 2015 og frem. 

 

Tabel 1. Budget KADK baseret på FFL 2014
Mio. kr. 2013 Q3 2013  1) 2014 2015 2016 2017
Nettobevilling KADK (FFL 14) 272,3 272,3 270,9 264,8 259,5 247,3
Finanslovsreserve 0,0 0,0 0,0 7,9 14,0 19,6
Indtægter 13,6 13,6 10,9 10,9 10,9 10,9
Tilskud 18,8 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0
Indtægter i alt 304,7 304,7 300,8 302,6 303,4 296,8
Løn 168,4 161,0 165,4 161,4 161,4 161,4
Husleje 53,2 53,2 51,1 48,6 48,6 48,6
Øvrig drift 70,9 62,2 65,5 65,3 65,3 63,5
Afskrivninger 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9
Eksterne projekter 18,8 18,8 19,0 19,0 19,0 19,0
Omkostninger i alt 317,1 301,0 306,9 300,2 300,2 298,4

Årets resultat -12,4 3,7 -6,1 2,4 3,2 -1,6
2013 er i  PL-niveau 2013 mens 2014 og frem er i  niveau 2014.
1) 3. kvartals prognose uden ekstraordinære justeringer.
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Forslaget til budget 2014 betyder en yderligere reduktion af egenkapitalen, som på grundlag de for-

ventede reguleringer efter 3. kvartals rapportering forventes at udgøre 7,2 mio. kr. ved udgangen af 

2013, hvoraf statsforskrivningen udgør 5,4 mio. kr. Tabel 2 viser, at det forventede underskud på 6,1 

mio. kr. i 2014 reducerer egenkapitalen til 1,1 mio. kr. De forventede overskud i 2015 og 2016 får dog 

egenkapitalen til at vokse til 6,7 mio. kr. i 2016. I et selvejet KADK vil det være en fordel med en vis 

egenkapital til imødegåelse af eventuelle usikkerheder. 

 

 
 

Indtægter 

Fra FFL 2014 fremgår finanslovsbevillingen på 270,9 mio. kr. i 2014 faldende til 247,3 mio. kr. i 2017. 

Efter dialog med ministeriet inkluderes KADK’s forventede andel af reserverne på finanslovens § 

19.38.79 i årene 2015 til 2017. Andelen er beregnet på grundlag af KADK’s andel af de samlede 

bevillinger på § 19.38, som svarer til 62%. 

 

Andre indtægter på 10,9 mio. kr. stammer fra betalingsstuderende, efteruddannelse, studerendes 

betaling for anvendelse af materialer, udlejning af lokaler, overhead fra eksterne projekter samt diverse 

øvrige indtægter. Nedgangen fra 2013 hænger sammen med en ekstraordinær reserveret bevilling på 1,1 

mio. kr. i 2013 og færre indtægter på bl.a. udlejning af lokaler. Reduktion i bygninger vil give mere pres 

på de tilbageværende lokaler og derfor mindre mulighed for udlejning. Desuden har der i 2013 været 

tekniske posteringer som følge af regulering boglageret på ca. 1,0 mio. kr. 

 

Lønninger 

Lønningerne i 2014 forventes at være på 165,4 mio. kr. Lønninger er bl.a. reguleret med 1% for at 

imødegå årlige lønstigninger og igangsatte aktiviteter under de særlige forskningsbevillinger fra 2013-

2016 slår fuldt igennem i 2014. For at sikre balance i budgettet i 2015 er der desuden inkluderet ca. 5% 

personalebesparelser svarende til 2,5 mio. kr. i 2014. Disse skal udmøntes primo 2014 og forventes at få 

fuld effekt fra 3. kvartal 2014.  

 

Husleje 

Huslejen i 2014 er reguleret med de forventede stigninger i forhold til 2013. Fra 2015 forventes antallet 

af kvadratmeter på Holmen reduceret. Målet er at tilvejebringe en omkostningsreduktion på knap 10%. 

I budgettet for 2014 er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. stigende til 4,0 mio. kr. i 2014. Det er 

inkluderet i 2014 budgettet, at de opsagte lokaler i et vist omfang skal bringes tilbage til oprindelig 

stand, mens andre lokaler skal indrettes anderledes. 

 
  

Tabel 2. Egenkapitalen baseret på Q3 2013 samt forslag til budget 2014
Mio. kr. 2013 Q3 2014 2015 2016 2017
Primo opgørelse 17,4 7,2 1,1 3,5 6,7
Regulering til åbningsbalance 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Forventet resultat -12,4 -6,1 2,4 3,2 -1,6
Ultimo opgørelse 7,2 1,1 3,5 6,7 5,1
Statsforskrivningen udgør 5,4 mio. kr. og er inkluderet i  opgørelsen
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Driftsudgifter 

Øvrige driftsudgifter forventes i 2014 at udgøre 65,5 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold 

til de forventede driftsudgifter for 2013. Udgifterne stiger automatisk med inflationstakten på nogle 

områder, derudover øges udgifterne fordi projekter igangsat i 2013 under de særlige forsknings-

bevillinger fra 2013-2016 slår fuldt igennem i 2014. Dertil kommer øgede udgifter til flytning i 

forbindelse med de organisatoriske ændringer i sommeren 2014 samt revisionsbistand ved overgangen 

til selveje og taksameterbevilling, der forventes gennemført i løbet af 2014. 

