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 Dagsorden for møde den 20. december 2011 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 3. bestyrelsesmøde i 2011 

 
Tirsdag den 20. december 2011 kl. 10.00 – 14.00  
på Kunstakademiets Konservatorskole, Esplanaden 34 – 1263 
København K.  

 

med følgende dagsorden:  

 

1. Bemærkninger til dagsordenen 

2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

3. Meddelelser fra rektorerne 

4. Forslag til budget 2012 for KADK (bilag) 

5. Beskæftigelsesrapport 2011 (bilag) 

6. Status på skolernes aktuelle og fremadrettede udfordringer (mundtl. oplæg v. rektorerne) 

7. Eventuelt 

 

Lukket punkt: 

8. Status vedr. ansættelsesproces for ny rektor 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

    10. oktober 2011 

   Journalnr.: 002401   Ledelsessekretariatet   UH 

 Referat fra møde i bestyrelsen d. 26. september 2011 i 
Skolerådssalen, kl. 09.30-12.00 

  

Bestyrelsesdeltagere: 

Formand Johannes Due (JD), Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Anders Byriel (AB), Debora 

Domela (DD), Julie Kofod Hansen (JKH – fra kl. 10.00), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen 

(TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Tobias Koefoed-Nordentoft (TKN), Karen Mosbech (KM), Ann Merete 

Ohrt (AMO), Mikkel Scharff (MS), Anne-Louise Sommer (ALS). 

 

Øvrige inviterede deltagere: Hanne Bovbjerg (HB), Sven Felding (SF), Tine Kjølsen (TK), René Larsen 

(RL), Mette Mejlvang (MM).  

 

Referent: 

Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Bemærkninger til dagsordenen  

2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden     

3. Meddelelser fra rektorerne  

4. Forslag til rektorinstruks (bilag 1)  

5. Konsolideret regnskab (bilag 2) 

6. Status for aftagerpanelerne (bilag 3) 

7. Eventuelt  

Lukket punkt: 

8. Godkendelse af stillingsopslag for ny rektor (bilag 4) 

 

 Ad 1. Bemærkninger til dagsordenen 

Formanden indledte mødet med at byde velkommen. Dagsordenens punkt 8 vedr. "Godkendelse af 

stillingsopslag for ny rektor" er sat på dagsordenen som et lukket punkt, da der kan fremkomme 

oplysninger som er fortrolige.   

 

Ad 2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   

Formanden bød velkommen til Thomas Bo Jensen, der er bestyrelsens nyvalgte VIP-medlem for 

Kunstakademiets Arkitektskole.   

 

Formanden informerede om, at en ny rammeaftale ikke er sat på dagsordenen som planlagt, idet 

Kulturministeriet (KUM) først nu har udarbejdet et forslag til en rammeaftale for perioden 2011-2012. 

Den foreløbige udmelding fra Kulturministeriet er, at institutionen som følge af fusionen ikke vil blive 
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pålagt nye krav udover de allerede bebudede fusionskrav.  

 

Ad 3. Meddelelser fra rektorerne 

Rektor for Kunstakademiets Konservatorskole, René Larsen, meddelte: 

 at Konservatorskolen optager 40-50 studerende på bacheloruddannelsen hvert 3. år (optag i 

2013). 

 at Konservatorskolen i 2011 har optaget omkring 10 kandidatstuderende (der er kandidatoptag 

hvert år). Det samlede studentertal er omkring 100 inklusive 7 ph.d.-studerende. 

 at Konservatorskolen som følge af sommerens skybrud har haft vandskader, og er i gang med 

genetableringen. Vandskaden har betydet en udfordring i forhold at den fysiske placering af 

laboratorier og især lagre af materialer mv. 

 at Konservatorskolen som en del af en langsigtet strategi har igangsat en hvervekampagne i 

samarbejde med et konsulentfirma, da man ser en udfordring i tiltrække et tilstrækkeligt antal 

nye studerende.  

 at Konservatorskolen, i forbindelse med at 2011 er Kemiens år, er blevet inviteret til at promovere 

konserveringsfaget på portalen www.kemi2011, der primært henvender sig til 

ungdomsuddannelserne. Skolens bidrag er udtaget til publicering i tidsskriftet Dansk Kemi, 

hvoraf det første af tre artikler er blevet bragt. 

 at Konservatorskolen har fået to undervisere lektorbedømt, og at man forventer yderligere 3 

lektorbedømt inden for det næste år. 

 at Konservatorskolen har indgået et samarbejde med Statens Museum for Kunst og 

Nationalmuseet om et nyt center for teknisk kunsthistorie, Center for Kunstteknologiske Studier 

og Bevaring (CATS). Centeret er fysisk er placeret på Statens Museum for Kunst. Projektet har i 

opstart fået bevilliget 20 million kroner af Velux Fonden og Villum Fonden.  

 at der den 28. oktober er kick-off på projektet: "JPI on Cultural Heritage” som er et fælles EU-

projekt med relevante Ministerier i medlemslandene som partnere.  Formålet med JPI projekter 

er at kortlægge og koordinere nationale, regionale og europæiske forskningsaktiviteter.  

 at Konservatorskolen som led i Forsknings- og Innovationsstyrelsens indkaldelse til bidrag til 

FORSK2020-planen har iværksat en workshop sammen med Kulturministeriet. 

Kulturministeriets rektorer (KUR) har sideløbende lavet en opsamling af forskningsaktiviteter og 

forskningsplaner som vil blive fremsendt til Forsknings- og Innovationsstyrelsen, således at 

forskningsemner fra det konserveringsfaglige område forhåbentlig kan blive en del af 

prioriteringsgrundlaget i FORSK2020. 

 

Rektor for Kunstakademiets Designskole, Tine Kjølsen, meddelte: 

 at Designskolen havde skoleåbning den 29. august 2011, og nu er godt i gang med 

undervisningen. 

 at Designskolen har optaget 97 nye BA studerende hvilket er lidt lavere end forventet, disse er 

placeret i Vandflyverhangaren. 

 at Designskolen har omkring 54 kandidatprojekter i gang, og at der er eksamen til januar. 

 at 36 Bachelorprojekter forventes påbegyndt i november og at de studerende kan gå til BA og MA 

eksamen to gange om året. 

 at Designskolen satser på både interne og eksterne samarbejder i undervisningen. Designskolen 

har i dette semester bl.a. samarbejde kørende indenfor området for møbel- og rumdesign med 

Foreningen Dansk møbelkontrol,  samt  med Danfoss vedrørende en kandidat eksamen på 

Industriel Design, indenfor Sustainable design med Cradle to Cradle DK og grafiskdesign 
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samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling 11 (designafdeling). 

 at Kulturministeriet har indkaldt til ansøgninger til Kulturministeriets ph.d.-pulje 2011. 

Designskolen har i den forbindelse iværksat en proces i forhold til at forberede ansøgninger til 

puljen. 

 at ledelsestrojkaen har iværksat en proces i forhold til udmøntningen af Kulturministeriets 

midler til tværfaglige forskningsprojekter.  Sidste drøftelser finder sted på ledelsestrojkaens 

næste ugentlige møde i morgen d. 27. september 2011. 

 at ledelsestrojkaen skal drøfte Center for Designforsknings fremtidige rolle. Udkommet af mødet 

med Kulturministeriet om centerets funktion og fremadrettethed afventer dog en ny 

kulturminister. 

 at institutionen holder møde med de tre skolers fælles overgangsråd d. 5. oktober 2011. 

Overgangsrådet består af de tre rektorer, repræsentanter fra de gamle skoleråd samt 

studienævnsformændene. Overgangsrådet fungerer indtil Det Faglige Råd er nedsat. 

 at Designskolen har igangsat en proces i forhold til at udarbejde bidrag til FORSK2020-planen. 

Designskolen har udvalgt tre primære forskningsaktiviteter/-projekter som relevante bidrag til 

FORSK2020: Co-design, Udvikling og empowerment, Formgivning og Designkultur. Hertil 

kommer endvidere modeområdet. 

 at Designskolen forventer snarest at godkende opslag af 2 lærer-ph.d.'er, samt at igangsætte en 1 

ny ph.d. indenfor "materielle og immaterielle rum" og en prædoc indenfor " Design i udvikling, 

empowerment af kvindelige palæstinensiske kunsthåndværkere".  

 at skolerne på den fælles institution desuden har et godt samarbejde om andre aktiviteter som 

f.eks. sociale arrangementer.  

 

Rektor for Kunstakademiets Arkitektskole, Sven Felding, meddelte: 

 at Arkitektskolen har optaget 198 nye studerende i år, hvilket er en lille reduktion i forhold til 

sidste år. 

 at Arkitektskolen har en engelsksproget kandidatuddannelse med to studietilbud. (Afdeling 2 og 

Afdeling 11). Der optages ca. 40 studerende – bestående af ca. 20 danske og ca. 20 udenlandske 

studerende. I år er der dog kun optaget 18 udenlandske studerende, da optagelsesprocessen 

stiller store krav. Ud af de 18 udenlandske studerende er kun tre betalingsstuderende 

(studerende uden for EU/EØS). Ansøgningsfeltet er stigende: 51 ansøgninger forrige år, 87 

ansøgninger sidste år og 137 ansøgninger i år.  

 at Arkitektskolen bidrager med indspil til FORSK2020 på bl.a. følgende områder: klimarelateret 

landskab og byplanlægning, fødevareproduktion, sundhedsområdet, bæredygtig byggeri, 

kunstneriske innovationsparadigmer, velfærdsarkitektur og -design. 

 at Arkitektskolen sender professor Anne Beim til bæredygtighedskonference i Sydkorea, betalt af 

Udenrigsministeriet. 

 at forskningsadjunkt Nee Rentz-Petersen tidligere på året fik tildelt eliteforskerprisen, og i den 

forbindelse har afholdt en festforelæsning på skolen d. 22. september 2011. 

 at Arkitektskolen planlægger en professorforelæsningsrække med skolens 5 nye adjungerede 

professorer samt skolens to nyudnævnte professorer Anders Abraham og Mette Ramsgard 

Thomsen. Den første forelæsning finder sted d. 26. september 2011, og er med arkitekt og 

adjungeret professor Hiroshi Sambuichi, Japan. 

 at institutionen deltager i Kulturnat 2011 den 14. oktober. 

 at institutionen har modtaget beskæftigelsesrapport 2011 i høring, og afgiver svar d. 3. oktober 

2011.  
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 at Arkitektskolen i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus, Arkitektforeningen og 

Arkitektforbundet er gået sammen om at udarbejde en kandidatundersøgelse. 

 at institutionen har udarbejdet et "handout" (delt ud på mødet) med en kort beskrivelse af 

skolernes uddannelser, forskning, organisation og strategi. 

 at institutionen har gennemført en fusion af det administrative område. Studie- og 

forskningsadministrationerne er de eneste som indtil videre er blevet undtaget.  

 at administrationscheferne Hanne Bovbjerg og Mette Mejlvang - indtil en ny administrationschef 

ansættes - deler ansvaret for de administrative områder mellem sig. Hanne Bovbjerg har ansvar 

for: Økonomi, Bygningsservice, HR og It. Mette Mejlvang har ansvar for: Ledelsessekretariatet, 

Kommunikation, Bibliotek, studieadministrationerne og forskningsadministrationerne. 

Samarbejdsudvalgene har taget vel imod de administrative fusions- og organisationsændringer.  

 

Formanden takkede for rektorernes meddelelser, og ønskede den uddelte "handout" sat på næste mødes 

dagsorden – evt. som et punkt, hvor rektorer orienterer om skolerne og deres fremadrettede strategier. 

Mødet d. 20. december udvides som følge heraf med en time og varer således fra kl. 10.00-13.00.   

 

Bestyrelsen drøftede FORSK2020-planen og mulighederne for at få bidrag med i det endelige 

prioriteringsgrundlag.  

 

Administrationschef Mette Mejlvang informerede herefter kort om, at institutionen netop har modtaget 

udkast til en rammeaftale fra Kulturministeriet til kommentering.  Den typiske fremgangsmåde forud for 

indgåelsen af en rammeaftale er et større forarbejde med udarbejdelse af en omverdensanalyse og 

formuleringen af en strategi som oplæg til rammeaftalen. Men da fusionen og etableringen af en ny ledelse 

sker midt i en aftaleperiode, har Kulturministeriet valgt i første omgang at udarbejde en 2-årig aftale med 

institutionen, hvor selve fusionen er det primære mål. For perioden 2013-14 forventes institutionen at 

indgå en mere traditionel aftale med Kulturministeriet på baggrund af et forudgående arbejde med 

udvikling af en samlet strategi for institutionen.  

 

Formanden udbad sig, at ledelsestrojkaen kommenterer udkast til rammeaftale og senest d. 10. oktober 

sender en indstilling til bestyrelsen. Formandskabet og rektorerne vil herefter holde et møde med 

Kulturministeriet med henblik på indgåelse af den endelige aftale. Den endelige rammeaftale præsenteres 

for bestyrelsen på næste møde d. 20. december 2011. 

 

 Ad 4. Forslag til rektorinstruks  

Formanden orienterede om, at bestyrelsen i henhold til institutionens styrelsesbekendtgørelse skal 

udarbejde en forretningsorden og dertilhørende rektorinstruks. Forretningsordenen blev drøftet på sidste 

møde. Bestyrelsen drøftede herefter det vedlagte forslag til en rektorinstruks, og tilsluttede sig de på 

mødet foreslåede ændringer (jf. vedlagte bilag til referatet). Der blev udtrykt ønske om at præcisere, at 

reglerne i forbindelse med valg på institutionen er nærmere beskrevet i styrelsesbekendtgørelsen. 

Begrebet "kunstfagligt personale" er medtaget, idet ikke alle undervisere hører under kategorien 

"videnskabeligt personale".  Bl.a. uddanner Glas- og Keramikskolen på Bornholm kunsthåndværkere og 

ikke akademikere. Forretningsordenen og rektorinstruks blev herefter endeligt godkendt. 

Rektorinstruksen træder i kraft ved ansættelse af ny rektor.  

 

Ad 5. Konsolideret regnskab 

Administrationschef Hanne Bovbjerg orienterede om institutionens overordnede regnskab som det ser ud 
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pr. 30. juni 2011. Hanne Bovbjerg påpegede, at skolen har et stort underskud, men at underskuddet 

primært skyldes at omkostningerne i forbindelse med samlokaliseringen og udflytningen af 

Kunstakademiets Designskole til Holmen endnu ikke er blevet dækket af Kulturministeriet. 

Kulturministeriet har lovet at dække samtlige omkostninger, men har dog på nuværende tidspunkt kun 

givet tilsagn om at dække 90 %.  De manglende 10 %'s dækning af omkostningerne er indregnet i 

institutionens underskud på 7, 2 mio. kr. (prognose). Underskuddet vil derfor falde yderligere såfremt 

Kulturministeriet som forventet dækker det resterende beløb. Regnskabet vurderes herefter at være som 

forventet. Det resterende underskud dækkes af institutionens egenkapital. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter regnskabet. Formanden påpegede, at det er nødvendigt for en institution at 

have en solid egenkapital til at sikre stabilitet og mulighed for planlægning af mere langsigtede aktiviteter 

– herunder forskningsprojekter. Formanden vurderede i den sammenhæng, at institutionens egenkapital 

burde være større, når man sammenligner med det øvrige universitetsområde.  

 

Hanne Bovbjerg oplyste at låneprojekter over 50.000 kr. skal finansieres via den statslige låneramme og 

afskrives over enten 3, 5 eller 10 år. 

 

Næstformanden spurgte til indvirkningen af ekstern finansiering og Hanne Bovbjerg oplyste, at det er 

svært at skønne i budgettet, da de indkomne midler fordeler sig ujævnt over året, men at anvendelse af 

eksterne midler generelt ikke har indflydelse på grunddriften.  

  

Ad 6. Status for aftagerpanelerne 

Formanden informerede om, at Kulturministeriet har udarbejdet forslag til en ændret bekendtgørelse for 

aftagerpanelerne. De ændrede regler betyder, at det bliver frivilligt at have aftagerpaneler på institutioner 

med bestyrelse. Bestyrelsen drøftede indstillingen og tog til efterretning, at der er fortsat er behov for tre 

aftagerpaneler. Kulturministeriet opfordrer til, at man afbeskikker de eksisterende aftagerpaneler, så snart 

bekendtgørelsesmaterialet er godkendt af den nye Kulturminister efter valget.  

 

Indstillingen blev herefter godkendt, og formanden udtrykte ønske om at bestyrelsen får mulighed for at 

beskikke de nye aftagerpanelformænd efter indstilling fra rektorerne, så snart bekendtgørelsesgrundlaget 

er på plads.  

 

Aftagerpanelformænd inviteres evt. med til bestyrelsens strategiseminar i efteråret 2012. 

 

Ad 7. Eventuelt 

Thomas Bo Jensen beklagede, at det med forretningsordenens § 8, stk. 2 kun er muligt at benytte sig af 

suppleanter ved permanent forfald.  Thomas Bo Jensen påpegede, at han netop er gået til valg på en liste 

med suppleanter i forventning om at listens suppleanter kunne indgå i et tæt samarbejde med ham samt 

deltage i bestyrelsesarbejdet, hvis han skulle blive syg eller måtte være fraværende pga. andre 

omstændigheder – f.eks. vigtige konferencer. 

 

Formanden understregede, at § 8, stk. 2 er blevet indført for at skabe kontinuitet og stabilitet omkring 

bestyrelsens arbejde, og at det burde være muligt at planlægge i forhold til bestyrelsens mødekalender, da 

møderne er fastlagt et år i forvejen. Der er intet til hinder for at bestyrelsesmedlemmerne kan inddrage 

deres respektive suppleanter før og efter møderne – dog med undtagelse af fortrolige punkter. Møderne er 

desuden åbne for alle, og suppleanter har derfor mulighed for at deltage i møderne på lige fod med 
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institutionens øvrige ansatte og studerende (dvs. uden tale- og stemmeret).  

 

Ad 8.  Godkendelse af stillingsopslag for ny rektor (lukket punkt). 

Bestyrelsen drøftede forslag til stillingsopslaget for ny rektor. Stillingsopslaget vil blive offentliggjort 

snarest muligt. Ansøgningsfristen er fastsat til ultimo november. Den samlede bestyrelse vil deltage i 

samtaler med de sidste udvalgte kandidater (forventeligt 2-4 kandidater) på bestyrelsesmødet den 17. 

januar 2012.  
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 Journalnr.: 002380 Ledelsessekretariatet MM/(UH)  

 Instruks for rektor på Kunstakademiets Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering 

  

Bilag A, jf. § 15 i forretningsordenen for KADK's bestyrelse 

I medfør af lov nr. 889 af 21. september 2000 med senere ændringer og styrelsesbekendtgørelse nr. 
659 af 15. juni § 1, stk. 6, pkt. 3 og bestyrelsens forretningsorden, fastsættes herved følgende instruks 
for rektors daglige ledelse”. 
 
 
Overordnede forhold 
Rektor tegner institutionen, og træffer afgørelse i sager som i henhold til gældende lov og 
bekendtgørelser for institutionen, bestyrelsens forretningsorden og rektorinstruks, ikke er henlagt til 
enten Det Faglige Råd eller studienævn.   
 
