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Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden meddelte: 

 at KADK d. 26. august har modtaget brev fra Uddannelsesministeriet vedrørende orientering 
om forslag til finanslov 2015. Overordnet set videreføres KADK’s bevilling for 2015, mens 
2016-2017 stadig er åben for reguleringer. Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde herefter 
for det nærmere indhold, og konkluderede at forslaget stemmer overens med KADK’s 
flerårsbudget. 

 at regeringen forventes at nedsætte et udvalg vedrørende fremtidssikring af de kunstneriske 
uddannelser. Udvalget vil særligt se på dimensioneringen af de kunstneriske uddannelser. 
Udvalgsarbejdet kan få betydning for KADK fra 2016. Bestyrelsen vil blive orienteret nærmere, 
når der foreligger yderligere information fra Uddannelsesministeriet.   

 
Ad 4. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte: 

 at der i efteråret, som opfølgning på anbefalingerne i KADK’s seneste Arbejdspladsvurdering 
(APV), er planlagt individuelle opfølgningssamtaler med medarbejderne. Samtalerne vil foregå 
i forlængelse af MUS-samtalerne. 

 at KADK d. 22. august 2014 i forbindelse med implementeringen af den nye faglige struktur 
har holdt ”rejsegilde” for alle medarbejdere, hvor den foreløbige store indsats fra alle blev 
fejret. Festen var en succes, og håbet er at endnu flere deltager ved næste arrangement.  

 at rektoratet sammen med øvrige RKU-medlemmer (Rektorkollegiet for de Kunstneriske og 
Kulturelle uddannelser) i september tager til Kina på rundtur til udvalgte universiteter i 
Beijing, Shanghai og Hong Kong. Turen er arrangeret af det danske innovationscenter i 
Shanghai. Turen har bl.a. til formål at afdække mulighederne for at indgå yderligere 
formaliserede uddannelsesaftaler om udveksling af undervisere og studerende. 

 
Ad 4a. Status på ny faglig Struktur 
Rektor orienterede om status på arbejdet med den nye faglige struktur. Arbejdet er forløbet godt og 
forberedelserne har den seneste tid omfattet bl.a. nye studieordninger, nye undervisningsplaner, nye 
kollegiale sammensætninger og en fysisk flytning af stort set alle studerende, VIP-medarbejdere og 
studiekoordinatorer. Rektor understregede, at det er et stort og omfattende arbejde, og at der fortsat er 
mindre udfordringer, der skal løses. Hun opfordrede til, at alle medarbejdere og studerende fortsat 
udviser tålmodighed og fleksibilitet indtil alt er helt på plads. Rektor gjorde samtidig opmærksom på, at 
man allerede nu kan se synlige resultater af den ny faglige struktur - herunder et øget samarbejde 
mellem bl.a. programlederne. 
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Ad 5 Økonomi 
5.a. Halvårsregnskab og prognose  
Økonomichef Villy Dahl Jensen orienterede om halvårsregnskabet og prognose for 2. halvår af 2014. 
Resultatet efter 1. halvår 2014 er et overskud på 5,4 mio. kr., mens forventningerne for 3. og 4. kvartal 
er et underskud på 7,9 mio. kr. Samlet er forventningen til hele 2014 nu et underskud på 2,5 mio. kr. 
mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. 
 
Samlet forventes således en forbedring af resultatet for 2014 på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 
2014. Det hænger bl.a. sammen med øgede engangsindtægter primært fra overhead ved lukning af 
gamle eksternt finansierede projekter samt tilbageholdenhed med både løn og drift. Villy Dahl Jensen 
konkluderede på den baggrund, at der med overskuddet efter 1. halvår er et godt udgangspunkt for 
økonomien i resten af budgetåret selv om, der fortsat er usikkerhedspunkter vedrørende bl.a. 
flytteprocessen og den nye faglige struktur.  
 
5.b. Status på arbejde i Økonomifunktion og HR  
Villy Dahl Jensen orienterede om status på arbejdet med økonomifunktionen og HR, som følge af 
anbefalinger fra revision- og rådgivningsfirmaet PwC efter deres gennemgang af udvalgte dele KADK’s 
økonomi i efteråret 2013. Status på KADK’s arbejde med PwC’s 5 anbefalinger er som følger:  
 
1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti 
Der er etableret procedurer for månedlig afstemning og projektet er afsluttet. 
 
2. Kompetenceløft til økonomifunktionen 
Økonomifunktionen og HR er i foråret lagt sammen for at opnå et bedre sammenspil mellem 
funktionerne samt en mere effektiv administration af hele lønområdet. Der er foretaget et 
kompetenceløft af både Økonomi og HR. Økonomi har ansat tre specialkonsulenter, og i HR har der 
været personaleudskiftninger med nye faglige kompetencer. Der er her ansat 1 specialkonsulent, 1 
fastansat personalejurist samt 1 personalejurist i en tidsbegrænset stilling.  
 
