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1. Bemærkninger til dagsordenen  

2. Meddelelser fra bestyrelsesformanden     

3. Meddelelser fra rektorerne  

4. Forslag til rektorinstruks (bilag 1)  
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6. Status for aftagerpanelerne (bilag 3) 
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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.  

3/6 



  
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

 
 

 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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