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Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Ingen bemærkninger til referatet.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Bestyrelsesformanden meddelte, at han under punkt 5: Budget 2014 - ønskede at lukke punktet 
kortvarigt med henblik på at give bestyrelsen en orientering om resultatet af dialogen med Styrelsen for 
Videregående Uddannelser (VUS) i forbindelse med arbejdet med KADK’s budget for 2014.   
 
Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   
Formanden meddelte,  

 at rektoratet og formand på møde med VUS bl.a. har drøftet KADK’s budget for 2014, proces 
for selveje samt KADK’s adgang til Ph.d.-midler. VUS forventer at sende et lovforslag om 
selveje i høring i januar med forventet ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015 [lovforslaget sendes i 
høring i bestyrelsen]. Rigsrevisionens rapport om selveje udsendes til orientering til 
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bestyrelsen. På mødet med VUS blev det meddelt, at KADK allerede har fået tildelt ekstra 
midler til forsknings- og Ph.d.-området for 2013-2014 samt 2015. KADK vil ikke få adgang til 
yderligere Ph.d.-midler. 

 Bestyrelsesformanden orienterede kort om det netop overståede valg til bestyrelsen. 
Formanden bød herefter Jane Richter velkommen, ønskede Heidi Jacobsgaard Schøbel 
tillykke med hendes genvalg og takkede Tobias Kofoed-Nordentoft for hans arbejde i 
bestyrelsen.    
  

Ad 4. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte, 

 at KADK har haft besøg af hhv. Klimaminister Martin Lidegaard i forbindelse med symposiet: 
Træ i en bæredygtig byggekultur d. 29. november 2013 og af Kulturminister Marianne Jelved 
i forbindelse med den internationale konference: Form til velfærd/Forming welfare. 

 at KADK har haft en række bekendtgørelser vedrørende de kunstneriske videregående 
uddannelser i høring. Formålet med bekendtgørelserne er bl.a. at give de kunstneriske 
videregående uddannelser et regelsæt, som er sammenligneligt med de øvrige uddannelser 
under Uddannelsesministeriet. Bekendtgørelserne indeholder bl.a. forslag til nyt regelsæt for 
udpegning af censorer – herunder at Akademiraadet ikke længere har mulighed for at udpege 
censorer.  Bekendtgørelserne indeholder desuden initiativer fra regeringens fremdriftspakke - 
f.eks. at alle studerende fremover skal tilmeldes 30 ECTS per semester/ 60 ECTS per år og de 
studerende kan ikke framelde eksaminer. Forslaget til bekendtgørelsen lægger samtidig op til, 
at de studerende som ikke består en bedømmelse, skal tilmeldes det efterfølgende semesters 
uddannelseselementer samtidig med, at de indhenter det studieelement de ikke bestod. Den 
endelige bekendtgørelse forventes at træde i kraft for indskrevne studerende pr. 1. september 
2015.  

 at regeringens Produktivitetskommission d. 17. december har udgivet en rapport, der bl.a. ser 
på uddannelsesområdet generelt, men som også behandler de kunstneriske uddannelser. 
Rektor redegjorde herefter for rapportens overordnede konklusioner vedr. de kunstneriske 
uddannelser.  

 at regeringen desuden har nedsat et kvalitetsudvalg, der skal se på kvalitet og relevans i de 
videregående uddannelser. Udvalget skal efter planen udgive to rapporter. Den første rapport 
forventes at se nærmere på de overordnede strukturer og lovgivningsmæssige rammer – 
herunder taxametersystemet. Den anden rapport forventes at se nærmere på uddannelsernes 
indhold - bl.a. på den faglige kvalitet og relevans. Rektor orienterede om, at Danske 
Universiteters Rektorkollegium allerede har haft besøg af Jørgen Søndergaard, der er formand 
for regeringens kvalitetsudvalg. Rektor håber at få et møde i stand med Jørgen Søndergaard. 

 at KADK på forskellig vis har bidraget til den kommende arkitekturpolitik.  
 

Ad 5. Budget 2014 
Bestyrelsesformand foreslog at punktet, som tidligere meddelt, kortvarigt blev lukket med henblik på en 
orientering vedrørende hhv. rektoratets og bestyrelsesformandens dialog med VUS i forbindelse med 
arbejdet med at få Budget 2014 på plads. Formanden gav herefter bestyrelsen en orientering om 
dialogen med VUS, hvorefter punktet igen blev behandlet som åbent.  
 
Prorektor Svend Lawaetz fremlagde forslag til Budget 2014, der er udarbejdet i tæt dialog med VUS. 
Prorektor orienterede om, at KADK’s økonomi har det værre end forventet, og når det ses i 
sammenhæng med faldende bevillinger og generelt stigende udgifter, udgør det en fremadrettet 
økonomisk udfordring. KADK står blandt andet over for nye udgifter i forbindelse med implementering 
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af den nye faglige struktur, nye studieordninger og forberedelse af selvejeproces m.v. Disse udgifter er 
medregnet i forslag til budgettet. 
 
Prorektor gennemgik budgettet, der viser et forventet underskud på 6,1 mio. kr. i 2014. Prorektor 
fremlagde en række forslag til besparelser på lønomkostninger, bygningsomkostninger og driftsudgifter 
med henblik på at få budgettet til at gå i balance i 2015: 
 
Reduktion af bygningsomkostninger 
Budgettet indeholder bl.a. forslag om at opsige flere lejemål for KADK’s bygninger svarende til 1,5 mio. 
kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015. I budgettet er desuden indregnet et fald i lejeindtægter som følge af, at 
KADK i højere grad bliver nødt til at udnytte lokalerne til egne formål.  
 