Rektor varetager den daglige ledelse af institutionen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at 
institutionen ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for institutionen samt de 
overordnede retningslinjer og konkrete beslutninger bestyrelsen vedtager. 
 
Rektor skal sikre videreformidling af de af bestyrelsen trufne beslutninger, og sikre at bestyrelsens 
beslutninger gennemføres og efterleves i organisationen. 
 
Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende. 
 
 
Inddragelse og orientering af bestyrelsen 
Rektor skal sikre, at bestyrelsen får de oplysninger som skønnes nødvendige for at bestyrelsen har et 
forsvarligt beslutningsgrundlag, og skal i øvrigt orientere bestyrelsen om forhold af væsentlig betydning 
for institutionen.  
 
Rektor skal inddrage bestyrelsen i vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning 
for institutionen. 
 
Rektor udarbejder årlige planer for institutionens virksomhed, der forelægges bestyrelsen til 
godkendelse. 
 
Organisation 
Rektor udarbejder principper for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling, der 
forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
 
Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen, herunder også at forelægge 
principperne for en faglig struktur til bestyrelsens godkendelse.  
 
Rektor træffer beslutning om den konkrete faglige struktur.  
 
 
Valg 
Rektor udarbejder en valgstatut med regler om udøvelse af valgret og om afholdelse af valg på 
institutionen. Valgstatutten godkendes af bestyrelsen. 
 
 
Rammeaftaler og eksterne samarbejder 
Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling af rammeaftaler og sikrer, at der foretages en 
høring af Det faglige råd og andre relevante instanser på institutionen i denne proces.  
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Rektor godkender alle eksterne samarbejder, der forpligter institutionen.  
 
Rektor kan hvor det findes hensigtsmæssigt bemyndige prorektor, administrationschef og evt. andre 
ledere til efter nærmere retningslinjer at godkende eksterne samarbejder.  
 
Rektor kan indgå aftaler om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og lign.  
 
 
Økonomi og fagligt virke 
Rektor indstiller budget til bestyrelsen, herunder fordelingen af ressourcerne og principperne for 
ressourcernes anvendelse. 
 
Rektor aflægger rapport om institutionens faglige virke, budget og økonomi til bestyrelsen.  
 
Rektor indstiller årligt regnskabet til bestyrelsens godkendelse.  
 
 
Personaleledelse 
Rektor har kompetence til at ansætte og afskedige personalet ved institutionen. 
 
Rektor ansætter en prorektor. Prorektor bistår rektor og er rektors stedfortræder. 
 
Delegation 
Rektor kan, inden for gældende lov og styrelsesbekendtgørelse, delegere opgaver til prorektor og 
administrationschef, lederen af biblioteket samt den videnskabelige og kunstfaglige ledelse, hvor dette 
findes hensigtsmæssigt. Delegation fra rektor skal ske skriftligt. 
  
Rektor udpeger medlemmer til de faglige bedømmelsesudvalg, og udnævner adjungerede professorer. 
 
 
Ikrafttrædelse 
Denne instruks træder i kraft ved ansættelse af en rektor for den samlede institution, jf. lovændring nr. 
549 af 31. maj 2011 § 3, stk. 3.  
 
Godkendt af bestyrelsen den 26. september 2011  
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 Vedr. dagsordenens punkt 4. 
Budget 2012 

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet udkast til budget 2012 for KADK. 
 
Det samlede resultat for KADK i 2012 forventes at udgøre et budgetteret underskud 
på ca. 0,5 mio.kr. Resultatet vurderes tilfredsstillende. 
 
Som følge af fusionen mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks 
Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole, er det nødvendigt, at der i 
budget 2012 for den fusionerede institution indarbejdes et træk i egenkapitalen på 
ca. 0,5 mio.kr. Dermed kommer budget 2012 i balance. 
 
Hovedforklaringen på underskuddet er samlokaliseringen på Holmen kombineret 
med faldende bevillinger. Det skal understreges, at underskuddet forklares med, at 
der er konkrete fusionsaktiviteter, som har været planlagt til gennemførelsen med 
midler fra egenkapitalen. Her kan nævnes nyt studieadministrativt system STADS, 
nyt intranet og hjemmeside, markedsføring, stillingsstruktur samt forskningsklynger 
på Arkitekturområdet.    
 
Ledelsen vurderer, at det er nødvendigt at foretage denne prioritering i 2012. 
Ledelsen gør opmærksom på, at det i øvrigt er målet, at skolens egenkapital 
kontinuerligt har en vis størrelse.   
 
Indstilling: 
Det indstilles til bestyrelsen at godkende budget 2012 for KADK.  
 
 

Bilag: 
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Budgetvejledning 2012 
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1 Orientering fra ledelsen 

1.1 Ledelsesberetning 

 

Det samlede resultat for KADK i 2012 forventes at udgøre et budgetteret underskud på ca. 0,5 mio.kr. 

Resultatet vurderes tilfredsstillende.  

 

For at se det samlede resultat for 2012 henvises til afsnit 4 om det samlede resultat for KADK. I dette 

afsnit findes en række andre opgørelser over, hvordan budget 2012 er fordelt på lønninger, drift, 

formål og aktiviteter.  Der henvises også til budgetvejledningen for budget 2012.    

 

Som følge af fusionen mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og 

Kunstakademiets Konservatorskole, er det nødvendigt, at der i budget 2012 for den fusionerede 

institution indarbejdes et træk i egenkapitalen på ca. 0,5 mio.kr. Dermed kommer budget 2012 i 

balance. 

 

Hovedforklaringen på underskuddet er samlokaliseringen på Holmen kombineret med faldende 

bevillinger. Det skal understreges at underskuddet forklares med, at der er konkrete 

fusionsaktiviteter, som har været planlagt til gennemførelsen med midler fra egenkapitalen. Her kan 

nævnes nyt studieadministrativt system STADS, nyt intranet og hjemmeside, markedsføring, 

stillingsstruktur samt forskningsklynger på Arkitekturområdet.    

 

Ledelsen vurderer, at det er nødvendigt at foretage denne prioritering i 2012, og gør opmærksom på, 

at der ikke er tale om et permanent træk i egenkapitalen.  

 

Det er målet, at KADK har en egenkapital på et fornuftigt og rimeligt niveau, således at KADK kan 

foretage strategiske prioriteringer og håndtere uforudsete omkostninger.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, var KADK´s samlede egenkapital på 18,4 mio.kr. ved 

udgangen af 2010. Der forventes et fald i egenkapitalen til ca. 11,2 mio.kr. ved udgangen af 2011. 

Egenkapitalen med det nuværende udkast til budget 2012 forventes at være reduceret til ca. 10,7 

mio.kr. ved udgangen af 2012.  

 

Hvis omkostningsniveauet fra budget 2012 opretholdes, vil egenkapitalen ved udgangen af 2013 være 

negativ. Tilsvarende for årene 2014 og 2015.    

 

Statsforskrivningen er i udgangspunktet fastsat svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for 

statsinstitutioner. Statsforskrivningens hovedformål er at sikre, at institutionen har en buffer en slags 

kassekredit, således at skolens egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realisere 

et negativt årligt driftsresultat. 

Udvikling i egenkapitalen KADK 2010 2011(prognose 2) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015

mo excl. Statsforskrivningen 16,6 18,4 11,2 10,7 ‐1,4 ‐16,5

ets resultat 1,8 ‐7,2 ‐0,5 ‐12,1 ‐15,0 ‐21,2

Ultimo excl. Statsforskrivningen 18,4 11,2 10,7 ‐1,4 ‐16,5 ‐37,7

Ultimo incl. Statsforskrivningen 23,8 16,6 16,1 4,0 ‐11,1 ‐32,3

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

Pri

År
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Udviklingen i egenkapitalen forklares også med at bevillingen reduceres. 

Se afsnit 1.3 om den flerårige udvikling i bevillingen.   

1.2 Robusthed i budget 

Budget 2012 er det første samlede budget for den fusionerede institution. De tre tidligere 

institutioners budgetter har været udarbejdet på forskellige måder, og det har været en stor 

udfordring at udarbejde dette første fælles budget. Budgettet for 2012 kan derfor rumme en vis 

usikkerhed, idet der er visse aktiviteter og budgetposter, som er skønsmæssigt budgetteret. 

 

Endvidere skal det bemærkes, at der er i budget 2012 en række budgetposter, som er placeret samme 

sted som i tidligere budgetår. I løbet af første kvartal 2012 bliver der foretaget en yderligere 

kvalitetssikring af budgettet med henblik på at placere disse budgetposter korrekt på de rigtige 

enheder.  

 

Budgettet for 2012 vurderes samlet set som robust. Der er dog en række poster og aktiviteter, som 

kan medføre øgede omkostninger. Investeringer i forbindelse med samlokalisering /fusion kan 

medføre øgede omkostninger til blandt nyt intranet, grafisk identitet, nye IT-løsninger, ny 

hjemmeside, kvalitetssikring og evalueringer og STADS.  

 

Endvidere kan det nævnes, at omkostningerne til forskeruddannelse kan stige som følge af øget 

aktivitet. Endvidere kan en samkøring af de tre tidligere institutioners forskeruddannelse medføre 

øgede omkostninger. 

 

I rektors udviklingspulje på Arkitektur er der særligt afsat op til 1. mio. kr. til forskningsklynger, som 

er et projekt, der skal styrke samarbejdet på tværs af arkitekturens forskning.  Endvidere kan der 

også fra rektors udviklingspulje på Arkitektur ligeledes disponeres op til 0,75 mio.kr. til særlige 

aktiviteter på Biblioteket.  

 

Som nævnt ovenfor er der usikkerhed i budget 2012. I forbindelse med de løbende 

budgetopfølgninger i 2012 vil en styrket kvalitetssikring sammen med de decentrale enheder forsøge 

at mindske denne usikkerhed.  

 

Budget 2012 rummer ingen planlagte nye stillinger. Der er afsat et mindre beløb til tilretning af 

stillingsstruktur på ca. 0,8 mio.kr. for hele KADK. I budget 2012 er et centralt princip, at lønsummen 

styres centralt. Det vil sige, at ledelsen vurderer, om stillinger skal genbesættes, midlertidigt 

besættes, eller nedlægges i en samlet strategi.  
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1.3 Flerårigbudgettering 

I dette afsnit omtales den flerårige budgettering og bevilling.  

Som det fremgår af nedenstående flerårige budget- og bevillingsoversigt, er den økonomiske 

situation frem mod 2015 ikke gunstig for KADK.  

 
Bevilling KADK 2012 2013 2014 2015

Løn 172,3 170,4 169,8 166,5

Drift 119,7 110,9 108,6 105,7

Omkostninger i alt 292,0 281,3 278,4 272,2

Indtægter 15,0 15,0 15,0 15,0

Nettobevilling 277,0 266,3 263,4 257,2

Budget KADK 2012 2013 2014 2015

Løn 172,2 172,2 172,2 172,2

Drift 116,2 117,1 117,1 117,1

Omkostninger i alt 288,3 289,2 289,2 289,2

Indtægter 10,8 10,8 10,8 10,8

Budget i alt 277,5 278,4 278,4 278,4

Difference ‐0,5 ‐12,1 ‐15,0 ‐21,2  
 

 

Hvis den nuværende finanslov vedtages, medfører det en manglende bevilling for KADK i 2015 på ca. 

21,2 mio.kr. Allerede i 2013 er der i forhold til det nuværende omkostningsniveau en forskel på ca. 

12,1 mio. kr. Det skal understreges, at der kan ske ændringer i finansloven, som kan påvirke 

egenkapitalen i positiv retning, hvis KADK tilføres flere midler. KADK’ s ledelse vil udarbejde en 

strategi for eventuelle øgede tilførsel af midler.  

 

Hvis der foretages budgetmæssige reduktioner, vil dette påvirke det negative forhold mellem 

bevilling og budget i en positiv retning. Niveauet for driftsomkostninger på KADK er skåret 

væsentligt i budget 2012. Det vil være svært at finde yderligere reduktioner på driften, da ca. 60 pct. 

af de driftsmæssige omkostninger udgør faste omkostninger, som blandt andet vedrører vores 

bygninger.  

En yderligere reduktion i driften vil komme til at berøre og påvirke kerneydelserne undervisning og 

forskning. 

2 Budgetmateriale og budgetproces for budget 2012 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 er der udarbejdet en budgetvejledning, der 

indeholder en beskrivelse af budgetteringsprocessen for KADK’ s fælles budget for 2012. 

Budgetterings processen er baseret på de nævnte budgetprincipper, som er beskrevet i 

budgetvejledningen. Budgetvejledningen indeholder regler og retningslinjer for disponering over de 

givne budgetter i henhold til finanslovsbevillingen. Vejledningen beskriver metoden og 

budgetforudsætninger, der er anvendt ved budgetlægning af budget 2012. 

 

Budgetprocessen for budget 2012 er sket med inddragelse af de budgetansvarlige ledere både på det 

administrative niveau og det faglige niveau. Formålet med dette har været en kvalitetssikring af 

budgettet.  
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3 Centrale aktivitetsforudsætninger 

  

3.1  Finanslov 2012 

I budget 2012 er der brugt det udmeldte forslag til finanslov fra Kulturministeriet, som i forbindelse 

med ressortomlægningen er flyttet til Uddannelsesministeriet. KADK er i 2012 tildelt en 

nettobevilling på 277,0 mio. kr.  

 

I budget 2012 er der budgetlagt lønomkostninger for 172,2 mio.kr., driftsomkostninger for 116,2 

mio.kr. og en forventet indtjening på 10,8 mio.kr., som giver er nettoomkostning på 277,5 mio.kr. 

KADK’ s forventede resultat i 2012 udgør således et underskud på 0,5 mio. kr., som dækkes ind via 

egenkapitalen.   

 

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

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

fordeling af bevillingen på hovedfagområder kan overvejes i fremtiden. Det skal dog bemærkes, at det 

er meget kompliceret at fordele de store driftsomkostninger til f. ex. husleje på hovedfagområder.  

Det kan overvejes, om dette skal udarbejdes for fremtidige budgetter, således at bevilling og 

driftsomkostninger flyttes til de forskellige hovedfagområder.          

 

Finanslovsbevillingen for 2012 er baseret på antallet af finansårsstuderende. Kulturministeriet havde 

i efteråret 2012 en takstmodel i høring, baseret på studenterårsværk (STÅ) for de kunstneriske 

uddannelser. Det er ikke afklaret med Uddannelsesministeriet, om de kunstneriske uddannelser skal 

overgå til en anden finansieringsmodel.   

3.2  Finansårsstuderende 

Kulturministeriets udmelding for KADK er, at vi i forhold til aktive finansårsstuderende fortsætter på 

samme niveau som i 2010. I forbindelse med forhandling med Uddannelsesministeriet om en ny 

rammeaftale for KADK skal det afklares, hvordan niveauet for finansårsstuderende skal være 

fremadrettet. 

 

KADK er pålagt en reduktion i antallet af finanslovsstuderende som følge af en bevillingsreduktion 

for betalingsstuderende på i alt 26 finansårsstuderende. De endelige konsekvenser af disse justerede 

aktivitetskrav skal drøftes i forbindelse med forhandlingerne om nye rammeaftaler for KADK. 

 

Når de endelige bevillingsreduktioner kendes, indarbejdes disse på KADK.     

 

3.3 Ekstern forskning finansiering og projekter 

Der er i første udkast til budget 2012 taget udgangspunkt i niveauet for tidligere budgetår på eksterne 

tilskud for de tre skoler. Ligeledes er niveauet fastsat med udgangspunkt i regnskabet for eksterne 

tilskud i 2009 og 2010. Prognosen for 2011 er også anvendt. Den samlede omsætning på eksterne 

finansierede projekter forventes i 2012 at være på ca. 27,5 mio. kr.  
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Det er 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.  

 

Der er i budget 2012 afsat 1 mio.kr. til tab på eksterne projekter. Det er nødvendigt at afsætte midler 

til tab på projekter. I 2012 er målet at styrke økonomistyringen på dette område væsentligt, således at 

tabet minimeres for KADK.  

 

4 Samlet Budget KADK 

4.1 Budget 2012 fordelt på delregnskaber inkl. årsværk 

Budget 2012 er, som det fremgår af nedenstående tabel, opdelt på delregnskaber, som svarer til 

KADK’ s underkonti på finansloven. Budget 2012 er således opdelt på ordinær virksomhed, bibliotek, 

Center for Designforskning, indtægtsdækket virksomhed og ekstern forskning, herunder 

tilskudsfinansieret virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Den ordinære virksomhed 

er underopdelt på de tre hovedfagområder, Arkitektur, Design, Konservering, samt et fællesområde.  

Årsværkene er beregnet ved brug af en gennemsnitspris på 483.906 kr. Ved at tage forholdet mellem 

denne pris og lønbudgettet fås et skøn over antal årsværk.   

 

Regnskab Budget Prognose 2 UK 10 UK 10 UK 10 UK 10 UK 20 UK 60 UK 90 UK 95 UK 97 Budget Ordinær Ekstern

2010 2011 2011 Arkitektur Design Konservering Fælles Bibliotek CDF IDV TF AT 2012 Virksomhed Virksomhed
INDTÆGTER
Bevilling fra Staten (FL)

Finanslovsbevilling inkl 
TB 285,2 274,5 306,1 263,4 7,9 5,7 277,0 277,0
Reserveret bevilling -1,1 2,0 1,9
Overført fra egenkapital

Indtægter fra andre 
kilder

Eksterne tilskud
Eksterne tilskud inkl 
overhead 27,3 17,0 27,48 0,2 24,0 3,3 27,5 27,5
Overhead 0,8 0,8 0,8

Øvrige indtægter 19,1 16,6 18,5 0,9 1,5 5,9 0,3 1,5 10,0 10,0

INDTÆGTER I ALT 330,5 310,1 354,0 0,9 1,5 0,0 270,1 8,2 7,2 0,2 24,0 3,3 315,3 287,8 27,5

OMKOSTNINGER
Lønninger
Fast personale 162,2 153,2 164,5 59,3 28,6 9,0 43,8 6,3 3,5 14,4 2,0 166,9 150,6 16,4
Løselærere/DVIP 18,2 19,9 19,1 0,1 21,2 0,4 21,6 21,6

Driftomkostninger 85,9 69,3 105,1 3,8 4,4 1,8 30,7 2,3 3,7 0,2 9,6 1,3 57,8 46,7 11,1
Ejendomsomkostninger* 61,3 70,4 71,3 2,1 66,3 68,5 68,5
Finansielle omkostninger 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0

OMKOSTNINGER I ALT 328,7 313,8 361,2 63,1 35,1 10,8 163,0 9,0 7,2 0,2 24,0 3,3 315,8 288,3 27,5
RESULTAT KADK 1,8 -3,7 -7,2 -62,3 -33,6 -10,8 107,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 0,0

Årsværk antal
VIP 174,2
PHD 24,0
DVIP 44,8
TAP 129,6

ÅRSVÆRK I ALT 372,8 0,0 0,0 122,7 59,0 18,6 134,2 13,9 7,3 0,0 29,8 4,1 389,6 355,8 33,8

Budget 2012 KADK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2012 rummer en indtægtsside og en omkostningsside. Indtægtssiden omfatter bevillinger fra 

staten, det vil sige finansloven, samt indtægter fra andre kilder, der er sammensat af eksterne tilskud 

og øvrige indtægter. Eksterne indtægter modsvares af tilsvarende omkostninger.  
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Omkostningssiden omfatter lønninger opdelt i fast personale og medhjælp/DVIP og 

driftsomkostninger, hvor ejendomsomkostninger og finansielle omkostninger er specificeret. 