 

For at imødegå stigende udgifter er der foretaget en opbremsning i yderligere anvendelse af de særlige 

forskningsbevillinger fra 2013-2016, således at kun allerede disponerede aktiviteter gennemføres. 

Midlerne anvendes i stedet til at undgå andre beskæringer på forskningsområdet. På det administrative 

område er der reduceret væsentligt i udviklingspuljerne, og hele kompetenceudviklingspuljen er 

nedbragt og centraliseret for at reducere forbruget i 2014. Det er 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 større arbejde med at nedbringe de langsigtede udgifter.  

 

Afskrivninger 

Afskrivninger fastholdes på nuværende niveau. Nødvendige nye investeringer som følge af fusion, 

reorganisering og omlægning af studieordninger prioriteres. 

 

Eksternt finansierede projekter 

På det eksternt finansierede område er der indregnet en samlet omsætning på 19,0 mio. kr. som tilskud 

og omkostninger. I forhold til budget 2013 er der tale om en reduktion fra 28,3 mio. kr., som har vist sig 

at være for højt.  

 

I forlængelse af budgetopfølgningen efter 3. kvartal 2013 er der iværksat en stor oprydning i projekterne 

med henblik på at lukke ikke aktive projekter. I regnskabet for 2013 er der indregnet en hensættelse til 

tab på disse projekter på 7,8 mio. kr., og i 2014 er der afsat yderligere 0,5 mio. kr. i budgettet. Nyt 

projektstyringssystem forventes i drift i starten af 2014. 

 

Usikkerheder i budgettet 

Det væsentligste usikkerhedspunkt i budgettet knytter sig an til den store reorganisering af de faglige 

programmer og indførelse af nye studieordninger, som betyder en periode med flere studieordninger. 

Dimensioneringen af programmerne er i gang, men det deraf følgende omfanget af flytningerne og 

indretning af nye lokaler er endnu ikke fuldt ud kortlagt. Der er afsat 1,0 mio. kr. til processen i 

budgettet, ligesom det må forventes, at rektoratets udviklingspulje på 1,7 mio. kr. i væsentligt omfang 

vil gå til understøttelse af processen. Yderligere 1,0 mio. kr. søges frigjort fra de administrative 

driftsbudgetter. 

 

På projektområdet må det forventes, at gennemgangen først afsluttes i løbet af første kvartal 2014. Da 

opgørelsen af tabet på projekterne bygger på skønsmæssige forudsætninger er det usikkert hvor stort 

det endelige tab bliver. Det hensatte beløb til forventet tab på projekterne i 2013 er i budget 2014 

suppleret med 0,5 mio. kr. 

 



 

4/4 

 
 

  
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

Sammenfatning 

Som følge af bevillingsreduktioner, prisudviklingen på løn/drift og fusionsudgifter mv. viser det forslag 

til budget for KADK i 2014 et underskud på 6,1 mio. kr. I budgettet er indbygget opsigelse af lejemål og 

reduktion i lønomkostninger på samlet 11,5 mio. kr. med fuld effekt i 2015, som sammen med KADK’s 

andel af reserverne kommer i balance i 2015.  

 

Indstilling til bestyrelsen: 

Rektoratet har på baggrund af bestyrelsens drøftelser om KADK’s økonomi på bestyrelsesseminaret d. 

23.- 24. oktober 2013 udarbejdet vedlagte budget for 2014 for KADK. Det indstilles, at bestyrelsen 

drøfter budgettet med henblik på at godkende det. 
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Beskæftigelsesoversigt 2013 

 
Sagsfremstilling: 
Vedlagte beskæftigelsesoversigt 2013 er udarbejdet af Rektorkollegiet for de 
Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU). 

Oversigten har til formål at give et samlet årligt overblik over udviklingen i 
beskæftigelsen for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under 
Uddannelsesministeriet (KADK, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding). 

Udviklingen i dimittendernes beskæftigelse de seneste tre år analyseres i oversigten 
inden for følgende fem områder: 

1. Ledighedsprocenten 
2. Beskæftigelsesgraden 
3. Arbejdsmarkedsstatus 
4. Indkomst 
5. Erhvervsfrekvens   
 
Nedenfor følger et kort uddrag med fokus på de vigtigste konklusioner vedrørende 
den beskæftigelsesmæssige udvikling for dimittender fra KADK.  
 
Ledighedsprocenten 
Den gennemsnitlige ledighedsprocent målt i 2012 for dimittender fra KADK fra 
årgangene 2002-2011 (jf. tabel 1, beskæftigelsesoversigt 2013) er på hhv. 15,5% for 
arkitekter, 20,1% for designere (15,2% for kunsthåndværkere) og 6,9% for 
konservatorer. Dimittender fra KADK’s Arkitektskole og Designskole har en lidt 
højere gennemsnitlig ledighedsprocent end sammenlignet med den gennemsnitlige 
ledighedsprocent for dimittender fra Arkitektskolen Aarhus (AAA) og Designskolen 
Kolding (DK).  
 
