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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