Endvidere rummer budgetoversigten en opgørelse over antal årsværk fordelt på forskellige 

kategorier. 

 

I tabellen ovenfor vises det overordnede resultat for 2012 for KADK fordelt på alle delregnskaber.  

Det faktiske resultat for 2010, budget 2011, og prognose 2 for 2011 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.  

4.2 Budget 2012 fordelt på formål 

 

Undervisning Forskning
Bibliotek og 

videnssprednin
g

Bygningsdrift Hjælpefunktioner
Generel led. 

og adm.
Total

INDTÆGTER
Bevilling fra Staten (FL)

Finanslovsbevilling inkl TB 5,7 7,9 263,4 277,0
Reserveret bevilling
Overført fra egenkapital

Indtægter fra andre kilder

Eksterne tilskud
Eksterne tilskud inkl overhead

27,5 27,5
Overhead 0,8 0,8

Øvrige indtægter 5,78 0,4 0,3 1,3 0,5 1,8 10,0

INDTÆGTER I ALT 5,8 33,6 8,2 1,3 0,5 266,0 315,3

OMKOSTNINGER
Lønninger
Fast personale 73,7 52,4 5,5 7,6 8,0 19,7 167,0
Medhjælp/ Løselærere 18,8 0,2 0,4 0,1 2,2 21,6

Driftomkostninger 11,7 20,3 2,5 2,6 6,1 14,6 57,8
Ejendomsomkostninger* 68,5 68,5
Finansielle omkostninger 1,0 1,0

OMKOSTNINGER I ALT 104,2 72,9 8,4 78,8 14,1 37,5 315,8
RESULTAT KADK -98,4 -39,3 -0,3 -77,5 -13,6 228,5 -0,5

Budget 2012 KADK - Formål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

undervisning, forskning, vidensspredning, bygningsdrift, hjælpefunktioner og generel ledelse og 

administration.  

 

Her skal det bemærkes, at i forhold til tabel 4.1, hvor omkostninger vedr. ekstern forskning figurerer 

særskilt på delregnskaber, er løn- og driftsomkostninger vedr. eksternforskning i tabel 4.2 indeholdt i 

formål ’Forskning’, respektive 16,4 lønomkostninger og 11,1 driftsomkostninger.  
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4.3 Løn fordelt på formål 

Tabellen nedenfor viser budgetterede faste lønomkostninger for ordinær virksomhed fordelt på 

KADK´ s hovedformål. Lønomkostninger udgør 172,2 mio.kr. i 2012. Heraf udgør medhjælp/DVIP 

kr. 19,2 mio. kr. Det har ikke været muligt at tilvejebringe retvisende tal for budget 2011 på grund af 

forskelligt måde at opgøre omkostningerne på formål på de tre tidligere skoler.  I forbindelse med 

udarbejdelsen af årsrapporten for 2011 udarbejdes en formålsoversigt.  

 

Formål Formål navn Budget 2012

1 Undervisning 92,4                                                 
2 Forskning 32,7                                                 
3 GLA 21,9                                                 
4 Bibliotek og videnspredning 5,9                                                   
5 Hjælpefunktioner (IT, kantine) 8,1                                                   
6 Bygningsmæssig drift 7,6                                                   

Total formål ‐ Løn 168,6                                                           

CDF Formål navn Budget 2012

1 Undervisning 0,1                                                   
2 Forskning 3,5                                                   

TOTAL  CDF ‐ Løn 3,5                                                                

TOTAL  KADK ‐ Løn 172,2                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Drift fordelt på formål 

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

Driftsomkostninger udgør 116,2 mio.kr. i 2012. Ejendomsomkostninger udgør heraf 68,4 mio.kr. ca. 

59 pct. af de samlede driftsomkostninger. 

 

Det har ikke været muligt at tilvejebringe retvisende tal for budget 2011 på grund af forskellige måder 

at opgøre omkostningerne på formål på, på de tre tidligere skoler. 

 

Formål Formål navn Budget 2012

1 Undervisning 11,3                                                      

2 Forskning                                                          

3 GLA 15,6                                                      

4 Bibliotek og videnspredning  2,5                                                         

5 Hjælpefunktioner (IT, kantine) 6,1                                                         

6 Bygningsmæssig drift 71,1                                                      

Total formål ‐ Drift 112,5                                                    

CDF Formål navn Budget 2012

1 Undervisning/kursusvirksomhed 0,4                                                         

2 Forskning/kursusvirksomhed 3,3                                                         

Total formål CDF ‐ Drift 3,7                                                        

TOTAL KADK ‐ Drift 116,2                                                   

5,9
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4.5 Faglige miljøer - Samlet oversigt – Drift 

 

Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over driftsomkostninger fordelt på faglige miljøer. I 

budget 2012 er der fastholdt samme budgetniveau som i 2011, da der ikke er sket organisatoriske 

ændringer på dette område.  

 

Der er generelt ikke foretaget reduktioner på driften i de faglige miljøer, da budgetter på de enkelte 

enheder er relativt små, og budgetkorrektioner kan påvirke kerneydelserne undervisning og 

forskning. 

 
B2011 B2012

Total KA ‐ Drift 3,7                           3,8                          

Total KD ‐ Drift 6,6                           6,6                          

Total KK ‐ Drift 1,5                           1,8                          

Total faglige miljøer KADK ‐ Drift 11,8                        12,2                         
 

4.6 Fællesområdet, Bibliotek og CDF – Drift 

Tabellen nedenfor viser driftsomkostninger fordelt på fællesområdet, administrationen, bibliotek og 

Center for Designforskning.  

 

Som det fremgår af tabellen er driftsomkostningerne reduceret i 2012. Forklaringen, er som tidligere 

nævnt, et fald i bevillingen og et fald i øvrige indtægter. 

 
B2011 B2012

Total Fællesområdet ‐ Drift 99,2                        98,0                       

Total Bibliotek ‐ Drift 2,7                           2,3                          

Total CDF ‐ Drift 3,9                           3,7                          

Total fællesområdet, Bibliotek og CDF ‐ Drift 105,7                      104,0                     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Hovedfagområder og fællesområdet – løn, indtægter og drift  

Tabellen nedenfor viser de budgetterede løn-og driftsomkostninger og budgetterede indtægter for 

ordinær virksomhed fordelt på hovedfagområder, samt bevillingen fordelt på løn, drift og indtægter.  

 
Arkitektur Design Konservering Fælles Bibliotek CDF Budget 2012 Bevilling 2012

Løn 59,4 28,6 9,0 64,9 6,7 3,5 172,2 172,3

Drift 3,8 6,6 1,8 98,0 2,3 3,7 116,2 119,7

Omkostninger i alt 63,1 35,1 10,8 163,0 9,0 7,2 288,3 292,0

Indtægter 0,9 1,5 0,0 6,7 0,3 1,5 10,8 15,0

I alt 62,3 33,6 10,8 156,3 8,8 5,7 277,5 277,0
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Tabellen nedenfor viser driftsomkostninger for ordinær virksomhed fordelt på hovedfagområde, 

administration, bibliotek og Center for Designforskning. 

 
Enhed B2011 B2012

Arkitektur 3,7                           3,8                          

Design 6,6                           6,6                          

Konservering 1,5                           1,8                          

Fællesområdet 99,2                         98,0                        

Bibliotek  2,7                           2,3                          

CDF 3,9                           3,7                          

Total hovedfagområde ‐ Drift 117,5                      116,2                       
  

5 Økonomistyringsstyringsinitiativer 2012 

I 2012 igangsættes en række forskellige økonomistyringsinitiativer. Disse initiativer igangsættes med 

henblik på bedre styring af økonomien, samt bedre anvendelse af vores ressourcer. 

 

Der udarbejdes:   

 

 En analyse/redegørelse af hele samlokaliseringsøkonomien på Holmen. 

 Løbende budgetopfølgninger på budget 2012. 

 5 årige investeringsbudgetter 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. 

 Budget 2012 i Navision Stat med henblik på en styrkelse af økonomistyringen på KADK 

både centralt og decentralt. 

 Brug af ØS-LDV (lokal datavarehus) intensiveres. 

 Forskellige indtægtsinitiativer i 2012 med henblik på at øge de øvrige indtægter. 

 Retningslinjer om repræsentation, investeringer, undervisningsressourcer og indkøb mv. 
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1 Indledning og baggrund 

I forbindelse med vedtagelsen af loven om kunstneriske uddannelser fra juni 2011, som medførte en 

fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Konservatorskole og Danmarks 

Designskole, skal der udarbejdes et fælles budget for Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design 

og Konservering (KADK) for 2012.  

De tre skoler har udarbejdet deres tidligere budgetter på forskellige måder. Det har været det 

overordnede mål at få udarbejdet et fælles budget, som omfatter de bedste elementer fra de tre 

skoler.  

 

Budgetvejledningen for budget 2012 beskriver budgetteringsprocessen for KADK’ s fælles budget for 

2012, som baseres på de nedenfor opstillede budgetprincipper og indeholder regler og retningslinjer 

for disponering over de givne bevillinger ved finanslov. 

 

Denne budgetvejledning beskriver ligeledes de mest centrale budgetposter for KADK. Der vil være en 

lang række poster, som ikke direkte omtales i denne budgetvejledning. 

Det er målet, at det nye fælles budget for 2012 løbende udvikles, således at det giver det mest 

retvisende billede af kerneydelserne inden for hovedfagområderne Arkitektur, Design og 

Konservering.   

2 Principper for budget 2012  

KADK’ s budget for 2012 tager udgangspunkt i følgende budgetprincipper: 

 

 I budgetmodellen skelnes mellem arkitektur, design og konservering. Ligeledes skelnes 

mellem administration(fælles), bibliotek, Center for Designforskning, indtægtsdækket 

virksomhed og eksternt finansieret forskning 

 Central lønsumsstyring 

 Rammestyring på omkostninger 

 Overgang til aktivitetsbaseret budgettering 

 Driftsbudget og indtægtsbudget fordelt til decentrale enheder 

 Aktivitetsforudsætninger i decentrale budgetter matches af tilsvarende økonomiske 

ressourcer og budget. Hvis aktivitetsforudsætningerne ikke nås, skal der ske en tilsvarende 

tilpasning af omkostningerne 

 Budgetansvarlig har ansvar for, at budgettet overholdes 

 Budgetansvarlige skal hurtigst muligt advisere Økonomienheden om mulige 

budgetoverskridelser og iværksætte handlinger, så budgettet overholdes 

 Der er som udgangspunkt ikke overførelsesadgang for overskud til næste budgetår på 

decentrale enheder. Der arbejdes ikke med lokale egenkapitaler 

 Der sker en regulering af løn- og driftsomkostninger i forhold til prisudvikling 

 Incitamentstruktur om overhead: De tre skoler har anvendt forskellige modeller til fordeling 

af overhead. Ny fælles model for overhead drøftes af Trojkaen. Model klar ultimo marts 

2012 

 Flerårig budgettering 

 Daglig ledelse på KADK kan foretage ændringer indenfor rammerne for det enkelte 

budgetsted, og samtidig indenfor budgetteret hovedformål. Øvrige budgetændringer skal 

som udgangspunkt drøftes mellem bestyrelsesformand og daglig ledelse. 
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Bestyrelsesformanden vurderer, om budgetændringen skal forelægges bestyrelsen til 

beslutning eller efterfølgende orientering. 

  

3 Budgetmodel for budget 2012 

Budgetmodellen for KADK’ s budget for 2012 er designet på baggrund af elementer fra de tre 

tidligere skoler og er justeret og tilpasset til den nye fusionerede skole. I budgetmodellen anvendes 

ovennævnte principper.  
 

Budgetmodellen for 2012 repræsenterer den 1. fase til en overgang til aktivitets- og ressourcestyring 

på KADK. Det er målet, at budgetmodellen udvikles med henblik på en fuld overgang til aktivitets- og 

ressourcestyring på KADK de næste år. 

 

Budgettet for 2012 er en aktivitetsrelateret budgetmodel med rammestyring på omkostningssiden og 

er baseret på central budgettering og fordeling af indtægter, løn- og driftsomkostninger til decentrale 

enheder på de tre hovedfagområder, arkitektur, design, konservering og fællesområdet. Det vil sige, 

at aktivitetsforudsætningerne er knyttet til en budgetramme og korreleret med tilsvarende 

økonomiske ressourcer.  

 

I budgetmodellen anvendes de opstillede principper, hvor de mest centrale omtales kort.  Et af 

hovedprincipperne anvendt i budgetmodellen er central lønstyring, som betyder, at 

lønomkostningerne budgetteres og styres centralt og at, det er ledelsen, der vurderer om en stilling 

skal genbesættes eller tilfalde et andet område.  

 

Et andet centralt princip anvendt i budgetmodellen er rammestyring af driftsomkostninger med 

decentralt budgetansvar. Med udgangspunkt i denne rammestyring er første skridt i 

budgetprocessen, at der udarbejdes et udkast til en budgetramme fordelt på aktivitetsniveau for de 

respektive decentrale enheder. Efterfølgende afstemmes og kvalitetssikres budgetrammen hos de 

budgetansvarlige ledere. Baggrunden for dette princip er, at det er vigtigt at sikre, at den samlede 

ramme for KADK tildelt via finansloven ikke overskrides.  

 

Ligeledes er det vigtigt, at budgetrammen er nøje afstemt med det faktiske, forbrug for at sikre 

stabilitet i driften. Driftsrammen på omkostningssiden er fastsat med udgangspunkt i de givne 

bevillinger ved finanslov og de tre skolers udgifter i de foregående budgetår. Driftsbudgettet er 

fordelt til decentrale enheder på studieafdelinger, institutter, værksteder, administration, bibliotek 

og Center for Designforskning. 

  

Budgetmodellen skelner ligeledes mellem ordinær virksomhed, bibliotek, Center for 

Designforskning, indtægtsdækket virksomhed og ekstern finansieret forskning.  

 

Budgetværktøj 

Budget 2012 er udarbejdet i Excel med henblik på indarbejdelse i Navision Stat. Formålet med 

indarbejdelsen i Navision Stat er en mere effektiv økonomistyring, budgetopfølgning og rapportering 

til daglig ledelse og bestyrelsen, samt de decentrale budgetansvarlige. 
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4 Budgetinstruks 2012 

I dette afsnit gives konkrete anvisninger til de budgetansvarlige på, hvorledes budget 2012 er 

udarbejdet. Her gennemgås og omtales, hvilke centrale budgetposter, der er lagt ind i budget 2012. 

Formålet med denne instruks er en kort beskrivelse af centrale budgetposter. 

 

4.1 Statsforskrivning 

Statsforskrivningen er i udgangspunktet fastsat svarende til 5 procent af bruttoomkostningerne for 

statsinstitutioner. Statsforskrivningens hovedformål er at sikre, at institutionen har en buffer en slags 

kassekredit, således at skolens egenkapital ikke bliver negativ, hvis der de enkelte år skulle realisere 

et negativt årligt driftsresultat. 

  

4.2 KADK opdeling på delregnskaber og formål 

Budget 2012 er opdelt på delregnskaber, som svarer til KADK’ s underkonti på finansloven. 

Budget 2012 er således opdelt på ordinær virksomhed, bibliotek, Center for Designforskning, 

indtægtsdækket virksomhed og ekstern forskning, herunder tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Den ordinære virksomhed er 

underopdelt på de tre hovedfagområder, Arkitektur, Design, Konservering, samt et fællesområde.  

 

Budgettet er ligeledes opdelt på formål, som er undervisning, forskning, videnformidling, 

bygningsdrift, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Målet med denne opdeling er 

et sammenhængende og gennemsigtigt budget, som illustrerer det overordnet resultat på 

underkontoniveau, hovedfagområder og kerneydelser. Skemaoversigter over KADK’ s opdeling på 

delregnskaber og formål fremgår af tabel 1 og 2 i afsnittet Bilag i budgetvejledningen. 

 

Budget 2012 rummer en indtægtsside og en omkostningsside. Indtægtssiden omfatter bevillinger fra 

staten, det vil sige finansloven, samt indtægter fra andre kilder, der er sammensat af eksterne tilskud 

og øvrige indtægter. Eksterne indtægter modsvares af tilsvarende omkostninger.  

Omkostningssiden omfatter lønninger opdelt i fast personale og medhjælp/DVIP og 

driftsomkostninger, hvor ejendomsomkostninger og finansielle omkostninger er specificeret. 

 

Endvidere rummer budgetoversigten en opgørelse over antal årsværk og relevante økonomiske 

nøgletal.  

 

4.3 Finanslovsbevilling 

Bevilling 

I budget 2012 er der brugt det udmeldte forslag til finanslov fra Kulturministeriet, som i forbindelse 

med ressortomlægningen er flyttet til Uddannelsesministeriet. KADK er i 2012 tildelt en 

nettobevilling på 277 mio. kr. 

 

I budget 2012 er der budgetlagt lønomkostninger for 172,2 mio.kr., driftsomkostninger for 116,2 

mio.kr. og en forventet indtjening på 10,8 mio.kr., som giver er nettoomkostning på 277,5 mio.kr. 

KADK’ s forventede resultat i 2012 udgør et underskud på 0,5 mio. kr.   
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I forhold til den flerårige udvikling i bevillingen for KADK henvises til internt budget afsnit 1,3.  

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

delregnskaber i afsnit 4 i internt budget. Daglig ledelse har indtil videre valgt at placere bevillingen 

samlet under fælles. En fordeling af bevillingen på hovedfagområder er mulig, men ikke valgt, idet 

det er meget kompliceret at fordele de store driftsomkostninger til f. ex. husleje på hovedfagområder.  

Det kan overvejes, om dette skal udarbejdes for fremtidige budgetter, således at bevilling og 

driftsomkostninger flyttes til de forskellige hovedfagområder.          

 

Finanslovsbevillingen for 2012 er baseret på antallet af finansårsstuderende, som er fastsat efter 

aftale med Kulturministeriet med udgangspunkt i flerårsaftalen. Hvorvidt den fremtidige bevilling 

skal tildeles efter finansårsstuderende, afventer en afklaring. Det må bero på en drøftelse med 

Uddannelsesministeriet. Kulturministeriet havde i efteråret 2012 en takstmodel i høring, baseret på 

studenterårsværk (STÅ) for de kunstneriske uddannelser. Det er ikke afklaret med det nye 

ministerium, om de kunstneriske uddannelser skal overgå til finansiering via STÅ, som 

universiteterne har.          

4.4 Fælles omkostninger 

Fællesområdet består af flere organisatoriske enheder, som er fælles for de tre hovedfagområder: 

studie- og forskningsadministration, HR, økonomi, bygning/ service, IT, ledelsessekretariat og 

kommunikation. Endvidere er der foreløbig etableret tre enheder for de tre skolers rektorer.  