Dimittendledigheden blandt de nyuddannede (målt som ledigheden blandt 
dimittender fra årgang 2012) er på hhv. 35,4% for arkitekter, 46,9% for designere og 
31,3% for Kunsthåndværkere. Konservatorskolen er ikke opgjort i 2013 som følge af, 
at skolen kun har optag hvert 3. år. Dimittendledigheden i 2012 viste en ledighed på 
24,1% for konservatorer (jf. tabel 2, beskæftigelsesoversigt 2013).  
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Beskæftigelsesgraden 
De kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner vurderer generelt, at en 
gennemsnitlig ledighedsgrad på under 20 pct. er udtryk for en høj grad af 
beskæftigelse på det kulturelle og især det kunstneriske arbejdsmarked. Andelen 
blandt KADK’s dimittender fra 2001-2010, der er i høj grad af beskæftigelse (dvs. 
”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”) er i 2011: 

Beskæftigelsesgrad i 2011 for dimittender – årgang 2001-2011 
Uddannelsesretning Sum: fuldt eller næsten fuldt beskæftigede 
KADK – KA  81% 
KADK – KD 75% 
KADK – Bornholm 71% 
KADK – KK  91% 

 
 

Arbejdsmarkedsstatus 
Beskæftigelsesoversigten viser, at dimittender fra KADK’s tre skoler fordeler sig 
forskelligt i forhold til om de primært er ansat i den private sektor, den offentlige 
sektor eller om de er selvstændige (jf. tabel 5, Beskæftigelsesoversigt 2013).  

Arbejdsmarkedsstatus for KADK’s dimittender (procentvis fordeling) 
Uddannelsesretning Privat sektor Offentlig sektor Selvstændig 
KADK – KA 69 19 12 
KADK – KD 52 17 31 
KADK – Bornholm 33 45 21 
KADK – KK 29 63 9 

 

 
Blandt KADK’s dimittender har designskolen den største andel af dimittender, der er 
selvstændige (31 %). Tabellen viser desuden, at dimittender fra hhv. arkitektur og 
design ved KADK typisk finder ansættelse i den private sektor, mens over 60% af 
dimittenderne fra Konservatorskolen finder beskæftigelse i den offentlige sektor.   

 
Indkomst 
Personindkomsten målt som erhvervsindkomsten samt andre overførelser og/eller 
personlige indkomster (f.eks. dagpenge, legater m.v.). Nedenfor er vist udviklingen i 
personindkomst i 2013 for hhv. dimittender for årgang 2010 og årgang 2002 fordelt 
på KADK’s fire uddannelsesretninger. Dimittenderne fra 
kunsthåndværkeruddannelsen har som professionsbachelorer den laveste løn.  
 
Personindkomst 
Uddannelsesretning Personindkomst i 

2013 for dimittender 
årgang 2010 (kr.) 

Personindkomst i 
2013 for dimittender 
årgang 2002 (kr.) 

KADK – KA 316.365,00  430.253,00  
KADK – KD 255.475,00  363.021,00  
KADK – Bornholm 158.713,00  267.506,00 
KADK – KK 261.433,00 366.387,00* 

*målt på årgang 2004 

 



 

3/3 

 
 

  
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

Erhvervsfrekvens 
Erhvervsfrekvensen opgøres i beskæftigelsesoversigten som den andel af 
dimittenderne, der er i arbejdsstyrken, og som Danmarks Statistik har tal for 
(arbejdsstyrken = summen af beskæftigede og ledige). Personer under uddannelse 
eller dimittender beskæftiget i udlandet indgår ikke i datagrundlaget.  

Erhvervsfrekvensen målt i 2012 
Uddannelsesretning Erhvervsfrekvensen 

for årgang 2009 
Erhvervsfrekvensen 
for årgang 2010 

KADK – KA 82,1 82,6 
KADK – KD 81,2 84,1 
KADK – Bornholm 80,0 91,7 
KADK – KK 94,1 77,3 

 

De kunstneriske og kulturelle uddannelser har i en årrække haft en erhvervsfrekvens 
omkring 90, dog lavere for kunsthåndværkeruddannelsen. Det vurderes i vedlagte 
beskæftigelsesoversigt, at den stigende internationalisering med stor sandsynlighed 
bevirker, at flere og flere kandidater finder beskæftigelse i udlandet. Undersøgelsen 
bygger dog som før nævnt kun på dimittender med bopæl i Danmark, og den 
opgjorte erhvervsfrekvens kan, således reelt være højere givet dimittender i udlandet 
indgik i undersøgelsen.  

 

Indstilling: 

Bestyrelsen orienteres om udviklingen i beskæftigelsessituationen i 2013 for 
dimittender fra KADK.  
 
 

Bilag: 
Beskæftigelsesoversigt 2013 udarbejdet af RKU 
 
Sagsbehandler: 
Uffe Hundrup 
Ledelsessekretariatet 
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BESKÆFTIGELSESOVERSIGT 2013 
 
Dimittender fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og 
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering  
 
Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Kon-
servering tager ansvar for at uddanne deres kandidater til beskæftigelse1. De 3 institutioner giver elitæ-
re kunstneriske og kulturelle uddannelser. De optager studerende via optagelsesprøver og/eller via høje 
eksamenskrav. De studerende bliver optaget på en forudsætning om at have et talent. Uddannelserne er 
ramme om, at den enkelte studerende udfolder dette talent i løbet af en uddannelse, der giver den stu-
derende de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at fungere i sin profession. Ansøgere og stu-
derende skal have adgang til viden om udsigten til beskæftigelse. 
 