Reduktion af lønomkostningerne 
Der er budgetteret med besparelser på lønomkostningerne svarende til 2,5 mio. kr. i 2014 og 7,5 mio. 
kr. i 2015. I løbet af 2014 er det derfor nødvendigt at finde lønbesparelser på ca. 5 % svarende til 
omkring 20 årsværk for at få budgettet i balance i 2015.  
 
Driftsbesparelser 
Der skal i budgettet findes besparelser for ca. 1 mio. kr. på driftsudgifterne i 2014 som følge af stigende 
udgifter til bl.a. ny faglig struktur (herunder flytteprocessen i forbindelse med lokaleplan mv.). Ledelsen 
har iværksat en gennemgang af alle poster på driftsbudgettet for at finde de nødvendige besparelser.  
  
Det forventede underskud på 6,1 mio. kr. i 2014 reducerer egenkapitalen (inkl. statsforskrivninger, som 
kan betegnes som en form for kassekredit) til ca. 1 mio. kr. Det betyder, at KADK gradvist fra 2015 må 
opbygge en egenkapital der kan fungere som buffer og som er uafhængig af statsforskrivninger. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter budgetforslaget – herunder udfordringer i forbindelse med opsigelse af 
lejemål og den forventede selvejeproces. Rektoratet meddelte, at bestyrelsen vil blive orienteret 
nærmere om selveje, så snart KADK ved, hvilken type selveje KADK overgår til. Uddannelsesministeriet 
har tidligere meddelt at overgang til taxameter- og selvejemodel skal være udgiftsneutral. 
 
Rektor orienterede herefter om den videre proces for implementering af Budget 2014. Ledelsen 
udsender et nyhedsbrev til alle ansatte efter bestyrelsesmødet med bestyrelsens overordnede 
konklusioner. Der er desuden indkaldt til møde i Samarbejdsudvalget (SU) d. 19. december, hvor SU vil 
blive orienteret om bestyrelsens beslutning. SU vil på mødet desuden drøfte tidplan for gennemførelse 
af lønreduktioner, og den præcise proces forventes meldt ud i starten af det nye år. For at budgettet skal 
have virkning i 2014 er det nødvendigt at iværksætte en afskedigelsesproces allerede i januar 2014. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til Budget 2014. Formanden understregede, at bestyrelsen vil blive 
orienteret, såfremt der skulle opstå større ændringer i forhold til det budgetterede. Rektor takkede 
bestyrelsen for at godkende et budgetunderskud og understregede, at det er afgørende, såfremt KADK 
ikke skal ud i endnu større lønreduktioner i 2014. 
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Ad 6. Status vedrørende ny faglig struktur – strategipakke 8 
Rektor orienterede om,  

• at fordelingen af VIP-medarbejderne på de nye institutter er på plads (nærmere information er 
lagt på intranettet).  

• at der er en god dialog omkring dimensionering af institutterne og overgangsordninger blandt 
andet med de studerende fra arkitektskolen og designskolen. 

• at arbejdet med de nye studieordninger skrider positivt frem. 
• at der i det nye år vil blive meldt en lokaleplan ud samt en justering af den administrative 

struktur, der afspejler organiseringen i den nye faglige struktur. 
• at ledelsen desuden arbejder på at udarbejde en pixibog med beskrivelse af den nye faglige 

struktur, som kan bruges af bestyrelsen og andre eksterne interessenter m.v. 
 
Ad 7. Beskæftigelsesoversigt 2013 
Rektor orienterede om beskæftigelsesoversigtens overordnede konklusioner. Bestyrelsen drøftede 
herefter oversigten, og muligheden for i højere grad at få belyst den internationale 
beskæftigelsessituation for dimittender fra KADK. Rektor understregede, at disse oplysninger ikke 
fremgår af oversigten (registreres ikke af Danmarks Statistik). KADK er i gang med egne 
dimittendundersøgelser, og vil fremadrettet se om budgettet tillader en nærmere undersøgelse af 
beskæftigelsen for dimittender fra KADK, der er bosat uden for Danmark. Bestyrelsen opfordrede til at 
skele til andre uddannelsesinstitutioners arbejde med at følge dimittender via alumnesystemer. 
Bestyrelsen drøftede herudover EU’s arbejde med en 5+2-ordning for arkitektuddannelsen samt 
muligheden for i højere grad at arrangere internationale match-making arrangementer. 

 
Ad 8. Eventuelt 
Prorektor orienterede om Rigsrevisionens genbesøg i november. Rigsrevisionen havde ingen 
bemærkninger. De har tillid til, at KADK er i god gænge. PricewaterhouseCoopers (PwC) vil efter aftale 
gennemgår regnskaberne igen i februar. Rigsrevisionen har udbedt sig PwC’s rapport.  
 
Bestyrelsesformanden meddelte, at Moderniseringsstyrelsen har rykket deadline for indberetning af 
årsregnskabet, hvilket gør det nødvendigt at rykke bestyrelsesmødet i marts frem. Uffe Hundrup 
udsender nye forslag til mødedatoer. Mødet d. 26. marts 2014 fastholdes til planlægning af bestyrelsens 
globaliseringssatsning (mødet bliver for de medlemmer af bestyrelsen, der ønsker at bidrage med input 
til fundraisingprocessen). Ledelsen forventes at udarbejde et oplæg til bestyrelsen i foråret 2014.  