 

De fælles omkostninger udgør i alt 163 mio. kr. i budgettet for 2012, heraf ca. 65 mio. kr. 

lønomkostninger og 98 mio. kr. driftsomkostninger. Lønomkostningerne omfatter en række 

budgetterede midler til f. ex. censorer, efteruddannelse, feriepenge i forbindelse med fratræden, 

lokalløn, merarbejde, refusion af sygedagpenge, timeløn/medhjælp, vakancer og 

åremålshensættelser.  

 

Fælles driftsomkostninger omfatter de indirekte omkostninger som bygningsmæssig drift og 

vedligeholdelse, service, IT anskaffelser m.v., afskrivninger, faglige investeringer, 

personaleomkostninger, kommunikationsomkostninger, omkostninger relateret til 

Økonomienheden, kantinemæssigdrift og vedligehold, m.v.  

 

Driftsbudgettet for fællesområdet er endeligt fastlagt og kvalitetssikret decentralt i de fælles 

organisatoriske enheder i forhold til de aktiviteter, som skal gennemføres. 

4.5 Ejendomsomkostninger 

I budget 2012 er alle ejendomsomkostninger for KADK samlet under fællesområdet. KADK er 

placeret på tre steder, som er Holmen og Esplanaden i København og Nexø på Bornholm.  I budget 

2012 er Holmen og Esplanaden sammenlagt, og Bornholm er placeret og budgetlagt selvstændigt. 

Dette er valgt, således at det er muligt at opgøre de samlede omkostninger på Bornholm.  

 

De samlede ejendomsomkostninger udgør ca. 68,4 mio. kr. for hele KADK i budget 2012. Heraf 

udgør København ca. 66,3 mio. kr. og Bornholm ca. 2,1 mio. kr.  

 

Ejendomsomkostningerne inkluderer husleje, afskrivninger, reparation og vedligeholdelse, 

dækningsafgifter, el, vand, varme, renovation, vagt, rengøring og serviceabonnementer. 

Ejendomsomkostningerne udgør ca. 59 pct. af de samlede driftsomkostninger.  
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Udviklingen i alle disse poster – så som varslede stigninger på huslejer og driftsomkostninger – 

følges nøje i forhold til alle lokaliteter. Endvidere belyses muligheder for besparelser og 

effektivisering i tæt samarbejde med de budgetansvarlige på områderne.  

 

Økonomienheden vil i samarbejde med Bygnings- og Serviceenheden udarbejde 5-årige 

vedligeholdelsesplaner for alle bygninger på KADK. Formålet med dette er at sikre, at der sker en 

løbende reparation og vedligeholdelse af bygninger, således at uforudsete, store reparations- og 

vedligeholdelsesomkostninger undgås, da det kan få stor betydning for budgettet i fremtiden.       

4.6 Overhead 

Fordeling af overhead mellem administration og de faglige miljøer har været håndteret på forskellige 

måder af de tre skoler. Økonomienheden er i gang med at indsamle data og materiale for skolernes 

tidligere modeller med henblik på at udarbejde et udkast til en ny fælles model for overhead efter 

ønske fra Trojkaen. Indtil den nye fælles model er klar ultimo marts 2012, ændres ikke på de 

nuværende modeller for de gamle skoler. Når den nye model er fastlagt, fordeles overheaden efter de 

nye principper.  

 

I budget 2012 er der i indtægtsbudgettet forventet en indtægt på overhead på ca. 0,8 mio. kr. Dette 

indtægtsskøn er sat lavt, idet det er forbundet med usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt kan 

være svært at forudsige aktivitetsniveauet hele næste år.  

I forbindelse med den løbende økonomiopfølgning kan indtægtsskønnet justeres op eller ned 

afhængigt af aktivitetsniveauet.   

4.7 Indtægter øvrigt 

Der er budgetteret med 10,8 mio. kr. i indtægter i budget 2012. Øvrige indtægter omfatter 

blandt andet indtægter fra revalidender, udenlandske egenbetalende studerende, salg af varer og 

tjenester f. ex. udlejning, print- og kopiydelser, IT administrative opgaver, salg af materiale på 

værksted, salg af bøger, indtægter i forbindelse med masteruddannelsen, overhead, m.v.  

Indtægter er budgetmæssigt placeret decentralt, hvor aktiviteterne udføres.  

4.8 Eksterne tilskud 

Økonomienheden tager i dette første udkast til budget 2012 udgangspunkt i niveauet for tidligere 

budgetår på eksterne tilskud for de tre skoler. Ligeledes er niveauet fastsat med udgangspunkt i 

regnskabet for eksterne tilskud i 2009 og 2010. Prognosen for 2011 er også anvendt. 

Den samlede omsætning på eksternt finansierede projekter er sat til ca. 27,5 mio. kr. i budget 2012. 

 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at niveauet 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.  

 

Der er i budget 2012 afsat 1,0 mio.kr. til tab på eksterne projekter. Det er nødvendigt at afsætte 

midler til tab på projekter. I 2012 er målet at styrke økonomistyringen på dette område væsentligt, 

således at tabet minimeres for KADK.  
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4.9 Investering/afskrivning  

Alle investeringer i budget 2012 håndteres centralt og er placeret i økonomienheden. Investeringer 

styres på skolens overordnede 6 formål, som er undervisning, forskning, GLA, bibliotek, 

hjælpefunktioner, og bygningsmæssige drift. Det er den daglige ledelse, som godkender alle 

investeringer. Det skal afklares nærmere, hvordan bestyrelsen orienteres herom. 

 

I budget 2012 er der et afskrivningsniveau på ca. 6,2 mio. kr. Det afspejler en række forskellige 

investeringer, som afskrives løbende. Nye investeringer foretages, således at et konstant niveau på ca. 

6 mio. kr. i årlige afskrivninger løbende sikres.  For at sikre et fast niveau for investeringer 

udarbejdes 5 årlige investeringsbudgetter. 

 

Det er de enkelte budgetansvarlige ledere, som tilkendegiver deres ønsker til nye investeringer. 

Økonomienheden udarbejder retningslinjer for, hvordan processen med foretagelse af nye 

investeringer skal foregå. Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om investeringer samt 

investeringsbudgettet.      

 

KADK står over for mange nye investeringer de kommende år, og det er derfor nødvendigt at 

prioritere alle disse investeringer.  

4.10 Budgettering af løn, lønregulering og central lønsumsstyring 

Som led i etableringen af et nyt regnskab, implementeringen af ny fælles kontoplan og budgetmodel 

for den fusionerede institution, er alle medarbejdere omkonteret i lønsystemet pr. 1. januar 2012. 

Dette betyder, at er alle medarbejdere er konteret i lønsystemet på en ensartet måde, på de nye 

dimensioner ifølge den nye kontoplan, formål, aktivitet, organisatorisk enhed.   

 

Der er oprettet hensigtsmæssige aktiviteter til fordeling af lønsummen og der er anvendt 

opsplitningsprocenter på relevante medarbejdere til fordeling af lønomkostninger på organisatoriske 

enheder, formål og aktiviteter. Budget- og forbrugsmæssigt vil dette medføre opnåelsen af en bedre, 

mere overskuelig og effektiv styring af lønomkostningerne på hovedfagområder og kerneydelser.   

 

Der er afsat 172,2 mio. kr. lønsum i budget 2012, som styres centralt undtaget midler afsat til 

medhjælp som styres decentralt og er placeret på hovedfagområderne løbende.  

 

Lønbudgettet for 2012 er udarbejdet på personniveau, på organisatoriske enheder, formål og 

aktiviteter på baggrund af lønninger i 2011 niveau med udgangspunkt i en konkret måned. 

Månedslønnen er fremskrevet med 3,2 %, som er opdelt med en fremskrivningsprocent, der udgør 

1,7 % overenskomstmæssig regulering og 1,5 % særlige feriegodtgørelse. 

 Lønsummen er fordelt i fastløn VIP og TAP, PHD, timeløn vedrørende timelærere, kontraktansatte 

og løse ansatte samt sociale ordninger.  

 

Der er anvendt opsplitningsprocenter på relevante medarbejdere til fordeling af lønomkostninger på 

aktiviteter, organisatoriske enheder eller formål, f. ex, undervisning, forskning og/eller GLA.  f. ex. er 

en VIP-ansat opsplittet på undervisning og forskning. Opsplitningsprocenterne gør det blandt andet 

muligt at styre medarbejdernes lønomkostninger på de respektive dimensioner med henblik på 

opnåelse af en effektiv lønstyring og et retvisende billede af lønforbruget.  
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Der er i lønbudgettet taget højde for alle kendte ansættelser på nuværende tidspunkt. 

Lønomkostninger til medhjælp/DVIP på de tre studieretninger er fastsat med udgangspunkt i de tre 

studieretningers nuværende modeller for tildeling af undervisningsressourcer. Se nærmere i afsnit 

om undervisningsressourcer. Der er endvidere taget højde for sygedagpengerefusioner, hensættelse 

af åremålskontrakter, hensættelse til lokalløn og feriepenge i forbindelse med fratrædelser. 

 

 

I nedenstående tabel vises, hvordan de forskellige medarbejderkategorier er aktivitetskonteret i 

budget 2012 og i lønsystemet. 

4.11 Medarbejderkategorier og aktivitetskontering i budget og lønregnskab 

Medarbejderkategori Budget Lønregnskab (SLS)

Censorer DVIP
Censoromkostninger er budgetteret  i budget 2012 
på en særlig aktivitet og styres centralt. 

Timelønnede

DVIP‐lønsum, DTAP lønsum og lønsum til 
studentermedhjælp styres decentralt af de 
budgetansvarlige og er budgetteret på relevante 
aktiviteter, formål og organisatoriske enheder.

Projektansatte/ekstern forskning

Lønsum til projektansatte på UK
90, 95 og 97 er budgetteret på relevante aktiviteter, 
formål og organisatoriske enheder. Der anvendes 
opsplitningspct. i budgettering af lønsum for 
medarbejdere ansat både på ekstern 
forskningsprojekter UK 95 og 97 og UK 10.

Frikøbte medarbejdere

Lønsum for frikøbte ansatte på UK 10
budgetteres på UK 90, 95, 97 samt på relevante  
aktiviteter, formål og organisatoriske enheder ved 
brug af opsplitningspct. 

PHD

PHD’ere er budgetteret på en særlig aktivitet og 
relevante organisatoriske enheder, både på 
formålet undervisning og forskning ved anvendelse 
af opsplitningspct. 

Fastansatte medarbejdere

Fastansatte medarbejdere TAP/VIP er budgetteret 
på særlige aktiviteter, relevante formål og 
organisatoriske enheder. Der er anvendt 
opsplitningspct. på de forskellige formål. 

Alle lønomkostninger konteres i SLS på relevante 
delregnskaber, formål, organisatoriske enheder og 
aktiviteter. Der anvendes opsplitningpct.på f.eks. 

Frikøbte medarbejdere, PHD'ere, medarbejdere ansat 
delvist på eksterne forskningsprojekter, delvist på 

ordinær virksomhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Ansattes efteruddannelse og kompetenceudvikling 

Efteruddannelse og kompetenceudvikling har været budgetlagt forskelligt på de tre skoler. Det har 

ikke været muligt at anvende nogle af de tidligere modeller direkte. Den daglige ledelse har dog 

besluttet at afsætte 1 pct. af den samlede lønsum til efteruddannelse og kompetenceudvikling for det 

faste personale (VIP, TAP og PHD). Der er afsat ca. 1,5 mio.kr. i budget 2012. Det er besluttet at 

drøfte en ny allokeringsmodel med samarbejdsudvalgene. Modellen forventes at være klar senest ved 

udgangen af februar 2012.  

 

I allokeringsmodellen skal det afklares, hvordan midlerne skal fordeles mellem VIP, PHD og TAP. 

Ligeledes skal det afklares, om der skal afsættes centrale midler til fælles strategisk prioritering – 

eksempelvis fælles tiltag for alle hovedfagområder eller længerevarende uddannelsesforløb så som 
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masteruddannelse. Det er vigtigt at modellen er gennemsigtig, f. ex at hver person i hver enhed 

tildeles et fast beløb med et maksimum, således at det er op til den enkelte leder sammen med 

medarbejderne at prioritere efteruddannelse. 

 

Når modellen er besluttet, vil Økonomienheden sørge for at fordele midlerne efter de besluttede 

principper. 

4.13 Vakancer, fratrædelser, nye stillinger mv. 

I forbindelse med udarbejdelsen af lønbudgettet for 2012 er der indarbejdet alle på det tidspunkt 

kendte ansættelser og fratrædelser i forbindelse med f. ex pension eller almindelig aftrædelse. Der er 

ligeledes indarbejdet en besparelse relateret til vakancer på 0,5 mio.kr., grundet en forventning om 

fratrædelser i forbindelse med f. ex jobskifte. I tilfældet, at disse fratrædelser forekommer, er det 

vigtigt at afvente med genbesættelsen af stillingen, således at det budgetterede besparelse på løn på 

0,5 mio.kr. opnås. 

 

I forbindelse med fratrædelse, er det vigtigt, at den daglige ledelse vurderer, om stillingen skal 

nedlægges, genbesættes i samme enhed, eller om der skal opslås en helt ny stilling med et andet 

strategisk formål.  

 

Der er i budget 2012 afsat 0,5 mio.kr. til åremålshensættelser. KADK har 4 personer, som er ansat på 

baggrund af åremålskontrakter. Der er ligeledes i budget 2012 afsat midler på 0,5 mio.kr. til 

feriepengehensættelse og feriepenge i forbindelse med fratrædelser.   

4.14 Personalegoder 

I budget 2012 er der afsat 0,8 mio.kr. til personalegoder. Personalegoderne omfatter blandt andet 

efteruddannelse, personaleseminarer, massage- og psykologordning, skærmbriller, skoleåbning, 

personalefest, julefrokost, personaleskovtur, Holmen event og kaffe/te.  

4.15 Studenterpolitiske aktiviteter 

I budget 2012 er der afsat 1,3 mio. kr. til studenterpolitiske aktiviteter. Disse aktiviteter omfatter 

blandt andet rådighedsbeløbs til studerende, elevsekretariatet på arkitektur, kandidatnetværk, RUS-

uge, skoleåbning, julefrokost, fredagsbar mv. Der skal tages stilling til, om der skal etableres en fælles 

studenterforsamling.   

 

I forbindelse med en række af disse arrangementer har det været nødvendigt at budgetlægge en 

række afledte omkostninger til blandt andet ekstra rengøring, vedligeholdelse og indkøb svarende til 

ca. 0,25 mio.kr.   

4.16 Censor 

Der er afsat 0,8 mio. kr. til honorarer og rejseomkostninger til eksterne censorer i budget 2012. 

Midlerne er budgetteret centralt og placeret i Økonomi i budget 2012. Økonomienheden vil i tæt 

samarbejde med de tre studieadministrationer udmønte disse midler.  

4.17 Lokal lønforhandling  

I lighed med tidligere år afsættes en lønreserve fra centralt hold i forbindelse med afslutningen af de 

lokale lønforhandlinger. Dette beløb er sat til 1,2 mio. kr. i 2012. Udmøntningen af disse midler sker i 

forbindelse med de decentrale lokale lønforhandlinger. Fordelingen skal som udgangspunkt følge en 
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fordelingsnøgle 70/30. Det vil sige, at midlerne skal fordeles med minimum 70 pct. i 

engangsvederlag og maksimum 30 pct. i faste tillæg.  

4.18 Forskeruddannelse og PHD- skole 

Omkostninger til forskeruddannelse og PHD- skole har været håndteret forskelligt på de tre skoler.  

En afklaring omkring dette afventer den daglige ledelse og ansættelsen af en ny rektor. 

 

Forskellen mellem skolerne vedrørende forskeruddannelsen og PHD skolen består blandt andet i, at 

Design og Konservering har finansieret PHD stipendier via eksterne tilskud. For arkitektur har der 

været afsat driftsbudgetter til egne finansierede PHD stipendier.  

I budget 2012 er der afsat midler med udgangspunkt i tidligere budgetår. Der er i alt afsat 1,2 mio.kr. 

til drift af PHD- uddannelserne, primært til brug for uddannelse af de PHD studerende samt rejser og 

køb af materialer.  Midlerne er afsat til hvert hovedfagområde.          

 

Kulturministeriet har tilkendegivet, at de vil støtte KADK med 3,3 mio. kr. til nye PHD stipendier. 

Det er endnu ikke afklaret med Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet, hvordan disse midler 

udmøntes. Når dette er afklaret, er det op til daglig ledelse at fordele PHD stipendierne mellem de 

forskellige hovedfagområder.  

 

I budget 2012 er der ligeledes afsat 0,2 mio.kr. til en fælles forskerskole for KADK. Det er op til daglig 

ledelse at tilrettelægge en proces for etableringen af en fælles forskerskole, samt afklare, hvilke 

aktiviteter denne skal varetage. 

4.19 Fusion - regnskab og økonomi 

I forbindelse med vedtagelsen af loven om kunstneriske uddannelser fra juni 2011, som medførte en 

fusion af de tre skoler, skal der etableres et nyt regnskab pr. 1. januar 2012. I løbet af efteråret 2011 

har fusionsarbejdet med etableringen af det nye regnskab for KADK været gennemført af 

Økonomienheden som hovedansvarlig i samarbejdet med Økonomistyrelsen.  

 

I forbindelse med fusionen af økonomi og regnskab er der udarbejdet følgende for KADK: 

 ny finanskontoplan 

 nye delregnskaber 

 nye formål 

 nye organisatoriske steder 

 nye aktiviteter  

 nye indkøbskategorier 

 

Følgende dimensioner anvendes i den nye kontorplan: 

 

Finanskonto – Delregnskab – Formål – Sted – Aktivitet – Indkøbskategori 

 

En central opgave i fusionsprocessen har været at få udarbejdet en ny kontoplan med tilhørende nyt 

regnskabsdatabase for KADK. Kontoplanen tilrettelægger hele regnskabet og økonomistyringen. Den 

nye kontoplan understøtter således en sammenhængende, gennemskuelig og effektiv økonomistyring 
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samt behovet for rapportering til daglig ledelse, bestyrelsen, afdelinger/institutter, og 

Uddannelsesministeriet. Den indeholder en styrkelse af rapporteringsmuligheder for økonomi og 

regnskab, da kontoplanstrukturen muliggør indlæsningen af budgetposter i økonomisystemet. 

Det har været et mål at etablere en aktivitetskontoplan, som rummer de nødvendige aktiviteter, som 

giver hensigtsmæssige informationer til brug for at opgør og rapportere institutionens kerneydelser. 

 

Som tidligere nævnt, er alle medarbejdere omkonteret i lønsystemet som følge af etableringen af den 

nye kontoplan og fastlæggelsen af specifikke aktiviteter til brug for kontering af lønomkostninger.  

Der er oprettet aktiviteter til fastløn VIP og TAP, PHD, timeløn vedrørende timelærere, 

kontraktansatte og løse ansatte, censorer og sociale ordninger. Målet med disse aktiviteter for løn er 

opnåelsen af en bedre økonomistyring af lønomkostninger og bedre mulighed for bedre 

økonomirapporter til brug for budgettering, budgetopfølgning, opgørelser, m.v. til daglig ledelse og 

bestyrelse. 