Skolerne uddanner dimittenderne til at søge beskæftigelse på et arbejdsmarked for kunstneriske og kul-
turelle kandidater, der er mere konjunkturfølsomt end størstedelen af det øvrige arbejdsmarked. For ar-
kitekter og designere er konjunkturudviklingen i samfundet, udviklingen i byggeriet og tilliden til ’over-
skud’ i samfundet med til at afgøre, om samfundet efterspørger dem.  
 
Det kunstneriske og kulturelle arbejdsmarked er karakteriseret ved, at kandidaten ofte skal gøre sig 
gældende og opnå anerkendelse, inden den lønnede beskæftigelse når et højt niveau. Det er derfor vig-
tigt at vurdere overgangen fra kandidat til beskæftigelse som en gradvis indtrængning på arbejdsmarke-
det. Det er realistisk at vurdere målet om at opnå en høj grad af beskæftigelse i et 3-årigt perspektiv. 
Uddannelserne uddanner deres kandidater til et internationalt arbejdsmarked. Internationaliseringen kan 
give kandidaterne nye muligheder for at arbejde internationalt men kan også betyde, at udenlandske 
kandidater i stigende grad konkurrerer om beskæftigelsen i Danmark. 
 
Konservatoruddannelsen er elitær kulturuddannelse på et videnskabeligt, men ikke et kunstnerisk 
grundlag. Arbejdsmarkedet for deres dimittender er mere stabilt og overgangen til beskæftigelse kan 
sammenlignes med det øvrige arbejdsmarked.   
 
Denne oversigt er baseret på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik2. Oversigten skal infor-
mere om dimittendernes overgang til en høj grad af beskæftigelse med særlig fokus på det 3-årige per-
spektiv. Oplysninger om indkomst er en væsentlig faktor, fordi der på det kunstneriske og kulturelle om-
råde ikke er en entydig sammenhæng mellem graden af beskæftigelse og indkomsten. Oversigten bely-
ser de 3 institutioners uddannelse til beskæftigelse ud fra disse kriterier:  
 

1. Ledighedsprocenten 
 

2. Beskæftigelsesgraden 
 
3. Arbejdsmarkedsstatus 
 
4. Indkomst 
 
5. Erhvervsfrekvens.   

 
Dimittender, der opnår beskæftigelse i udlandet (herunder nordiske kandidater), indgår ikke i tal-
grundlaget. Andelen af dimittender, der opnår beskæftigelse, er således reelt højere end der er talgrund-
lag for at vise.  

                                           
1 Denne 2013-oversigt ligger i forlængelse af de årlige beskæftigelsesrapporter, som de i alt 11 kunstneriske 
og kulturelle uddannelser udgav i perioden 2005-2012. Flytningen af de 3 RKU-institutioners i 2011 fra Kul-
turministeriet til Uddannelsesministeriet gør, at der ikke længere er grundlag for at udgive én samlet rapport.  
2 Se: Danmarks Statistik, Statistikbanken, indgangen ’Kultur og Kirke’ og her ’kulturlivets økonomi’, ’uddan-
nelse og beskæftigelse på kulturområdet’: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680 . 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680
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1. Ledighedsprocenten  
 

Ledighedsprocenten: Udviklingen i kandidaternes ledighed. Ledighed er beregnet som fuldtidsledige 
(bruttoledige)3. Hver enkelt dimittends grad af ledighed i løbet af et år bliver således summeret og om-
regnet til fuldtidsledige.  
   
Tabel 1 viser ledighedsprocenten målt i 2012 for dimittender fra årgangene 2002-201. For hele perioden 
ligger den gennemsnitlig ledighed for dimittenderne inden for arkitektur og design således på 13-20 %.  
Alene dimittender fra KADK-Konservatorskolen har en ledighed tæt på det øvrige arbejdsmarked.   
 
Ledighedsprocent  for dimittender: Årgangene 2002-2011 og samlet.                           Tabel 1. 

Ledige i 2012 
(bruttoledige ) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002-
2011           

Arkitektskolen Aarhus 6,9 6,9 7,0 11,5 12,9 11,8 15,7 9,2 29,0 25,7 12,8           
KADK - arkitekt 4,9 9,0 11,3 8,5 12,1 14,9 17,7 19,0 26,7 35,4 15,5           
  

          
            

Designskolen Kolding 13,0 9,3 8,5 15,6 12,3 17,4 16,4 16,7 29,2 39,7 17,7           
KADK - design 13,2 16,9 12,3 12,8 19,9 17,0 14,4 23,1 32,2 46,9 20,1           
KADK - kunsthånd-
værk 0,0 14,1 13,0 10,7 24,6 9,7 13,7 24,4 4,6 31,3 15,2           
  

          
            

KADK - konservering d d 3,4 d 0,0 10,1 0,8 5,2 11,2 d 6,9           
 
Siden det økonomiske tilbageslag i 2008 har der været særligt fokus på ledigheden for dimittender: 
 
Dimittendledighed               Tabel 2.  
Ledighedsprocent (bruttoledige) 
Ledighedsprocent i årene:  2010 2011 2012 
Nedad: Ledighedsprocent for dimittendår-
gangene 2009-2010-2011:   

    
Arkitektskolen Aarhus 

2009 39,1 22,1 9,2 
2010 .. 34,9 29,0 
2011 .. .. 25,7 

KADK-Arkitektur 
2009 49 25,2 19 
2010 .. 40,7 26,7 
2011 .. .. 35,4 

Designskolen Kolding 
2009 45,3 25,3 16,7 
2010 .. 39,5 29,2 
2011 .. .. 39,7 

KADK-Design 
2009 48,3 33,8 23,1 
2010 .. 44 32,2 
2011 .. .. 46,9 

KADK-Kunsthåndværk 
2009 36,8 31,0 24,4 
2010 .. 22,2 4,6 
2011 .. .. 31,3 

KADK-Konservering 
2009 3,5 2,9 5,2 
2010 .. 24,0 11,2 
2011 .. .. .. 

 

                                           
3 DST opgør ’ledige’ som ’bruttoledige’, dvs.: Nettoledige (personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse el-
ler personer der er jobklare kontanthjælpsmodtagere) plus personer i jobaktivering (de registrerede aktivere-
de, som skønnes jobklare).  
I de tabeller fra DST, som ligger til grund for denne RKU-oversigt, angiver ’dobbeltprik’ ’..’ at et tal enten ikke 
findes - eller at antallet i kategorien er under 5 (den såkaldte ’diskretioneringsgrænse’(personhensyn)).  
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Tabel 2 viser, at dimittendledigheden for arkitekter, designere og kunsthåndværkere de seneste år gene-
relt er høj (26-47 %). Inden for den nævnte periode på 3 år falder ledigheden til et lavere niveau (9-24 
%). Dimittenderne fra 2011 fra f.eks. Arkitektskolen Aarhus har således i 2012 en gennemsnitlig ledig-
hed på 25,7 %, mens 9,2 % af dimittenderne fra 2009 er ledige i 2012.  
 
Oversigten viser også markante forskelle mellem skolernes dimittender. Dimittenderne fra KADK i både 
arkitektur og i design har således en højere ledighed end dimittenderne fra Arkitektskolen Aarhus og fra 
Designskolen Kolding. Disse forskelle kan sige noget om uddannelserne og deres erhvervsretning eller 
om udviklingen i beskæftigelsesmulighederne i den region af landet, som en institution ligger i. Skolerne 
vurderer, at forskellene i høj grad også siger noget om dimittenderne og deres villighed til at flytte til 
nye jobmuligheder.  
 
Kunstakademiets Konservatorskole har optag hvert 3. år og antallet af dimittender er lille. Ledighedspro-
centen kan derfor nemt udvise store udsving. Konservatorerne har dog konsekvent den klart laveste le-
dighed.  
 
 
2. Beskæftigelsesgraden – uddannelse til en høj grad af beskæftigelse 
 
Beskæftigelsesgraden: Ledighedens spejlbillede er beskæftigelsesgraden, dvs. graden af beskæftigelse 
for de kandidater, der er på arbejdsmarkedet.  
 
For de kunstneriske og kulturelle uddannelser er målsætningen om at uddanne dimittender til ’fuld be-
skæftigelse’ i praksis en målsætning om at uddanne dem til en høj grad af beskæftigelse. Når beskæfti-
gelse er følsomt over for konjunkturer og når det kan tage nogle år at etablere sig i sit fag, vil dimitten-
derne ofte opleve, at deres beskæftigelse starter på en lavere grad af beskæftigelse end f.eks. mange 
universitetskandidaters. Det afgørende er så, at deres grad af beskæftigelse stiger over tid.  
 
RKU-institutionerne definerer graden af beskæftigelse4 således:  
 
• dimittender i fuld beskæftigelse: 0 % ledige;  
• dimittender i næsten fuld beskæftigelse: Ledighedsgrad på 1-20 %; 
• dimittender i delvis beskæftigelse: Ledighedsgrad på 20-60 %;  
• helt eller delvist ledige: Ledighedsgrad på over 60 %. 
 
Beskæftigelsesgraden er derfor et mere positivt udtryk for dimittendernes indgang på arbejdsmarkedet 
(end ledighedsgrad). RKU-uddannelserne vurderer, at for institutionerne er summen af fuld beskæftigel-
se og næsten fuld beskæftigelse udtryk for den høje grad af beskæftigelse, som institutionerne kan for-
vente. Dette svarer til, at en gennemsnitlig ledighed på op til 20 %: 
 
Tabel 3 viser således beskæftigelsesgraden i 2011 for dimittender i beskæftigelse fra årgangene 2001-
2010: 
      Tabel 3. 
Beskæftigelsesgrad (2011) Fuld  

beskæfti-
gelse 

Næsten 
fuld  

beskæfti-
gelse 

Sum: Fuld 
+ næsten 
fuld besk. 