 

Budget 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i den nye kontoplan. Indtægter og omkostninger er 

budgetlagt på de nye dimensioner: formål, aktiviteter og organisatoriske enheder.  

 

Derudover er der i forbindelse med fusionen og etablering af nyt regnskab implementeret nyt 

fakturasystem og nyt rejseafregningssystem for KADK.  

 

Hele fusionen af økonomi og regnskab forventes gennemført 1. januar 2012. De gamle regnskaber 

lukker pr. 31. december 2011 og det nye regnskab åbner 1. januar 2012. I forbindelse med det nye 

regnskab oprettes blandt andet en åbningsbalance, og de tre skolers aktiver, passiver, anlæg mv. 

sammenlægges og overføres til det nye regnskab, som forventes at være endelig på plads 1. april 

2012.  

4.20 Undervisningsressourcer  

Tildelingen af undervisningsressourcer i form af DVIP (timelønnede og kontraktansatte undervisere) 

på de tre fusionerede skoler er ikke foretaget efter en fælles fordelingsnøgle. Den nye skole har endnu 

ikke drøftet en fælles fordelingsnøgle for alle hovedfagområderne for tildeling af 

undervisningsressourcer. I budget 2012 er der med udgangspunkt i de nuværende fordelingsnøgler 

for de gamle skoler afsat ca. 17.4 mio. kr. til DVIP heraf ca. 13,4 mio. kr. til Arkitektur, ca. 3,5 mio. kr. 

til Design og ca. 0,5 mio.kr. til Konservering. Ud over dette er også et antal fast VIP, som underviser 

på hovedfagområderne.  

 

På Arkitektur tildeles undervisningsressourcerne efter antal aktive studerende indenfor normeret 

studietid til studieafdelingerne. På Design og Konservering tildeles undervisningsressourcer efter 

antal timer i det pågældende studieår.                                                                                                                                               

4.21 Rammeudmelding og decentrale budgetter 

For hver organisatorisk enhed på KADK med selvstændig budgetansvarlig er der udarbejdet en 

samlet ramme for omkostninger i budgetåret 2012. Der er ligeledes udarbejdet et skøn over 

indtægter, hvis den pågældende enhed har dette. Det gælder f. ex. værksteder og printcenter. 

 

Metode 
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Udgangspunktet for beregning af rammer til budget 2012 har været budget 2011, samt prognose 2 for 

2011, som blev udarbejdet i forbindelse med det konsoliderede regnskab. Når rammen er fordelt til 

alle enheder, inddrages disse i budgetprocessen, således at rammen kvalitetssikres i forhold til de 

aktiviteter, der skal gennemføres indenfor de respektive områder. I denne proces drøftes 

investeringer med de budgetansvarlige og ønsker til strategisk prioritering hos ledelse.  

   

Den samlede omkostningsramme er reduceret med ca. 5 pct. Dette skyldes at finanslovsbevillingen 

for 2012 er reduceret, og at KADK i lighed med andre statsinstitutioner rammes af en række 

budgetkorrektioner fra Finansministeriet på bl.a. indkøb. Udover nedgangen i bevillingen er skønnet 

for de øvrige indtægter sat lavere end tidligere år, idet prognosen for dette ser ud til at blive lavere 

end tidligere. Disse to elementer er hovedårsagen til, at det har været nødvendigt at reducere 

omkostningsrammen.  

 

Som tidligere nævnt, er det et budgetprincip, at hvis budgettet ikke overholdes, skal 

Økonomienheden straks adviseres. Det er vigtigt, at enheden sammen med Økonomi foretager 

korrigerede handlinger i god tid, således at en overskridelse helt undgås eller reduceres til et 

minimum. Hvis enheden ikke tjener de fastsatte indtægter, skal enheden tilsvarende reducere 

omkostninger, således at enheden ikke overskrider sit budget netto.  

 

Ændringer i budget 2012 er foretaget i forhold til de tre skolers tidligere budgetter. I forhold til de tre 

tidligere administrationer er disse sammenlagt pr. 15. september 2012. Der er oprettet 8 enheder, 

som varetager al administration på den nye institution. I forhold til den tidligere organisering på 

skolerne har dette betydet en række ændringer. F. ex har kommunikation og økonomi været placeret 

i et ledelsessekretariat før. Disse områder er nu fordelt til selvstændige enheder grundet omfanget af 

opgaverne. Der er en række andre eksempler, som ikke nævnes her. 

 

De faglige miljøer på de tre tidligere skoler er ikke direkte berørt af fusionen, da der ikke er foretaget 

organisatoriske ændringer. Ligeledes er der heller ikke sket væsentlige budgetmæssige justeringer. 

Det er den nye rektor, der skal lede processen med en ny organisering af de faglige miljøer på KADK.  

4.22 Udviklingsmidler og forskningsmidler 

I juli 2011 er der udmeldt forsknings- og udviklingsmidler til KADK. Der er samlet udmeldt 11,6 mio. 

kr. frem mod 2014. Disse midler er endnu ikke prioriteret af den daglige ledelse. Midlerne for 2011 

forventes modtaget på tillægsbevilling i december 2011 og placeres i egenkapitalen på KADK.  Daglig 

ledelse udarbejder en plan for brugen af midlerne på KADK.  

 

I forhold til midlerne for 2012 er disse indarbejdet i budget 2012. Midlerne for 2012, 2014 og 2015 er 

indarbejdet i bevillingsrammen.  

 

4.23 STADS 

Der er i budget 2012 afsat 0,4 mio.kr. til implementeringen af nyt studieadministrativt system 

STADS. Processen er indtil videre sat i bero som følge af ressortomlægningen.  I Kulturministeriet 

var der udarbejdet en plan for implementering af STADS for KADK, der skulle være igangsat i 2012.  

Der foreligger ingen nuværende plan i Uddannelsesministeriet for implementeringen af STADS på 

KADK.  Beløbet, som er afsat er ikke tilstrækkeligt til at dække omkostningen. Den endelige 

omkostning kendes ikke på nuværende tidspunkt.  
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Prisen forventes at blive mellem 1,5-2,5 mio. kr. i etableringsomkostninger og derefter mellem 1-2 

mio. kr. i årlige driftsomkostninger. Ledelse orienterer bestyrelsen om omkostningen og den 

konkrete implementering, så snart dette foreligger.     

4.24 Overførelsesadgang 

Der er ikke overførelsesadgang for overskud til næste budgetår på decentrale enheder.  

Der arbejdes ikke med lokale egenkapitaler. 

4.25 Budgetkorrektioner 

Den daglige ledelse, det vil sige rektorer og administrationschefer på KADK, kan fortage ændringer 

indenfor rammerne for det enkelte budgetsted, og samtidig indenfor budgettets hovedformål. Øvrige 

budgetændringer skal som udgangspunkt drøftes mellem bestyrelsesformand og daglig ledelse – 

efter et konkret skøn af ændringens omfang og betydning. Bestyrelsesformanden vurderer, om 

budgetændringen skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller efterfølgende orientering. 

4.26 Rektors udviklingspulje 

I budget 2012 har de tre rektorer selvstændige udviklingspuljer. Fordelingen mellem de tre rektorer 

er baseret på tidligere års budgetter. På Arkitektur er der afsat 2. mio. kr., på Design er der afsat 0,1 

mio. kr. og på Konservering er der ligeledes afsat 0,1 mio. kr. 

På Arkitektur er der særligt afsat op til 1. mio. kr. til forskningsklynger det vil sige et særligt projekt 

der skal styrke samarbejdet på tværs af arkitekturen.  Det er ikke afklaret, hvor meget der konkret 

skal anvendes af den afsatte million. Der kan endvidere disponeres op til 0,75 mio.kr. fra rektors 

udviklingspulje til særlige aktiviteter på Biblioteket. 

 

Formålet med udviklingspuljerne er at tilgodese konkrete aktiviteter indenfor forskning og 

undervisning, som ikke kan finansieres af de decentrale budgetter. Der kan være tale om særlige 

rejser, støtte til særlig arrangementer mv. Støtte fra udviklingspuljen omfatter kun engangsbeløb. 

Der kan ikke være tale om støtte til f. ex ansættelser i kortere eller længere tid. Det er vigtigt at 

støtten ikke betyder permanente binder på f. ex ansættelser i form af løn. 

 

Når der er ansat en ny rektor, skal der tages stilling til, hvad der skal ske de hidtidige puljer. 
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Forord 

Beskæftigelsesrapport 2011 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med Kulturministeriets 
kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner og med disses rektorkollegium, Kulturministeriets 
Rektorer (KUR). Rapporten er skrevet af specialkonsulent Pernille Stender, Danmarks Statistik (tlf. 39 
17 34 04 eller e-mail psd@dst.dk). Rapporten har været i høring hos de enkelte uddannelsesinstitutioner 
og i KUR.  
 
Rapporten omfatter de nedenfor anførte institutioner. De anvendte forkortelser for de enkelte institutio-
ner er anført i parentes: 
 

1. Arkitektskolen Aarhus (AAA) 
2. Kunstakademiets Arkitektskole (KA) 
3. Danmarks Designskole (DKDS) 
4. Glas- og Keramikskolen Bornholm (GKB) 
5. Designskolen Kolding (DK) 
6. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) 
7. Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) 
8. Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) 
9. Nordjysk Musikkonservatorium (NM) 
10. Det Fynske Musikkonservatorium (DFM) 
11. Vestjysk Musikkonservatorium (VMK) 
12. Statens Teaterskole (STS) 
13. Skuespillerskolen ved Odense Teater (SskO) 
14. Skuespillerskolen ved Aarhus Teater (SskA) 
15. Kunstakademiets Billedkunstskoler (KAB) 
16. Den Danske Filmskole (DDF) 
17. Kunstakademiets Konservatorskole (KS) 
18. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 

 

Kulturministeriet har i 2009-2011 gennemført en række fusioner af sine uddannelsesinstitutioner: Glas- 
og Keramikskolen Bornholm er fusioneret med Danmarks Designskole. Det Fynske Musikkonservatori-
um, Vestjysk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen ved Odense Teater er fusioneret i Syddansk 
Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Nordjysk Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonserva-
torium er fusioneret i Det Jyske Musikkonservatorium. Endvidere er Kunstakademiets Arkitektskole, 
Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole i 2011 fusioneret i Det Kgl. Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering1. Endelig skiftede Danmarks Biblioteksskole i 
2010 navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi. Da disse fusioner først er trådt i kraft, efter di-
mittendårgang 2009 er dimitteret, opgør denne rapport dimittenderne på de hidtidige 18 institutioner. 
Uddannelsesinstitutionernes rækkefølge er dog ændret i forhold til tidligere rapporter, så uddannelser, 
der emnemæssigt har sammenfald, ligger ved siden af hinanden. Hermed afspejles fusionerne til en vis 
grad. 
 
I denne rapport er populationen de ti seneste dimittendårgange. Hvilke eksakte årgange, som indgår, 
afhænger af, hvornår tilknytningen til arbejdsmarkedet opgøres. I opgørelser der eksempelvis vedrører 
ledighedsprocenten i 2010, indgår dimittendårgangene 2000-2009, mens opgørelser, der vedrører le-
dighedsprocenten i 2009 omfatter dimittendårgangene 1999-2008. 
 
Beskæftigelsesrapporten er finansieret af KUR. 

Danmarks Statistik, oktober 2011

                                                                    
1 I forbindelse med regeringsdannelsen oktober 2011 blev det besluttet at overføre følgende videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet til 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Informationsvidenskabelige Akademi. Kulturministeriet har fortsat følgende videregående 
uddannelsesinstitutioner: Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole samt Rytmisk Musikkonservatorium. 
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Sammenfatning 

Kulturministeriets kunstneriske og kulturelle uddannelsesinstitutioner sigter på at uddanne til en høj 
grad af beskæftigelse. De særlige vilkår for beskæftigelse, som præger denne del af arbejdsmarkedet, gør 
dette til en udfordring. Denne rapport skal dokumentere og forklare udviklingen i beskæftigelsen. 2011-
rapporten viser, at KUM-dimittenderne fortsat er næsten lige så erhvervsaktive som dimittender fra de 
humanistiske lange videregående uddannelser2. I 2010 er erhvervsfrekvensen for KUM-dimittender så-
ledes 88,0 pct., mens den er 89,7 pct. for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannel-
ser. Andelen af erhvervsaktive dimittender fra de lange videregående uddannelser som helhed3 er på 
92,4 pct. og er dermed noget højere.  
 
I forhold til 2009 er der sket et større fald i erhvervsfrekvensen for KUM-dimittender end for de to andre 
dimittendgrupper. Fra 2009 til 2010 er erhvervsfrekvensen for KUM-dimittender således faldet fra 89,5 
pct. til 88,0 pct., mens erhvervsfrekvensen faldt fra 89,9 pct. til 89,7 pct. for dimittender fra humanisti-
ske lange videregående uddannelser og fra 93,1 pct. til 92,4 pct. for dimittender fra de lange videregå-
ende uddannelser som helhed. 
 

I 2010 er ledighedsprocenten for KUM-dimittenderne på 10,1 pct. Hermed er ledigheden for KUM-
dimittender klart højere end for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser, som 
har en ledighedsprocent på 5,3 pct. Ledighedsprocenter for dimittender fra de lange videregående ud-
dannelser som helhed er med 3,2 pct. noget lavere. 
 
Forskellen mellem KUM-dimittendernes ledighedsprocent og ledighedsprocenten for de to andre dimit-
tendgrupper er øget fra 2009 til 2010. KUM-dimittenderne har en stigning i ledigheden fra 9,2 pct.4 i 
2009 til 10,1 pct. i 2010. For dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser steg le-
dighedsprocenten fra 5,3 til 5,4, mens den steg fra 3,2 til 3,5 for dimittender fra de lange videregående 
uddannelser. Danmarks Statistiks ledighedsstatistik viser i øvrigt, at den generelle ledighed steg fra 4,8 
pct. i 2009 til 6,0 pct. i 2010.  
 
Lavkonjunkturen i den danske økonomi har påvirket ledigheden for dimittenderne fra de forskellige 
kunstneriske og kulturelle uddannelser i forskellig grad. Fra 2008 til 2009 havde især dimittenderne fra 
arkitekt- og designskolerne relativt store stigninger i ledigheden. Dette var ikke overraskende, fordi disse 
dimittender især er beskæftigede i liberale erhverv samt i projektansættelser/korttidsansættelser i den 
private sektor. Derfor blev de i særlig grad påvirket af den økonomiske krise. Fra 2009 til 2010 er ledig-
heden fortsat stigende for dimittender fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstaka-
demiets Arkitektskole, men dog i mindre grad end fra 2008 til 2009.  
 
Dimittenderne fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og Den Danske Filmskole har stigende ledighed 
fra 2009 til 2010, hvorimod deres ledighed var nogenlunde den samme i 2008 og 2009. Ledigheden for 
dimittenderne fra konservatorierne, Kunstakademiets Konservatorskole og Det Informationsvidenskabe-
lige Akademi er derimod ikke blevet påvirket af den økonomiske krise i nævneværdig grad. Dimittender-
ne fra scenekunstskolerne arbejder på den del af det kulturelle arbejdsmarked, der er præget af tidsbe-
grænsede ansættelser og lign5. Det bevirker, at ledighedsprocenterne generelt fluktuerer en del fra år til 
år, hvilket også gælder i perioden fra 2008 til 2010. 
 
Resultaterne viser også, at tiden, der går fra afsluttet uddannelse, til man får sit første beskæftigelsesfor-
hold (den såkaldte indtrængningstid), er længere for KUM-dimittender end for dimittender fra de hu-

                                                                    
2 Humanister fra de lange videregående uddannelser er inklusiv bachelorer og forskeruddannede. 
3 Lange videregående uddannelser er inklusiv bachelorer og forskeruddannede og inklusiv de humanistiske uddannelser.   
4 Ledighedsprocenten for 2009 er højere end den offentliggjorte i beskæftigelsesrapporten for 2010. Det skyldes, at populationen er ændret siden sidste beskæfti-

gelsesrapport. Årsagen er, at der er offentliggjort nye oplysninger om, hvorvidt dimittenderne forsat er i gang med en uddannelse i 2009 siden den seneste rap-
port.  

5 I rapporterne kaldet ”det øvrige kulturelle arbejdsmarked”. 
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manistiske lange videregående uddannelser. Betragtes de ældste dimittendårgange har de dog opnået en 
højere beskæftigelsesgrad, som dog ligger lidt under beskæftigelsesgraden for dimittender fra de huma-
nistiske lange videregående uddannelser. 
 
I beskæftigelsesrapporten er der bl.a. anvendt en opdeling af arbejdsmarkedet, som er fastlagt af KUR i 
de tidligere beskæftigelsesrapporter. KUR lægger vægt på, at udviklingen i beskæftigelsen bliver vurderet 
i sammenhæng med en forståelse af det arbejdsmarked, som Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 
uddanner til. Beskæftigelsesrapporterne skelner derfor mellem: ”Det velorganiserede arbejdsmarked” for 
arkitekter, konservatorer og uddannede inden for informationsvidenskab og kulturformidling, ”det se-
miorganiserede arbejdsmarked” for designere, musik- og musikpædagoguddannede samt ”det øvrige 
kulturelle arbejdsmarked” for scenekunstnere, filmuddannede og billedkunstnere.  
 
Gennemsnitsindkomsten for KUM-dimittender var på 307.000 kr. i 2009, mens den var på 348.000 kr. 
for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser. KUM-dimittendernes erhvervsind-
komster er dermed i gennemsnit 12 pct. lavere end indkomsten for dimittender fra de humanistiske lan-
ge videregående uddannelser. Udviklingen i KUM-dimittendernes gennemsnitlige erhvervsindkomst fra 
2008 til 2009 svarer nogenlunde til udviklingen for dimittenderne fra de humanistiske lange videregå-
ende uddannelser. 
 
Indkomst fra udlandet skal selvangives i Danmark, såfremt personen ikke har taget permanent ophold i 
udlandet. Hermed vil indkomsten også indgå i erhvervsindkomsten. Såfremt personen ikke samtidigt har 
været beskæftiget i Danmark, vil dimittenden dog ikke indgå i populationen af beskæftigede, og dermed 
vil erhvervsindkomsten heller ikke indgå. Flere af uddannelsesinstitutionerne har i deres høringssvar 
skrevet, at de mener, at en del dimittender har indkomst fra udlandet eller flytter til udlandet for at ar-
bejde. Dette vil kunne medvirke til en underestimering af dimittendernes beskæftigelsesgrad og den 
gennemsnitlige erhvervsindkomst. I forbindelse med næste års beskæftigelsesrapport er det et mål at 
undersøge, om aktivitet i udlandet kan belyses.  
 

Del 1 Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 

Erhvervsfrekvenser 

Set i et samfundsøkonomisk perspektiv er formålet med uddannelse, at dimittenderne bliver en del af 
arbejdsmarkedet. For at måle om det sker, er det interessant at vurdere KUM-dimittendernes erhvervs-
frekvenser i forhold til andre dimittendgrupper. Det er især relevant at sammenligne KUM-
dimittenderne med de humanistiske lange videregående uddannelser og med den samlede gruppe af 
dimittender med lange videregående uddannelser. Erhvervsfrekvensen viser procentandelen af dimit-
tender, der er i arbejdsstyrken. Uddannelsesinstitutioner har den åbenbare hensigt at uddanne til en høj 
erhvervsfrekvens. En lav erhvervsfrekvens betyder, at en større andel af dimittender befinder sig uden 
for arbejdsstyrken i enten en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning uden løn, førtidspension, kontant-
hjælp6, sygedagpenge mv. En lav erhvervsfrekvens kan dog også være udtryk for, at dimittenderne har 
korte perioder i løbet af året, hvor de ikke arbejder, fx mellem ansættelser eller opgaver af midlertidig 
karakter.  
 