Delvis be-
skæfti-

gelse 

Hel eller 
delvis le-

dighed 

I alt 

Procentfordeling  
     

  
Arkitektskolen Aarhus 74 11 84 13 2 100 
KADK - arkitekt 69 11 81 15 4 100 
Designskolen Kolding 65 13 78 17 5 100 
KADK - design 65 10 75 18 6 100 
KADK - kunsthåndværk 57 14 71 24 4 100 
KADK - konservering 79 12 91 9 0 100 

 
 
Tabel 4 nedenfor viser, at den andel af dimittender i 2011, der er i en høj grad af beskæftigelse (frem-
hævet i tabel 2), er meget stabil i forhold til 2010 og 20095:   
       
                                           
4 Danmarks Statistik kan ikke opgøre graden af beskæftigelse direkte. Opgørelsen forudsætter derfor, at per-
soner, der er i arbejdsstyrken og ikke er ledige, er i beskæftigelse. Sådanne personer kan dog – teoretisk - og-
så være uden for arbejdsstyrken (f.eks. på førtidspension eller i aktivering uden løn). 
5 Fra beskæftigelsesrapport 2012: Tal for beskæftigelsesgraden i 2009 er opgjort for dimittendårgangene 
1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken november 2009. Tal for 2010 tilsvarende for dimmittendårgangene 
2000-2009, der indgik i arbejdsstyrken november 2010.  



  
 
 

 

Side 4 af 8 

Tabel 4. 
Andel i høj grad af beskæftigel-
se (< 20 % ledighed) (Procentandel i fuld + næsten fuld beskæftigelse) 

 
2009 2010 2011 

  
  

Arkitektskolen Aarhus 82 83 84 
  

  
KADK - arkitekt 81 78 81 

  
  

Designskolen Kolding 79 75 78 
  

  
KADK - design 76 74 75 

  
  

KADK - kunsthåndværk 78 71 71 
  

  
KADK - konservering 89 92 91       

 
 
3. Arbejdsmarkedsstatus 
 
Arbejdsmarkedsstatus: Om kandidaten er lønmodtager - og her om privat ansat eller offentligt ansat – 
eller er selvstændig. 
 
Dimittenderne fra de 3 skoler, der er i beskæftigelse, fordeler sig således mellem at være ansatte (i den 
private sektor eller i den offentlige) eller være selvstændige (tabel 5):  

 
• Arkitekterne: Ca. 70 % ansat i den private sektor, ca. 20 % i den offentlige sektor og ca. 10 % er 

selvstændige.  
• Designerne: Godt 50 % ansat i den private sektor, ca. 20 % i den offentlige sektor og 20-30 % selv-

stændige (kunsthåndværkerne dog 33 % ansat i private sektor og 45 % i den offentlige).  
• Konservatorer: Ca. 30 % ansat i den private sektor, godt 60 % i den offentlige sektor og ca. 10 % 

selvstændige. 
           Tabel 5. 

Arbejdsmarkedsstatus antal dimittender   procentfordeling  
            
Beskæftigelse som lønmodetager (off. /privat) eller som  
Selvstændig       
  2011 2012   2011 2012 
Arkitektskolen Aarhus           
Lønmodtager offentlige sektor 229 222 

 
22 22 

Lønmodtager private sektor 698 709 
 

69 70 
Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 91 87   9 9 
I alt  1018 1018   100 100 
KADK-Arkitektur           
Lønmodtager offentlige sektor 191 177 

 
20 19 

Lønmodtager private sektor 661 649 
 

68 69 
Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 124 111 

 
13 12 

I alt  976 937   100 100 
Designskolen Kolding           
Lønmodtager offentlige sektor 83 81   23 23 
Lønmodtager private sektor 191 196   53 56 
Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 84 75   23 21 
I alt  358 352   100 100 
KADK-Design           
Lønmodtager offentlige sektor 98 102   17 17 
Lønmodtager private sektor 304 306 

 
53 52 

Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 172 181   30 31 
I alt  574 589   100 100 
KADK-Kunsthåndværk           
Lønmodtager offentlige sektor 42 38 

 
48 45 

Lønmodtager private sektor 33 28 
 

38 33 
Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 13 18   15 21 
I alt  88 84   100 100 
KADK-Konservering           
Lønmodtager offentlige sektor 59 70 

 
59 63 

Lønmodtager private sektor 32 32 
 

32 29 
Selvstændige eller medarbejdende ægtefælle 9 10   9 9 
I alt  100 112   100 100 
 
Det er høje tal, når 10-20 % af dimittenderne er selvstændige. Det er normalt et mål at videregående 
uddannelser skal motivere deres studerende til at blive selvstændige.  Kunst- og kulturuddannelserne 
har imidlertid i deres vejledning af de studerende fokus på, at det kan være bedre for mange at etablere 
sig på arbejdsmarkedet, som ansat, inden de - efter nogle år - tager stilling til, om de vil etablere sig 
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som selvstændige. En start som selvstændig, der ikke lykkedes, kan have store økonomiske og personli-
ge konsekvenser. 
 
 
4. Indkomst 
 
Indkomst: Opgjort dels som erhvervsindkomst og dels som personindkomst  
 
Den indkomst, som dimittenderne opnår, er et væsentligt mål for uddannelsernes indsats: Det tager ca. 
3 år for dimittenderne at opnå en rimelig høj grad af beskæftigelse på et arbejdsmarked, der er mere 
konjunkturfølsomt end det generelle arbejdsmarked. Nogle dimittender bliver ansat på tidsbegrænsede 
opgaver, på projekter eller på andre måder, der ikke i de første år på arbejdsmarkedet svarer til en fuld-
tidsansat lønmodtager. En stor andel etablerer sig som nævnt som selvstændige og har dermed de først 
år ofte en lav indkomst.  
 
Dimittenderne har dermed ikke samme enkle korrelation mellem ansættelse/ledighed og deres løn som 
det øvrige arbejdsmarked. De studerende på de 3 skoler har via de tidligere års beskæftigelsesrapporter 
og denne 2013-oversigten adgang til oplysninger om de gennemsnitlige indtægter. 
 
Erhvervsindkomst: Løn som ansat eller som overskud fra selvstændig virksomhed. 
 
Personindkomst: Omfatter alle indkomster (undtagen formueindkomst), dvs. erhvervsindkomst plus evt. 
dagpenge, andre overførsler (inkl. boligstøtte og børnetilskud og anden personlig indkomst (legater 
m.v.).  
 
 
Arkitekternes indkomst i et 10-årigt perspektiv 

Tabel 6. 
Gennemsnitlige indkomster       
  erhvervsindkomst   personindkomst 
Arkitektskolen Aarhus 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 354 767 371 575 
 

390 472 405 402 
2003 361 342 368 368 

 
383 658 400 507 

2004 374 849 364 857 
 

402 278 398 595 
2005 339 114 363 021 

 
379 469 394 278 

2006 313 262 317 698 
 

355 043 357 879 
2007 310 170 330 802 

 
345 844 361 211 

2008 314 619 326 679 
 

339 459 355 039 
2009 244 977 292 801 

 
290 445 319 794 

2010 .. 257 891 
 

.. 310 102 
2011 .. ..   .. .. 

  erhvervsindkomst    personindkomst 
KADK-Arkitektur 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 385 100 401 516 
 

420 154 430 253 
2003 356 128 390 734 

 
388 839 425 424 

2004 331 571 350 684 
 

369 070 386 960 
2005 310 526 339 201 

 
348 669 379 380 

2006 326 754 340 637 
 

352 733 373 010 
2007 281 327 309 257 

 
320 337 341 909 

2008 287 705 324 626 
 

325 957 358 953 
2009 225 160 289 493 

 
286 707 332 712 

2010 .. 270 236 
 

.. 316 365 
2011 .. ..   .. . 

  
Tabel 6 viser, at arkitekter fra de 2 arkitektuddannelser har nogenlunde samme løn og lønudvikling.  
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Indkomsten for designerne samt kunsthåndværkere i et 10-årigt perspektiv 
 
     (tabel 6, fortsat) 
Gennemsnitlige indkomster 
  erhvervsindkomst    personindkomst 
Designskolen Kolding 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 295 796 299 533 
 

331 636 336 279 
2003 232 627 246 177 

 
289 642 299 911 

2004 310 348 297 514 
 

336 478 333 649 
2005 260 263 296 468 

 
306 713 335 177 

2006 233 150 246 587 
 

259 636 281 078 
2007 196 485 215 513 

 
234 084 257 095 

2008 229 968 253 803 
 

277 504 285 407 
2009 194 117 244 770 

 
249 923 271 960 

2010 .. 184 241 
 

.. 240 151 
2011 .. .   .. . 

  erhvervsindkomst    personindkomst 
KADK-Design 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 285 162 313 924 
 

341 848 363 021 
2003 226 871 246 330 

 
267 071 288 183 

2004 277 220 283 817 
 

316 527 325 903 
2005 223 624 248 787 

 
258 864 281 429 

2006 216 511 222 685 
 

272 977 262 171 
2007 222 338 257 739 

 
262 663 297 383 

2008 170 383 220 571 
 

223 468 261 892 
2009 199 042 245 121 

 
253 527 275 188 

2010 .. 208 354 
 

.. 255 475 
2011 .. ..   .. .. 

  erhvervsindkomst    personindkomst 
KADK-Kunsthåndværk 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 206 250 225 028 
 

265 260 267 506 
2003 202 600 161 681 

 
260 615 224 973 

2004 189 053 180 854 
 

218 338 244 485 
2005 240 925 189 454 

 
288 666 244 433 

2006 224 727 268 003 
 

252 805 286 797 
2007 157 821 162 593 

 
209 459 217 847 

2008 201 929 109 306 
 

258 519 197 765 
2009 165 539 190 700 

 
219 010 237 005 

2010 .. 135 040 
 

.. 158 713 
2011 .. ..   .. . 

 
Tabel 6 viser, at designerne fra begge designuddannelser tjener noget mindre end arkitekterne. Også 
designerne har indbyrdes en meget ens løn og lønudvikling.  
 
Dimittenderne fra kunsthåndværkeruddannelsen har som professionsbachelorer den laveste løn. 
 
 
Konservatorernes indkomst i et 10-årigt perspektiv  
 
Tabel 6 nedenfor viser, at lønnen for konservatorer følger den almindelige AC-udvikling. Det begrænsede 
antal personer, der indgår, kan give nogle store forskelle i de anførte tal (jf. at dimittender fra 2007 i 
2010 havde en indkomst på 300.000 kr., medens dimittender fra 2008 i 2011 havde en indkomst på 
372.000 kr.).   
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(tabel 6, fortsat) 

Gennemsnitlige indkomster
   erhvervsindkomst    personindkomst 
KADK-Konservering 2010 2011 

 
2010 2011 

2002 .. .. 
 