Dimittenderne fra KUM-uddannelserne har en erhvervsfrekvens på 88,0 pct. i 2010. Dimittenderne er 
hermed lidt mindre erhvervsaktive end dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannel-
ser, som har en erhvervsfrekvens på 89,7 pct. For dimittender fra de lange videregående uddannelser 
som helhed er erhvervsfrekvensen på 92,4 pct. og dermed højere.  
  

                                                                    
6 Dvs. modtagere af kontanthjælp, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
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Fra 2009 til 2010 har dimittenderne fra KUM-uddannelserne haft et større fald i erhvervsfrekvensen end 
dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser og de lange videregående uddannelser 
som helhed. Erhvervsfrekvensen for KUM-dimittenderne faldt fra 89,5 pct. til 88,0, pct., mens den faldt 
fra 89,9 pct. til 89,7 pct. for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser og fra 93,1 
pct. til 92,4 pct. for dimittender fra de lange videregående uddannelser som helhed. 
 
Som det fremgår af figur 1, er det dimittenderne fra arkitektskolerne, som har de største fald i erhvervs-
frekvensen fra 2009 til 2010. Der er med andre ord sket en stigning i andelen af dimittender fra arkitekt-
skolerne, som er uden for arbejdsstyrken. Dette er dog ikke ensbetydende med, at dimittenderne nød-
vendigvis har mistet kontakten med arbejdsmarkedet, men kan også dække over, at dimittendernes til-
knytning til arbejdsmarkedet er blevet mindre stabil, fx i form af flere korttidsansættelser. 
 
Figur 1. Erhvervsfrekvens i 2009 og 2010, fordelt på uddannelsesinstitution 
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 Note: Erhvervsfrekvensen for 2009 er beregnet for dimittender fra årgangene 1998-2007. Erhvervsfrekvensen for 2010 er beregnet for dimittender fra 
 årgangene 1999-2008.  

Ledighedsprocenter 

KUM-dimittenderne har en klart højere ledighed end dimittenderne fra de humanistiske lange videregå-
ende uddannelser og især end dimittender fra de lange videregående uddannelser som helhed. Endvide-
re er ledigheden for KUM-dimittender steget mere fra 2009 til 2010. Tabel 1 viser, at 9,2 pct. af KUM-
dimittenderne var ledige i 2009, mens ledighedsprocenten er på 10,1 pct. i 2010. Ledigheden er derimod 
kun steget en smule for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser og fra de lange 
videregående uddannelser som helhed. For KUM-dimittenderne stiger ledighedsprocenten med 0,9 pro-
centpoint fra 2009 til 2010, mens stigningen er på 0,1 procentpoint for dimittender fra de humanistiske 
lange videregående uddannelser og 0,3 procentpoint for dimittender fra de lange videregående uddan-
nelser som helhed. 
 
Tabel 1. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 

  2009 2010 

KUM-dimittender 9,2 10,1 
Dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser 5,3 5,4 
Dimittender fra de lange videregående uddannelser 3,1 3,4 
 
 Note: Dimittendernes ledighedsprocent i 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent i 2010 er opgjort for årgangene 2000-

2009.  

 

Figur 2 viser udviklingen i ledighedsprocenten fra 2008 til 2010 fordelt efter uddannelsesinstitution. 
Som det fremgår, har lavkonjunkturen påvirket ledigheden for dimittenderne fra de forskellige kunstne-
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riske og kulturelle uddannelser i forskellig grad. Fra 2008 til 2009 har især dimittenderne fra arkitekt- og 
designskolerne relativt store stigninger i ledigheden. Dette er ikke overraskende, fordi disse dimittender 
især er beskæftigede i liberale erhverv samt i projektansættelser/korttidsansættelser i den private sektor. 
Derfor er de i særlig grad blevet påvirket af den økonomiske krise. Fra 2009 til 2010 er ledigheden fortsat 
stigende for dimittender fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Arkitekt-
skole, men dog i mindre grad end fra 2008 til 2009. Dimittenderne fra Kunstakademiets Billedkunstsko-
ler og Den Danske Filmskole har også haft større stigninger i ledigheden, men stigningen kommer først 
fra 2009 til 2010, mens ledigheden for disse dimittender var nogenlunde den samme i 2008 og 2009.  
 
Ledigheden for dimittenderne fra konservatorierne, Kunstakademiets Konservatorskole og Det Informa-
tionsvidenskabelige Akademi er derimod ikke blevet påvirket af den økonomiske krise i nævneværdig 
grad. Dimittenderne fra scenekunstskolerne arbejder på ”det øvrige kulturelle arbejdsmarked”, der i høj 
grad er præget af tidsbegrænsede ansættelser og lign. Det bevirker, at ledighedsprocenterne generelt er 
høje og generelt fluktuerer en del fra år til år, hvilket også gælder i perioden fra 2008 til 2010. 
 
Figur 2 viser også, at der fortsat er forholdsvist store forskelle i niveauet for ledighedsprocenterne mel-
lem dimittenderne fra de forskellige KUM-uddannelser. Dimittender fra konservatorierne, Kunstakade-
miets Konservatorskole og Det Informationsvidenskabelige Akademi har de laveste ledighedsprocenter. 
 
Figur 2. Ledighedsprocent i 2008-2010, fordelt på uddannelsesinstitution 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007. Dimittendernes ledighedsprocent i 2009 er opgjort for årgangene 1999-

2008. Dimittendernes ledighedsprocent i 2010 er opgjort for årgangene 2000-2009.  

 
Tabel 2 viser, at ledighedsprocenten er højest for de nyuddannede, og at ledighedsprocenten for de ny-
uddannede endvidere har været stigende fra 2009 til 2010. Dimittendårgangen fra 2009 har en ledig-
hedsprocent på 20,7 i 2010. Til sammenligning var ledighedsprocenten på 17,9 for dimittendårgangen 
fra 2008 i 2009. Over tid falder ledighedsprocenten til et lavere niveau for de enkelte årgange. Som det 
også fremgår af tabel 2, er indtrængningstiden på arbejdsmarkedet (målt ved det tidspunkt, hvor ledig-
hedsprocenten falder til den overordnede ledighedsprocent) på ca. 4 år. Indtrængningstiden er hermed 
den samme i 2010 som i 2009.  
 
Tabel 2. Ledighedsprocent i 2009 og 2010, fordelt efter årgange 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2009 6,1 5,6 6,3 7,6 7,3 8,1 8,7 11,3 13,4 17,9  
2010  5,7 6,3 7,7 8,4 7,7 10,0 9,7 11,5 14,3 20,7 
 

 Note: Dimittendernes ledighedsprocent i 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent i 2010 er opgjort for årgangene 2000-
2009.  
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For alle videregående uddannelsesområder er dimittendledigheden høj. Det absolutte niveau og det an-
tal år, der går, før dimittenderne når en høj grad af beskæftigelse, er afgørende for at vurdere udviklin-
gen. Kulturministeriets område er præget af store forskelle.  
 
Tabel 3 viser indtrængningstiden fordelt efter uddannelsesinstitution og dimittendårgang. Der er betyde-
lige forskelle i ledighedsniveauet mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner, og forskellene er især sto-
re for de nyuddannede. Hovedreglen om, at ledighedsprocenten er højest for de nyuddannede, gælder 
også for de enkelte uddannelsesinstitutioner. Som det fremgår, er der dog undtagelser fra det generelle 
billede. En medvirkende årsag til dette kan være, at der er variation i den uddannelsesmæssige sammen-
sætning af årgangene på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis er der for nogle uddannelses-
retninger kun dimittendafgang hvert andet år, ligesom nogle dimittendårgange er meget små. Derfor bør 
sammenligninger mellem den enkelte institutions årgange og mellem institutionerne indbyrdes foreta-
ges med forsigtighed.  
 
Tabel 3. Ledighedsprocent i 2010 fordelt efter uddannelsesinstitution og årgang 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AAA  7,0 8,0 10,5 7,4 6,8 11,2 12,0 15,0 11,4 18,0 
KA 4,2 7,2 8,2 12,8 11,2 11,3 11,2 16,9 21,2 26,4 
DKDS 6,5 9,8 8,4 15,8 15,0 9,5 17,2 14,7 25,0 34,9 
GKB 9,3 7,3 3,8 4,5 2,0 18,8 21,1 13,7 25,8 24,6 
DK  8,3 5,0 9,6 15,8 11,7 14,9 8,9 15,1 22,5 33,0 
DKDM 3,8 5,2 1,5 5,8 1,9 4,4 6,2 1,5 8,2 4,9 
RMC 20,8 3,2 11,1 9,8 3,6 12,3 6,9 8,0 9,3 11,4 
DJM 2,4 5,4 3,3 5,9 7,6 5,7 2,9 4,0 11,4 9,9 
NM 0,9 0,0 1,0 0,0 2,4 2,1 1,8 1,9 2,2 0,0 
DFM 4,2 5,1 2,3 5,6 8,3 2,4 4,5 4,6 8,3 10,9 
VMK 2,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 18,5 
STS 13,4 11,1 12,3 8,7 13,1 21,5 13,8 14,0 11,7 20,4 
SskO 14,5 25,5 39,2 15,2 13,2 26,3 26,4 21,1 21,2 30,4 
SskA 12,7 19,0 28,5 9,7 19,3 11,7 25,5 5,8 28,4 20,4 
KAB d 8,8 d d 11,8 d 14,6 17,9 23,2 48,5 
DDF d 5,5 d 6,4 14,2 11,6 d 16,2 23,7 22,0 
KS 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 10,6 6,7 8,9 
IVA 3,0 3,1 3,6 3,3 3,5 4,5 3,7 5,0 5,5 14,0 
I alt 5,7 6,3 7,7 8,4 7,7 10,0 9,7 11,5 14,3 20,7 
 
 Note: Dimittendernes ledighedsprocent i 2010 er opgjort for årgangene 2000-2009. ”d” betyder, at oplysningen er udeladt, fordi der er færre end 5 dimittender.  

Beskæftigelsesgrader 

Tabel 4 opgør dimittenderne efter deres beskæftigelsesgrad. De fuldt beskæftigede har slet ingen ledig-
hed, og de næsten fuldt beskæftigede har en ledighedsgrad på under 20 pct. De delvist beskæftigede har 
en ledighedsgrad på mellem 20 pct. og 60 pct., og de helt eller delvist ledige har en ledighedsgrad på 
over 60 pct.  
 
Denne rapport antager, at personer, der er i arbejdsstyrken og ikke er ledige, er i beskæftigelse. I realite-
ten kan disse personer dog også være uden for arbejdsstyrken, fx på førtidspension. Danmarks Statistik 
er ikke i stand til at opgøre graden af beskæftigelse direkte; derfor er det nødvendigt at antage, at perso-
ner, der ikke er ledige, er i beskæftigelse.  
 
KUR vurderer, at summen af ”fuld beskæftigelse” og ”næsten fuld beskæftigelse” er et hensigtsmæssigt 
udtryk for den grad af beskæftigelse, som kan forventes hos dimittender fra de kunstneriske og kulturelle 
uddannelser. KUR vurderer således, at en gennemsnitlig ledighedsgrad på under 20 pct. er udryk for en 
høj grad af beskæftigelse på det kulturelle og især det kunstneriske arbejdsmarked. Tabel 4 viser, at 83,9 
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pct. af dimittenderne fra årgangene 1999-2008 er ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede” i 20097. Dette 
er, ikke overraskende, noget lavere end i 2008, hvor 88,2 pct. af dimittenderne var fuldt eller næsten 
fuldt beskæftigede. Tabel 4 viser også, at der er en lidt større andel mænd end kvinder, der er enten 
”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”. Dette er en ændring i forhold til de senere år, hvor andelen af 
mænd og kvinder, der er fuldt eller næsten fuldt beskæftigede, har været mere ens. 
  
Tabel 4. Beskæftigelsesgrader i 2008 og 2009, fordelt på køn (i procent) 

  Mænd  Kvinder  I alt  

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Fuld beskæftigelse (ingen ledighed) 79,8 77,7 75,0 72,0 77,1 74,5 
Næsten fuld beskæftigelse (1-20 pct. ledighed) 9,3 7,8 12,6 10,6 11,2 9,3 
Sum: fuld og næsten fuld beskæftigelse 89,1 85,5 87,6 82,6 88,2 83,9 
Delvis beskæftigelse (20-59 pct. ledighed) 9,5 10,3 11,1 13,9 10,4 12,3 
Hel eller delvis ledighed (over 60 pct. ledighed) 1,4 4,3 1,3 3,5 1,4 3,8 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad i 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007, der var i arbejdsstyrken ultimo november 2008. Dimittendernes beskæfti-

gelsesgrad i 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der var i arbejdsstyrken ultimo november 2009.  

 

Figur 3 viser beskæftigelsesgraderne fordelt på årgange. I figuren er tal for ”fuld og næsten fuld beskæf-
tigelse” lagt sammen og markeret med den stiplede blå linje. Som sammenligningsgrundlag er andelen 
af ”fuldt og næsten fuldt beskæftigede” også vist for dimittender fra de humanistiske lange videregående 
uddannelser. Denne er markeret med den stiplede røde linje. Figur 3 viser, hvordan beskæftigelsen for 
begge områder stiger, desto længere tid dimittenderne har været uddannet (indtrængningstiden). End-
videre viser figuren, at forskellen i beskæftigelsesniveauet mellem KUM-dimittender og humanistiske 
dimittender generelt bliver mindre, jo ældre dimittendårgangene er. 
 
Figur 3. Beskæftigelsesgrader i 2009 for KUM-dimittender og dimittender fra de humanistiske lange 

videregående uddannelser efter dimittendårgang 
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 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad i 2010 er opgjort for årgangene 2000-2009, der var i dimittender i arbejdsstyrken ultimo november 2009. 

 

Der er forholdsvis store forskelle på beskæftigelsesgraderne for dimittenderne fra de forskellige KUM-
uddannelsesinstitutioner. Figur 4 viser, at dimittender fra Vestjysk Musikkonservatorium og Nordjysk 
Musikkonservatorium med henholdsvis 95,6 pct. og 95,2 pct. har den største andel af dimittender, der 
enten er ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”. De tre scenekunstskoler og dernæst de to designskoler 
samt Glas- og Keramikskolen Bornholm har de laveste andele af ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”. 

                                                                    
7 I denne rapport ses kun på beskæftigelsesgraderne for 2008 og 2009, fordi beskæftigelsesgraderne for 2010 vurderes at være et for usikkert mål for, om man 
rent faktisk er beskæftiget. Årsagen er, at der endnu ikke eksisterer oplysninger om, hvorvidt personen er i arbejdsstyrken ultimo november 2010. Tilknytningen til 
arbejdsmarkedet i 2010 belyses i stedet via ledighedsprocenter. 
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Som det vil fremgå længere fremme i rapporten, har dimittenderne fra scenekunstskolerne trods de for-
holdsvis lave beskæftigelsesgrader relativt høje erhvervsindkomster. 
  
Figur 4. Beskæftigelsesgrader i 2009, fordelt på uddannelsesinstitution  
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 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad i 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2009. 

 

I lighed med de tidligere beskæftigelsesrapporter anvendes en opdeling af arbejdsmarkedet, der tidligere 
er foretaget og beskrevet af KUR. Det drejer sig om tre typer af delarbejdsmarkeder, som dimittenderne 
fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser går ud til. De tre delarbejdsmarkeder er henholdsvis:  
  
• Det velorganiserede arbejdsmarked 
• Det semiorganiserede arbejdsmarked 
• Det øvrige kulturelle arbejdsmarked 
 
Det velorganiserede arbejdsmarked omfatter arbejdsmarkedet for uddannede inden for informationsvi-
denskab og kulturformidling, arkitekter samt konservatorer. Det velorganiserede arbejdsmarked er vel-
struktureret og gennemsigtigt på både udbuds- og efterspørgselssiden i form af overenskomster og vel-
organiserede arbejdsgivere. Tabel 5 viser beskæftigelsesgraderne for det velorganiserede arbejdsmarked. 
Generelt var mindst 90 pct. af dimittenderne fra Det Informationsvidenskabelige Akademi og Kunstaka-
demiets Konservatorskole ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede” i 2009. For dimittenderne fra de to 
arkitektskoler var andelen af ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede” på omkring 80 pct.  
 
Fra 2008 til 2009 faldt beskæftigelsesgraderne for dimittenderne på det velorganiserede arbejdsmarked. 
Faldet berørte dimittenderne fra de to arkitektskoler, men også konservatorskolen. Dimittenderne fra 
Det Informationsvidenskabelige Akademi har derimod kunnet opretholde en høj andel af ”fuldt eller 
næsten fuldt beskæftigede”. 
 
Tabel 5. Beskæftigelsesgrader i 2008 og 2009 for det velorganiserede arbejdsmarked (i procent)  

  AAA KA KS IVA 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Fuld beskæftigelse (ingen ledighed) 84,8 73,7 80,4 71,5 85,4 82,7 86,3 87,5 
Næsten fuld beskæftigelse (1-20 pct. ledighed) 7,7 7,8 9,0 9,4 13,5 6,2 8,5 4,9 
Sum: fuld og næsten fuld beskæftigelse 92,5 81,6 89,5 80,9 99,0 88,9 94,8 92,4 
Delvis beskæftigelse (20-59 pct. ledighed) 6,4 13,0 9,0 13,8 1,0 11,1 4,3 6,2 
Hel eller delvis ledighed (over 60 pct. ledighed) 1,1 5,4 1,5 5,2 0,0 0,0 0,9 1,3 
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad for 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2008. Dimittendernes 
beskæftigelsesgrad for 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2009.  
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Det semiorganiserede arbejdsmarked omfatter dimittender fra designskolerne og musikkonservatorierne. 
Her finder man både en række velstrukturerede jobmuligheder og projektansættelser. Tabel 6 viser, at 
beskæftigelsesgraden for dimittender fra Danmarks Designskole og Designskolen Kolding har været fal-
dende fra 2008 til 2009. Dimittenderne fra Glas- og Keramikskolen Bornholm har derimod haft en stig-
ning i andelen af ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”, og andelen ligger derfor på niveau med de to 
designskoler i 2009. 
 
Tabel 6. Beskæftigelsesgrader i 2008 og 2009 for det semiorganiserede arbejdsmarked – design-

skolerne (i procent)  

  DK DKDS GKB 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Fuld beskæftigelse (ingen ledighed) 69,5 66,6 68,0 66,4 55,1 53,9 
Næsten fuld beskæftigelse (1-20 pct. ledighed) 14,5 12,0 12,9 9,0 16,7 23,6 
Sum: fuld og næsten fuld beskæftigelse 84,0 78,6 80,9 75,5 71,8 77,5 
Delvis beskæftigelse (20-59 pct. ledighed) 13,8 15,0 16,2 18,5 28,2 19,1 
Hel eller delvis ledighed (over 60 pct. ledighed) 2,2 6,4 3,0 6,0 0,0 3,4 
I alt 100 100 100 100 100 100 
 

 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad for 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2008. Dimittendernes 
beskæftigelsesgrad for 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2009.  