.. .. 
2003 .. .. 

 
.. .. 

2004 290 142 330 520 
 

337 497 366 387 
2005 .. .. 

 
.. .. 

2006 345 582 361 550 
 

386 262 385 238 
2007 250 570 321 703 

 
300 233 350 449 

2008 345 066 348 156 
 

356 906 371 945 
2009 285 738 303 798 

 
310 664 331 531 

2010 .. 225 037 
 

.. 261 433 
2011 .. ..   .. .. 

 
 
5. Erhvervsfrekvens  

 
Erhvervsfrekvens: Den andel af kandidaterne, der er på arbejdsmarkedet, og som Danmarks Statistik 
derfor har tal for. Denne oversigt redegør således for de kandidater, der indgår i arbejdsstyrken i Dan-
mark (=summen af beskæftigede og ledige)6.   
 
De kunstneriske og kulturelle uddannelser har i en årrække haft en erhvervsfrekvens omkring 90, dog 
lavere for kunsthåndværkeruddannelsen. Institutionerne vurderer, at uddannelsernes stigende interna-
tionalisering med stor sandsynlighed bevirker, at flere og flere kandidater finder beskæftigelse i udlan-
det. Den her opgjorte erhvervsfrekvens på ca. 90 % vil dermed underdrive dimittendernes reelle er-
hvervsfrekvens.  
 

            Tabel 7. 

Erhvervsfrekvens efter dimittend-
årgang og tid Målt i årene  
  2011 2012 
Arkitektskolen Aarhus 

 
  

2008 90,2 95,5 
2009 84,6 85,6 
2010 .. 83,0 

  
 

  
KADK-Arkitektur 

 
  

2008 93,6 88,5 
2009 81,7 82,1 
2010 .. 82,6 

  
 

  
Designskolen Kolding 

 
  

2008 90,5 90,9 
2009 80,6 89,5 
2010 .. 87,5 

  
 

  
KADK-Design 

 
  

2008 94,2 89,7 
2009 77,3 81,2 
2010 .. 84,1 

  
 

  
KADK-Kunsthåndværk 

 
  

2008 75,0 72,7 
2009 78,6 80,0 
2010 .. 91,7 

  
 

  
KADK-Konservering 

 
  

2008 88,9 88,9 
2009 100,0 94,1 
2010 .. 77,3 

                                           
6 Uden for arbejdsstyrken således bl.a. de på pension, sygedagpenge – eller er beskæftiget i udlandet!  



  
 
 

 

Side 8 af 8 

 
6. Summary: Educating to employability 
 
Denmark’s institutions of higher education in the fields of architecture, design and conservation are:  
 

• The Aarhus School of Architecture,  
• Designskolen Kolding & 
• The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation 

 
These art schools share a commitment to educate their graduates to a high level of employment.  
Conditions for employment can differ from the general labour market: Architects and design graduates 
enter a labour market that is highly dependent on the general economic climate. Specifically, the level of 
activity in the building sector may fluctuate between periods of ‘boom’ and ‘bust’. Thus, the employment 
achieved has to be assessed in a long-term perspective. This report focuses on the first 3 years after 
graduation. The level of graduate unemployment is very high. As graduates enter the labour market, un-
employment is reduced, albeit still at a high level.  
 
   Table 1. 
Graduate unemployment (gross figures) 
as measured in the years:  2010 2011 2012 
(Downwards): Pct. unemployed 
of graduates from      2009, 
2010 & 2011: 

      

Arkitektskolen Aarhus 

2009 39,1 22,1 9,2 
2010 .. 34,9 29,0 
2011 .. .. 25,7 

  
  

  
KADK-Arkitektur 

2009 49 25,2 19 
2010 .. 40,7 26,7 
2011 .. .. 35,4 

  
  

  
  

  
  

Designskolen Kolding 

2009 45,3 25,3 16,7 
2010 .. 39,5 29,2 
2011 .. .. 39,7 

  
  

  
KADK-Design 

2009 48,3 33,8 23,1 
2010 .. 44 32,2 
2011 .. .. 46,9 

  
  

  
  

  
  

KADK-Kunsthåndværk 

2009 36,8 31,0 24,4 
2010 .. 22,2 4,6 
2011 .. .. 31,3 

KADK-Konservering 

2009 3,5 2,9 5,2 
2010 .. 24,0 11,2 
2011 .. .. .. 

 
The incomes graduates earn are an important indicator for their general employability. Incomes 3 years 
after graduation (pre-taxation) thus: Architects average an income of 357.000 D.kr. (ca. 48.000 Euros). 
Designers average an income of 270.000 D.kr. (ca. 37.000 Euros). Design Bachelors in the crafts of 
glass and pottery average an income of 200.000 D.kr. (ca. 27.000 Euros). Graduates in conservation 
average an income of 370.000 kr. (ca. 50.000 Euros). These levels of income lave been reported since 
2005 and are thus fairly stable.  
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