 

Arbejdsmarkedsvilkårene for de udøvende musikere på konservatorieområdet er forskellige. Arbejds-
markedet for klassiske udøvende musikere er præget af mange faste stillinger i orkestre, kor, ensembler 
mv., hvorimod arbejdsmarkedet for rytmiske udøvende musikere i højere grad er præget af freelance-
ansættelser, projektansættelser og lignende. Disse forhold må tages i betragtning ved en sammenligning 
af beskæftigelsesgraden for dimittenderne. 
 
Tabel 7 viser, at beskæftigelsesgraden for dimittender fra de fleste konservatorier ligger omkring eller 
over 90 pct. For dimittender fra Rytmisk Musikkonservatorium ligger beskæftigelsesgraden med 83,8 
pct. dog noget lavere. Dette er helt forventeligt, da arbejdsmarkedet for rytmisk musik ikke i samme grad 
er præget af faste stillinger. Tabellen viser, at beskæftigelsesgraderne for dimittender fra konservatorier-
ne har været konstante eller let stigende fra 2008 til 2009. Idet dimittenderne fra konservatorierne ikke i 
nævneværdig grad har stigende ledighed i 2010, må det forventes, at deres beskæftigelsesgrad i 2010 vil 
være nogenlunde den samme.  
 
Tabel 7. Beskæftigelsesgrader i 2008 og 2009 for det semiorganiserede arbejdsmarked – kon-

servatorierne (i procent)  

  DKDM RMC DJM NM DFM VMK 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Fuld beskæftigelse (ingen ledighed) 79,0 81,6 66,4 71,0 76,4 78,0 79,1 86,9 82,4 80,6 83,6 93,0 
Næsten fuld beskæftigelse (1-20 pct. ledighed) 9,4 8,0 14,8 12,8 14,9 12,1 11,9 8,3 8,2 9,9 9,4 2,6 
Sum: fuld og næsten fuld beskæftigelse 88,4 89,6 81,2 83,8 91,3 90,2 91,0 95,2 90,7 90,6 93,0 95,6 
Delvis beskæftigelse (20-59 pct. ledighed) 10,5 8,9 17,3 14,1 8,5 8,5 7,5 4,8 8,8 7,9 6,3 3,5 
Hel eller delvis ledighed (over 60 pct. ledighed) 1,1 1,5 1,5 2,0 0,2 1,3 1,5 0,0 0,5 1,6 0,8 0,9 
I alt 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad for 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2008. Dimittendernes 
beskæftigelsesgrad for 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2009.  

 
Det øvrige kulturelle arbejdsmarked omfatter dimittender fra Den Danske Filmskole, Kunstakademiets 
Billedkunstskoler og scenekunstskolerne. Dette heterogene arbejdsmarked er i høj grad præget af pro-
jektansættelser og andre tidsbegrænsede ansættelser og kombinationer af ansættelsesformer, herunder 
freelance-virksomhed, hvilket afspejler sig i dimittendernes grad af tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Tabel 8 viser, at beskæftigelsesgraden for dimittender fra scenekunstskolerne ligger forholdsvist lavt og 
er faldende fra 2008 til 2009. Derimod er 80 pct. af dimittenderne fra Den Danske Filmskole og Kunst-
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akademiets Billedkunstskoler ”fuldt eller næsten fuldt beskæftigede”. Dimittenderne havde stigende 
beskæftigelsesgrader fra 2008 til 2009. I 2010 stiger ledigheden for dimittenderne fra Den Danske Film-
skole og Kunstakademiets Billedkunstskoler, og derfor må det forventes, at deres beskæftigelsesgrad vil 
være lavere i næste års beskæftigelsesrapport. 
 
Tabel 8. Beskæftigelsesgrader i 2008 og 2009 for det øvrige kulturelle arbejdsmarked (i procent)  

  STS SskO SskA KAB DDF 

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Fuld beskæftigelse (ingen ledighed) 49,5 48,2 42,2 43,5 33,3 30,4 72,4 75,7 62,6 72,3 
Næsten fuld beskæftigelse (1-20 pct. ledighed) 24,7 24,1 31,3 24,2 27,5 21,7 8,3 7,6 16,6 9,7 
Sum: fuld og næsten fuld beskæftigelse 74,2 72,4 73,4 67,7 60,9 52,2 80,7 83,3 79,1 82,1 
Delvis beskæftigelse (20-59 pct. ledighed) 24,7 22,6 21,9 21,0 37,7 42,0 17,7 11,0 18,2 13,3 
Hel eller delvis ledighed (over 60 pct. ledighed) 1,1 5,0 4,7 11,3 1,4 5,8 1,6 5,7 2,7 4,6 
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 Note: Dimittendernes beskæftigelsesgrad for 2008 er opgjort for årgangene 1998-2007, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2008. Dimittendernes 
beskæftigelsesgrad for 2009 er opgjort for årgangene 1999-2008, der indgik i arbejdsstyrken ultimo november 2009.  

 

Arbejdsstedets fysiske beliggenhed 

Geografisk mobilitet vil ofte medføre et højere beskæftigelsesniveau. Tabel 9 viser fordelingen af dimit-
tender efter den region, hvor deres arbejdssted er fysisk beliggende. Tabellen viser, at KUM-
dimittenderne har en tendens til at blive beskæftiget i den region, hvor uddannelsesinstitutionen befin-
der sig, men også at mange dimittender generelt finder beskæftigelse i hovedstaden. 
 
Tabel 9. Beskæftigede efter arbejdsstedsregion i 2010 (i procent) 

  Region 

Hovedstaden 

Region  

Sjælland 

Region 

Syddanmark 

Region 

Midtjylland 

Region 

Nordjylland 

I alt 

Arkitektskolen Aarhus 24,1 2,2 10,3 60,5 2,9 100,0 
Kunstakademiets Arkitektskole 91,1 4,4 2,8 1,2 0,4 100,0 
Danmarks Designskole 90,9 4,6 1,9 2,1 0,5 100,0 
Glas- og Keramikskolen Bornholm 71,8 7,7 2,6 15,4 2,6 100,0 
Designskolen Kolding 39,3 2,6 33,0 22,8 2,3 100,0 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 77,7 9,3 4,5 7,2 1,2 100,0 
Rytmisk Musikkonservatorium 75,5 18,2 3,7 2,2 0,4 100,0 
Det Jyske Musikkonservatorium 25,1 3,2 11,9 55,3 4,5 100,0 
Nordjysk Musikkonservatorium 8,3 4,1 4,1 17,9 65,5 100,0 
Det Fynske Musikkonservatorium 24,1 7,0 59,4 7,0 2,7 100,0 
Vestjysk Musikkonservatorium 25,4 4,4 50,0 17,5 2,6 100,0 
Statens Teaterskole 72,2 5,7 7,4 7,4 7,4 100,0 
Skuespillerskolen ved Odense Teater 56,9 2,0 21,6 9,8 9,8 100,0 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 49,1 5,5 7,3 23,6 14,5 100,0 
Kunstakademiets Billedkunstskoler 88,7 3,2 4,8 2,7 0,5 100,0 
Den Danske Filmskole 95,5 3,4 0,6 0,6 0,0 100,0 
Kunstakademiets Konservatorskole 75,3 2,5 9,9 8,6 3,7 100,0 
Det Informationsvidenskabelige Akademi 55,9 9,8 10,7 13,9 9,7 100,0 
I alt 59,1 5,9 10,8 19,2 5,1 100,0 
 
 Note: Dimittendernes beskæftigelse fordelt efter arbejdsstedsregion (den region, hvor arbejdsstedet er fysisk placeret) i 2010 er opgjort for dimittender fra 

årgangene 1999-2008, der var beskæftigede ultimo november 2009. 

Arbejdsmarkedsstatus  

Figur 5 viser fordelingen af dimittender efter arbejdsmarkedsstatus. Andelen af dimittender, der er selv-
stændige, varierer en del mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner. Kunstakademiets Billedkunstsko-
ler har med 58,1 pct. den største andel af dimittender, der er selvstændige. Den Danske Filmskole, de to 
designskoler og Glas- og Keramikskolen Bornholm har ligeledes store andele af dimittender, der arbejder 
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som selvstændige. Blandt dimittender, der er beskæftigede som lønmodtagere, er dimittenderne fra arki-
tektskolerne, scenekunstskolerne, designskolerne og Den Danske Filmskole oftest ansat i den private 
sektor, mens dimittenderne fra konservatorierne, Det Informationsvidenskabelige Akademi og Kunst-
akademiets Konservatorskole i større udstrækning er ansat i den offentlige sektor. Som tidligere nævnt er 
især dimittenderne fra arkitektskolerne og designskolerne blevet ramt af ledighed i 2009 og 2010, hvil-
ket hænger sammen med, at de i udpræget grad arbejder i den private sektor, der blev ramt af den øko-
nomiske krise.  
 
Figur 5. Arbejdsmarkedsstatus i 2010, fordelt efter uddannelsesinstitution  
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 Note: Arbejdsmarkedsstatus i 2010 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008, der var beskæftigede ultimo november 2009. 

 

Indkomster 

Dimittendernes indkomstniveau og udviklingen heri er et vigtigt kriterium for at vurdere uddannelsesin-
stitutionernes evne til at uddanne til beskæftigelse. Til det formål anvendes erhvervsindkomsten, fordi 
den er direkte knyttet til indtjeningen fra det erhvervsarbejde, som dimittenderne måtte opnå efter endt 
uddannelse. Erhvervsindkomsten indeholder i modsætning til personindkomsten ikke diverse overfør-
selsindkomster.  
 
Tabel 10 viser, at den gennemsnitlige erhvervsindkomst varierer en del mellem uddannelsesinstitutio-
nerne. Dimittender fra Den Danske Filmskole har den højeste gennemsnitlige erhvervsindkomst i 2009. 
Herefter følger dimittenderne fra arkitektskolerne, scenekunstskolerne, Det Informationsvidenskabelige 
Akademi og Kunstakademiets Konservatorskole. Herefter følger dimittenderne fra konservatorierne, 
hvor dimittenderne fra Rytmisk Musikkonservatorium ligger lavest blandt konservatorierne. Herefter 
følger dimittenderne fra de to designskoler, mens dimittenderne fra Glas- og Keramikskolen Bornholm 
og fra Kunstakademiets Billedkunstskoler har de laveste erhvervsindkomster. Tabellen viser også, at di-
mittender fra scenekunstskolerne har forholdsvis høje erhvervsindkomster på trods af, at de har en lave-
re beskæftigelsesgrad end de andre dimittender.  
  
Gennemsnitsindkomsten for KUM-dimittender var på 307.000 kr. i 2009, mens den var på 348.000 kr. 
for dimittender fra de humanistiske lange videregående uddannelser. KUM-dimittendernes erhvervsind-
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komster er dermed i gennemsnit 12 pct. lavere end indkomsten for dimittender fra de humanistiske lan-
ge videregående uddannelser. Udviklingen i KUM-dimittendernes gennemsnitlige erhvervsindkomst fra 
2008 til 2009 svarer nogenlunde til udviklingen for dimittenderne fra de humanistiske lange videregå-
ende uddannelser. 
 
Indkomst fra udlandet skal selvangives i Danmark, og den vil derfor indgå i erhvervsindkomsten. Det 
gælder, uanset om personen har optjent indkomsten, mens han har været bosiddende i Danmark eller ej. 
Hvis personen ikke har været beskæftiget i Danmark, vil dimittenden dog ikke indgå i populationen af 
beskæftigede, og dermed vil erhvervsindkomsten heller ikke indgå. Flere af uddannelsesinstitutionerne 
har i deres høringssvar skrevet, at de mener, at en del dimittender har indkomst fra udlandet. Dette vil 
kunne medvirke til en underestimering af dimittendernes beskæftigelsesgrad og af den gennemsnitlige 
erhvervsindkomst. I forbindelse med næste års beskæftigelsesrapport er det et mål at undersøge, om 
aktivitet i udlandet kan belyses. 
 
Jævnfør tidligere rapporter kan den gennemsnitlige erhvervsindkomst for dimittender fra Kunstakade-
miets Billedkunstskoler fluktuere en del fra år til år. En medvirkende årsag er, at mange dimittender fra 
Kunstakademiets Billedkunstskoler er beskæftigede som selvstændige. Dette forhold gør sig også gæl-
dende for dimittender fra Den Danske Filmskole og dimittender fra designskolerne. En anden medvir-
kende årsag er, at nogle billedkunstnere kan have ekstraordinært høje indkomster i nogle år, hvilket kan 
påvirke gennemsnittet meget. Endelig vil erhvervsindkomsten også blive påvirket negativt, når dimit-
tender, der tjener godt, bosætter sig i udlandet.  
 
Tabel 10. Gennemsnitlig erhvervsindkomst i 2008 og 2009, fordelt efter uddannelsesinstitution 

  2008 2009 2008-2009 i pct. 

Arkitektskolen Aarhus 356.000 352.000 -1,0 
Kunstakademiets Arkitektskole 347.000 341.000 -1,7 
Danmarks Designskole 247.000 247.000 0,2 
Glas- og Keramikskolen Bornholm 165.000 173.000 5,0 
Designskolen Kolding 240.000 247.000 2,6 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 287.000 303.000 5,8 
Rytmisk Musikkonservatorium 237.000 251.000 5,5 
Det Jyske Musikkonservatorium 272.000 281.000 3,5 
Nordjysk Musikkonservatorium 277.000 297.000 7,1 
Det Fynske Musikkonservatorium 268.000 280.000 4,6 
Vestjysk Musikkonservatorium 282.000 292.000 3,4 
Statens Teaterskole 313.000 310.000 -1,1 
Skuespillerskolen ved Odense Teater 299.000 339.000 13,4 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 337.000 334.000 -0,9 
Kunstakademiets Billedkunstskoler 213.000 138.000 -34,9 
Den Danske Filmskole 384.000 436.000 13,5 
Kunstakademiets Konservatorskole 304.000 318.000 4,7 
Det Informationsvidenskabelige Akademi 312.000 329.000 5,5 
I alt 303.000 307.000 1,3 
Humanistiske lange videregående uddannelser 335.000 348.000 3,9 
 

  Note: Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i 2008 er opgjort for dimittender fra årgangene 1998-2007, der var beskæftigede ultimo november 2008. Den 
gennemsnitlige erhvervsindkomst i 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008, der var beskæftigede ultimo november 2009. Udviklingen fra 2008 
til 2009 er beregnet på de ikke afrundede tal. 

 

Tabel 11 viser både den gennemsnitlige erhvervsindkomst og den gennemsnitlige personindkomst for 
KUM-dimittenderne i 2009. For dimittender fra en række af uddannelsesinstitutionerne ligger person-
indkomsten en del over erhvervsindkomsten. Det er især tilfældet for Kunstakademiets Billedkunstskoler 
og de tre scenekunstskoler. For scenekunstnere er forklaringen, at dimittender fra scenekunstskolerne 
har lavere beskæftigelsesgrader end de andre dimittender. Derfor har scenekunstnere højere overførsels-
indkomster. For billedkunstnere er den primære årsag, at kunststøtte indgår i personindkomsten, men 
ikke i erhvervsindkomsten. 
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Tabel 11. Gennemsnitlig erhvervs- og personindkomst i 2009, fordelt efter uddannelsesinstitution 

  Erhvervsindkomst Personindkomst 

Arkitektskolen Aarhus 352.000 379.000 
Kunstakademiets Arkitektskole 341.000 371.000 
Danmarks Designskole 247.000 289.000 
Glas- og Keramikskolen Bornholm 173.000 210.000 
Designskolen Kolding 247.000 281.000 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 303.000 337.000 
Rytmisk Musikkonservatorium 251.000 290.000 
Det Jyske Musikkonservatorium 281.000 303.000 
Nordjysk Musikkonservatorium 297.000 324.000 
Det Fynske Musikkonservatorium 280.000 308.000 
Vestjysk Musikkonservatorium 292.000 314.000 
Statens Teaterskole 310.000 361.000 
Skuespillerskolen ved Odense Teater 339.000 398.000 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater 334.000 402.000 
Kunstakademiets Billedkunstskoler 138.000 191.000 
Den Danske Filmskole 436.000 481.000 
Kunstakademiets Konservatorskole 318.000 355.000 
Det Informationsvidenskabelige Akademi 329.000 351.000 
I alt 307.000 338.000 
 
 Note: Den gennemsnitlige erhvervsindkomst og den gennemsnitlige personindkomst i 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008, der var i be-

skæftigelse ultimo november 2009. Erhvervs- og personindkomsten er afrundet til hele tusinder. 

Del 2 De enkelte uddannelser 

Konservatorierne (DFM, DJM, DKDM, NM, RMC og VMK) 

Figur 6 viser, at ledighedsprocenten er nogenlunde uændret fra 2009 til 2010 for dimittender fra konser-
vatoriernes klassiske og rytmiske uddannelser samt fra konservatoriernes øvrige uddannelseskategorier.  
 
Figur 6. Ledighedsprocent i 2009 og 2010, fordelt efter uddannelseskategori 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  
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Figur 7 viser et lille fald i ledighedsprocenten for de klassiske uddannelseskategorier på de fleste konser-
vatorier. For de rytmiske og de øvrige uddannelseskategorier er der et fald i ledighedsprocenterne for 
nogle konservatorier, mens den stiger for andre.  
 
Figur 7. Ledighedsprocent i 2009 og 2010, fordelt efter konservatorium og uddannelseskategori 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 
Tabel 12 viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst for 2009 efter konservatorium og uddannelses-
kategori. Som det fremgår, er der en vis variation i den gennemsnitlige erhvervsindkomst mellem kon-
servatorierne for især de øvrige uddannede og de rytmisk uddannede. De rytmisk uddannede dimitten-
der har de laveste gennemsnitlige erhvervsindkomster. 
 
Tabel 12. Gennemsnitlig erhvervsindkomst i 2009 efter konservatorium og uddannelseskategori 

  Klassisk Rytmisk Øvrige 

DKDM 302.000  311.000 
RMC  246.000 282.000 
DJM 310.000 256.000 261.000 
NM 309.000 287.000 297.000 
DFM 283.000 271.000 283.000 
VMK 294.000 275.000 316.000 
I alt  301.000 258.000 291.000 
 
 Note: Dimittendernes erhvervsindkomst for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008, der var beskæftigede ultimo november 2009. 

 

Design- og arkitektuddannelserne (AAA, KA, DKDS, DK og GKB) 

Figur 8 viser, at der er større stigninger i ledighedsprocenten for dimittender fra uddannelsesretninger 
inden for design på de to arkitektskoler fra 2009 til 2010. For dimittender fra uddannelsesretningerne 
inden for bygningskunst falder ledigheden for dimittender fra Aarhus, mens den stiger for dimittender 
fra København. For dimittender inden for arkitektonisk planlægning er ledigheden nogenlunde konstant. 
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Figur 8. Ledighedsprocent i 2009 og 2010, fordelt efter arkitektskole og uddannelsesretning 
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  Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 
dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 

Figur 9 viser, at ledighedsprocenten har været stigende for de fleste uddannelsesretninger ved Danmarks 
Designskole. Dimittenderne fra uddannelsesretningen scenografi har dog haft et stort fald i deres ledig-
hedsprocent, mens ledigheden er nogenlunde uændret for dimittender fra uddannelsesretningen be-
klædning. 
 
Figur 9. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Danmarks Designskole, fordelt efter uddannelsesretning 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 
Figur 10 viser, at dimittender fra de fleste uddannelsesretninger fra Designskolen Kolding har en stig-
ning i ledigheden fra 2009 til 2010. Stigningen er især stor for dimittender inden for grafisk design og 
interaktionsdesign. Dimittender inden for uddannelsesretningen mode har et lille fald i ledighedsprocen-
ten fra 2009 til 2010.  
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Figur 10.  Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Designskolen Kolding, fordelt efter uddannelsesretning 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 
Figur 11 viser, at dimittender fra Glas- og Keramikskolen Bornholm inden for uddannelsesretningen ke-
ramik har en lille stigning i ledigheden fra 2009 til 2010, mens ledigheden falder en smule for dimitten-
der inden for uddannelsesretningen glas. 
 
Figur 11.     Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Glas- og Keramikskolen Bornholm, fordelt efter uddannelsesretning 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 2000-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009. Glas- og Keramikskolen havde sine første dimittender i 2000. 

Scenekunstskolerne (STS, SskO og SskA) 

Figur 12 viser, at ledighedsprocenten har været stigende for de fleste af scenekunstskolernes uddannel-
sesretninger. De største stigninger har været for dimittender inden for uddannelsesretningerne danser 
fra Statens Teaterskole og skuespiller fra skuespillerskolen i Odense. Ledigheden er faldende for skue-
spillere fra skuespillerskolen i Aarhus og Statens Teaterskole. Ledigheden for dimittender fra skuespiller-
skolen i Aarhus steg dog en del fra 2008 til 2009. Skuespillerne fra de to mindste skuespillerskoler er 
således blevet ramt lidt forskudt med hensyn til ledighed, idet den stigende ledighed fra 2008 til 2009 
var størst for skuespillere fra Aarhus, mens skuespillerne fra Odense i højere grad bliver ramt af ledighed 
i 2010.  
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Skuespillerskolerne i Aarhus og i Odense har så få dimittender, at resultaterne kan fluktuere en del fra år 
til år. 
 
Figur 12. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for scenekunstskoler 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

De øvrige uddannelser (IVA, KS, DDF og KAB) 

Det Informationsvidenskabelige Akademi har afdeling i både København og Aalborg. Figur 13 viser, at 
cand.scient.bibl. fra København og Aalborg og bibliotekarer fra Aalborg med udgangspunkt i en meget 
lav ledighed har haft svagt stigende ledighedsprocenter fra 2009 til 2010. Bibliotekarer fra København 
har derimod haft nogenlunde uændrede ledighedsprocenter. Overordnet ligger ledighedsprocenterne for 
bibliotekarer fortsat på et lavt niveau. 
 
Figur 13. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Det Informationsvidenskabelige Akademi 

0

2

4

6

8

Bibliotekar Aalborg Bibliotekar København Cand.scient.bibl. Aalborg Cand.scient.bibl. København

2009 2010Pct.

  
 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 
Figur 14 viser, at dimittenderne fra Kunstakademiets Konservatorskole generelt har meget lave ledig-
hedsprocenter. Figur 14 viser endvidere, at dimittender fra konservatorskolens bacheloruddannelse 
(BSc.) har haft en stigende ledighedsprocent fra 2009 til 2010, mens dimittender fra konservatorskolens 
kandidatuddannelser (cand.scient.cons.) har haft en faldende ledighedsprocent fra 2009 til 2010. Ande-
len af bachelorer på de enkelte dimittendårgange fra konservatorskolen kan variere en del. Dette påvir-
ker ledighedsprocenten i de enkelte år pga. indtrængningstiden på arbejdsmarkedet. 
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Figur 14. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Kunstakademiets Konservatorskole 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 
Figur 15 viser, at dimittenderne fra de fleste uddannelsesretninger fra Den Danske Filmskole har haft 
stigende ledighedsprocenter fra 2009 til 2010. Tv-tilrettelæggere/producere og instruktører har haft de 
største stigninger. Animationsinstruktører har let faldende ledighed fra 2009 til 2010, mens ledigheden 
for klippere er nogenlunde uændret. Disse udviklinger har en sammenhæng med Filmskolens toårige 
forløb, hvor animationsinstruktører tager afgang i lige år og de øvrige uddannelser i ulige år. Udviklin-
gen fra 2009 til 2010 er således påvirket af indtrængningstiden. Ifølge Filmskolen er arbejdsmarkedet for 
dimittenderne stærkt præget af freelance-virksomhed, hvilket påvirker ledighedsprocenterne i opadgå-
ende retning. På trods af dette ligger den gennemsnitlige personindkomst for dimittender fra Filmskolen 
på et højt niveau. 
 
Figur 15. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Den Danske Filmskole 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

 

Figur 16 viser, at ledigheden for dimittender fra Kunstakademiets Billedkunstskoler er stigende fra 2009 
til 2010. Dette gælder både dimittender fra normaluddannelsen og fra specialuddannelsen i Kunstteori 
og –formidling. 
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Figur 16. Ledighedsprocent i 2009 og 2010 for Kunstakademiets Billedkunstskoler 
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 Note: Dimittendernes ledighedsprocent for 2009 er opgjort for dimittender fra årgangene 1999-2008. Dimittendernes ledighedsprocent for 2010 er opgjort for 

dimittender fra årgangene 2000-2009.  

Datagrundlaget  

Datagrundlaget for beskæftigelsesrapporten for 2011 fremgår af tabel 13. Den første kolonne kaldet 
”Gyldige CPR-numre” viser det rapporterede antal dimittender fra de forskellige uddannelsesinstitutio-
ner (årgangene 1998-2009) med et gyldigt CPR-nummer. Der er i alt 11.082 dimittender med et gyldigt 
CPR-nummer. Der er to krav, som skal være opfyldt, for at dimittenderne kommer til at indgå i bruttopo-
pulationen. For det første skal dimittenden have bopæl i Danmark pr. 1.1. 2010, og for det andet må 
dimittenden ikke være under uddannelse ultimo oktober 2009.  Af de 11.082 dimittender med et gyldigt 
CPR-nummer har 9.840 bopæl i Danmark pr. 1.1. 2010. Af de 9.840 er 9.171 ikke under uddannelse. De 
tre sidste kolonner viser antallet af dimittender i de forskellige delpopulationer, som der bliver arbejdet 
med i denne rapport. 
  



 23

Tabel 13. Datagrundlaget for rapporten 

  Gyldige  

CPR-numre 

heraf: 

i befolkningen 

Heraf: 

 ikke under  

uddannelse  

(bruttopopulati-
onen) 

Heraf:  

dimittendårgan-
gene  

1998-2007 

Heraf:  

dimittendårgan-
gene  

1999-2008 

Heraf:  

dimittendårgan-
gene  

2000-2009 

Arkitektskolen Aarhus  1 673  1 458  1 430  1 213  1 243  1 265 
Kunstakademiets Arkitektskole  1 701  1 501  1 476  1 236  1 247  1 264 
Danmarks Designskole  1 081   953   927   783   773   777 
Glas- og Keramikskolen Bornholm   190   135   120   93   107   120 
Designskolen Kolding   636   575   550   471   478   475 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium   693   521   460   396   384   358 
Rytmisk Musikkonservatorium   456   426   370   295   328   325 
Det Jyske Musikkonservatorium   751   663   535   445   434   451 
Nordjysk Musikkonservatorium   232   218   170   145   148   143 
Det Fynske Musikkonservatorium   356   318   249   198   211   215 
Vestjysk Musikkonservatorium   195   172   154   119   126   128 
Statens Teaterskole   327   284   266   226   230   216 
Skuespillerskolen ved Odense Teater   92   91   86   73   71   71 
Skuespillerskolen ved Aarhus Teater   96   94   88   73   74   73 
Kunstakademiets Billedkunstskoler   344   299   296   256   257   250 
Den Danske Filmskole   291   275   271   226   225   230 
Kunstakademiets Konservatorskole   188   163   120   103   90   93 
Det Informationsvidenskabelige Akademi  1 780  1 694  1 603  1 410  1 383  1 313 
I alt  11 082  9 840  9 171  7 761  7 809  7 767 

 
Tabel 14 viser, at den kønslige fordeling af dimittender i bruttopopulationen er den samme som i den 
seneste beskæftigelsesrapport. Endvidere viser tabellen fordelingen af dimittender efter årgang. 
  
Tabel 14. Dimittender i bruttopopulationen, fordelt på køn og årgang 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Pct. 

Mænd  263 347 329 355 309 363 323 340 290 373 318 299 3909 42,6 
Kvinder 392 402 424 493 432 432 451 487 447 509 385 408 5262 57,4 
I alt 655 749 753 848 741 795 774 827 737 882 703 707 9171 100,0 
Pct. 7,1 8,2 8,2 9,2 8,1 8,7 8,4 9,0 8,0 9,6 7,7 7,7 100,0  
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Væsentlige begreber 

Arbejdsløse: Opgøres på baggrund af den registerbaserede ledighedsstatistik over nettoledige, der ud-
arbejdes i overensstemmelse med ILO’s definition af ledighed. Ifølge definitionen skal en person, for at 
være ledig, opfylde tre betingelser, nemlig: at være uden arbejde, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 
og at være aktivt jobsøgende.  
 
Arbejdsmarkedsstatus: Tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november for beskæftigede personer. I 
denne rapport er der opdelt på selvstændige (inkl. medarbejdende ægtefæller) og lønmodtagere i hen-
holdsvis den private og offentlige sektor.  
 
Arbejdsstyrken: Summen af beskæftigede og arbejdsløse. 
 
Beskæftigelsen: Opgøres på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, der udarbejdes i 
overensstemmelse med ILO’s retningslinjer for opgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarke-
det. En person opgøres som beskæftiget, når vedkommende har mindst 1 times betalt arbejde i referen-
ceugen ultimo november. De beskæftigede kan enten være selvstændige, medarbejdende ægtefæller eller 
lønmodtagere. Midlertidigt fraværende fra beskæftigelse, der er på arbejdsmarkedsorlov, barselsorlov 
eller sygedagpenge (fra beskæftigelse), opgøres som beskæftigede, idet de fortsat har en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Personer i løntilskudsordninger opgøres som beskæftigede. 
 
Beskæftigelsesgrad: Opgøres for personer i arbejdsstyrken. Beskæftigelsesgraden beregnes residualt i 
forhold til ledighedsgraden (i året). Personer, der er i arbejdsstyrken, antages at være beskæftigede, når 
de ikke er ledige. Danmarks Statistik råder ikke over datakilder, der muliggør en direkte måling af be-
skæftigelsesgraden. Begrebet anvendes derfor ikke i Danmarks Statistiks offentliggjorte statistikker 
 
Dimittend: Ordet ”kandidat” kunne også være brugt. Da ikke alle de kulturministerielle dimittender kan 
indplaceres i Bologna-termer, bruger denne rapport begrebet ”dimittend” om alle afgængere fra uddan-
nelsesinstitutionerne. Dimittender, der har bopæl i udlandet, er ikke inkluderet, da det ikke er muligt for 
Danmarks Statistik at hente oplysninger om disse.  
 
Diskretioneringsgrænse: Offentliggjorte statistikker og data fra Danmarks Statistik har en form, så en-
kelte personer eller virksomheder forbliver anonyme. Danmarks Statistik diskretionerer/anonymiserer 
derfor data i det omfang, det skønnes nødvendigt. I tabelserierne, som danner grundlag for beskæftigel-
sesrapporten, er diskretioneringsgrænsen sat ved minimum fem personer. 
 
Erhvervsfrekvens: Andelen i arbejdsstyrken i forhold til populationen, opgjort i procent. 
 
Erhvervsindkomst: Omfatter dels løn og frynsegoder som ansat og dels overskud af selvstændig virk-
somhed. Overskud af selvstændig virksomhed beregnes med udgangspunkt i de skattemæssige regler for 
opgørelse af virksomhedsoverskud. 
 
Humanistiske uddannelser: Består i denne rapport af humanistiske kandidater fra de lange videregå-
ende uddannelser, inkl. bachelorer og forskeruddannede. 
 
Lange videregående uddannelser: Består i denne rapport af samtlige lange videregående uddannelser 
(inkl. humanister), bachelorer og forskeruddannede. 
 
Ledighedsgrad: Ledighedsgraden (i året) på 1000 betegner 37 timers ledighed pr. uge i et helt år. En 
dimittend kan derfor have en ledighedsgrad på mellem 0 og 1000. Når tallet summeres, tæller man i 
enheder af fuldtidsledige. Det er dette tal, man benytter til at beregne ledighedsprocenten. Ledigheden 
består af såvel dagpengeberettigede som kontanthjælpsberettigede ledige. Endvidere tæller g-dage som 
ledighed. 
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Ledighedsprocent: Summeret ledighedsgrader (i året) i forhold til antallet af dimittender, beregnet 
som procent. Begrebet er ændret en smule i forhold til tidligere beskæftigelsesrapporter hvor ledigheds-
procenten har været beregnet i forhold til antallet af dimittender i arbejdsstyrken. Begrebet er nu i større 
overensstemmelse med Danmarks Statistiks officielle ledighedsbegreb. Opgørelserne for 2008, 2009 og 
2010 er fuldt sammenlignelige.  
 
Personindkomst: Omfatter alle indkomster (med undtagelse af formueindkomster), det vil sige: Er-
hvervsindkomster, dagpenge og lign. (kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, orlovsydelser og andre 
bistandsydelser), andre overførsler (SU, boligstøtte og børnetilskud) og anden personlig indkomst (ex. 
legater fra Statens Kunstfond). 

Bilagstabeller - regneark 

Som bilag til rapporten er der udarbejdet tre serier regneark, der indeholder mere detaljeret informati-
on. De tre serier regneark er fordelt på henholdsvis: uddannelsesinstitutioner, uddannelsesretninger og 
uddannelseskategorier (for konservatorierne).  



 26

English summary 

Employability 
 

Denmark’s institutions of higher education within the arts and culture8 are committed to educate 
graduates, who are equipped to enter the labour market and to gain fruitful employment. The rectors 
endeavour to develop their educations to these ends individually, and within the framework of their 
Rectors’ Conference (KUR)9.  
 
Educating to employment implies that a high percentage of graduates within the arts and culture enter 
the labour market10. The report confirms this: In 2010 this percentage was 88.0. This means that gradu-
ates within the arts and culture enter the labour market at roughly the same rate as graduates from the 
humanities (89.7 pct.) as well as university graduates in general (92.4 pct.).  
 
For a number of years the employment situation for graduates within the arts and culture developed in a 
very positive direction. Thus, from 2007 to 2008 the overall unemployment rate fell from 10.2 pct. to 6.4 
pct. The international recession has caused unemployment to rise sharply since 2009.  Unemployment 
for graduates within the arts and culture thus increased to 9.2 pct. in 2009 and 10.1 pct. in 2010. 
Especially architects and designers have experienced higher unemployment. This is not surprising, since 
many of these graduates work in enterprises, which are sensitive to fluctuations in the business cycle. 
From 2009-2010 graduates within film as well as librarianship also experienced increasing 
unemployment; especially the most recent graduates are afflicted. At the same time, the employment of 
graduates within music has remained remarkably stable. 
 
Educating to employment also means that graduates should gain employment shortly after graduation. 
This so-called period of entry into the labour market varies. Graduates within the arts and culture tend to 
have a longer period of entry than most university graduates. This is the case in Denmark, but is also 
considered to be the case internationally.  
 
Data in this report confirm that graduates within the arts and culture do have a longer period of entry 
than graduates from the humanities. However, after 5-6 years graduates from schools of arts and culture 
have achieved nearly the same degree of employment as graduates from the humanities.  
 
In presenting these facts on employment the report distinguishes between: 
 
• The well-organized labour market: Graduates from the 2 schools of architecture, the School of 

Conservation and the School of Library and Information Science; 
• The semi-organized labour market: Graduates from the 6 academies of music and the 3 design 

schools;  
• The culturally varied labour market: Graduates from the National School of Theatre, the Danish Film 

School and the Royal Academy of Fine Arts.   
 
The purpose is to assess facts on employability in the context of the labour market, which these 
graduates typically enter. The statistics presented support the argument that it is somewhat easier to 
obtain a high level of employment quickly in a labour market, where employers are well-organized and 
employment conditions are fixed - and thus resemble the Danish labour market in general. It takes 

                                                                    
8 This 2011 report is based on data from 2009 and earlier. In 2009, The Danish Ministry of Culture was responsible for a total of 16 institutions of higher education: 
6 musical conservatories, 2 schools of architecture, 3 design schools, a school of visual arts, a film school, a school of theatre, a school of conservation and a school 
of library- and information science. Furthermore, two small drama schools at the theatres in Odense and Aarhus are also included. The total student number is 
approx. 5,500, with approx. 900 graduates per year. See www.kum.dk  for further information. Since 2010 mergers have reduced the number of institutions to 11, 
plus one drama school at the Aarhus Theatre. October 2011 the schools of architecture, design, conservation and library- and information science were transferred 
to a strengthened Ministry of Science, Innovation and Higher Education. 
9 The Rectors’ Conference of the Danish Ministry of Culture, in Danish: Kulturministeriets Rektorer (KUR). 
10 Labour market or labour force: Being employed or actively seeking employment. 
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longer time to establish a high level of employment in conditions, where graduates often combine 
several part-time employments, are employed on freelance conditions (cultural projects) or are self-
employed. 
 

When the level of employment varies, it is important to assess employment in the context of incomes 
earned and mobility. In 2009, personal incomes averaged 338.000 D.kr. (45.700 Euros). This level of 
income is somewhat lower than that of graduates from the humanities. However, average figures are 
based on substantial differences in the incomes earned by graduates from the different schools of arts 
and culture. Graduates are typically employed in the region, where they are educated, or in Copenhagen 
and thus quite mobile. 

Any assessment of the level of employment and income should take into account the employment condi-
tions for graduates from artistic and cultural institutions in countries similar to Denmark. Focusing solely 
on direct comparisons with the general Danish labour market misses the perspective of employment 
conditions within the arts and culture. The Rectors’ Conference of the Danish Ministry of Culture thus 
consider the Danish schools of arts and culture successful in educating to a high level of employment.  

This report is the seventh survey concerning the employment situation for graduates from these 
institutions. This 2011 report was prepared by Statistics Denmark in collaboration with the artistic and 
cultural institutions within the Ministry of Culture and the Rectors’ Conference. The report was written 
by Senior Adviser Pernille Stender, Statistics Denmark, phone number: 39 17 34 04 or e-mail 
psd@dst.dk. The report has been presented for the Rectors’ Conference of the Danish Ministry. The 
report is available at the home pages of the schools.  
 
The data contained in this report is updated annually. The next report will be published in 2012. 
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