Villy Dahl Jensen informerede endvidere om, at der er indført månedlige møder med institutlederne 
med henblik på at koordinere institutternes personale- og ansættelsesforespørgsler.   
 
3. Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter  
Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter er, som meddelt på sidste 
bestyrelsesmøde, afsluttet. 
 
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 
Alle sager er overført til sagsmodulet i Navision, og projektopfølgning skal nu indgå i de løbende møder 
med institutlederne. Projekthåndbog med vejledning/retningslinjer til den økonomiske styring af 
projekter er under udarbejdelse og forventes udarbejdet senest pr. 1. januar 2015. 
 
5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende 
KADK er bl.a. er i gang med at etablere digitale systemer, der skal understøtte økonomifunktionens 
arbejde. Der er konkret indhentet tilbud til på et digitalt sysstem til understøttelse af den løbende 
opfølgning og administration af KADK’s feriepengeforpligtelserne. 
 
Villy Dahl Jensen og prorektor orienterede endvidere om: 
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Revision af årsrapporten 2013 
Rigsrevisionen har ovenpå gennemførelse af årsrevision 2013, meddelt KADK, at de stiller sig tilfredse 
med KADK’s indsats. KADK’s regnskab er godkendt som retvisende.  
 
Lønrevision 
Bestyrelsen blev forelagt status på første opfølgning på planen til genoprettelse af personale- og 
lønadministrationen efter Rigsrevisionens besøg i starten af 2014. Der er arbejdet rigtig meget hen over 
sommeren på trods af ferie og personaleudskiftninger. 28 af 31 opfølgningspunkter er sat i gang og 13 er 
afsluttet. Der er møde med Uddannelsesministeriet om opfølgning på lønrevisionen den 29.8.2014. 
 

 
Ad 6. Optag 2014 og overvejelser om dimittendledighed  

Rektor orienterede om optaget 2014. KADK har igen i år haft et stort antal ansøgere at vælge imellem. 

Mere end 2600 har således søgt at komme ind på hhv. arkitekt- eller designuddannelsen. Af dem er 

under 13% er optaget, hvilket er ca. 327 studerende. Optaget har været mindre på 

kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm. Det skyldtes, at det er lykkedes KADK at få uddannelsen 

akkrediteret, som en bacheloruddannelse. Som følge af en meromkostning ved at tilbyde efterfølgende 

kandidatuddannelse har KADK været nødt til at optage færre studerende. Alle bachelorer kan fortsætte 

på en kandidatuddannelse på Holmen. 

 

Rektor informerede om, at hun i forbindelse med bl.a. Folkemødet på Bornholm, sammen med RKU, og 

brancheorganisationerne har taget initiativ til at udarbejde et brev til Uddannelsesminister Sofie 

Carsten Nielsen med budskab om, at løsningen på den nuværende ledighedsproblematik ikke findes i 

en dimensionering af de kunstneriske uddannelser. Der er i stedet behov for en samlet indsats for at 

knække dimittendledigheden på anden vis. Rektor oplyste endvidere, at Uddannelsesministeren på 

møde med RKU’s rektorer d. 20. august har meddelte, at hun agter at nedsætte et udvalg, der skal se på 

en fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Eventuelle politiske tiltag  vil tidligst  træde i kraft 

fra 2016. Rektor har gjort ministeren opmærksom på, at fremtidige beslutninger bør bygge på et 

fyldestgørende grundlag, herunder at Danmarks Statistik ikke leverer et fyldestgørende billede af 

beskæftigelsessituationen for KADK’s dimittender. Op mod 40 % af KADK’s dimittender indgår således 

ikke i Danmarks Statistiks opgørelse (f.eks. dimittender bosæt/beskæftiget udenfor DK eller uden dansk 

CPR.nr. m.fl.).  

Rektor informerede om, at KADK fra 2015 overgår til udelukkende at optage via kvote 2, og at der efter 

aftale med Arkitektskolen i Aarhus ikke længere koordineres en fælles optagelsesprøve for 

arkitektuddannelsen. Kriterierne for optagelse kan fremadrettet variere skolerne i mellem. Det afgøres 

efter en prøveperiode om samarbejdet evt. skal genoptages. 

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om evt. at drøfte beskæftigelsessituationen nærmere på det kommende 

bestyrelsesseminar i oktober. 

 

Ad 7. Status på visions- og strategiarbejdet 

Prorektor orienterede om status på KADK’s arbejde med implementeringen af vision og strategi for 

2013-2015. Langt de fleste punkter på strategioversigten forløber planmæssigt. KADK’s strategiske 

arbejde med ny visuel identitet samt overgang til selveje er dog udskudt, da KADK afventer et 
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lovgivningsmæssigt udspil fra Uddannelsesministeriet. Bestyrelsen efterspurgte i den forbindelse et 

notat vedrørende konsekvenserne ved overgang til statsligt selveje.  

 

Rektor informerede om, at det som opfølgning fra spørgsmål fra Thomas Bo Jensen på sidste 

bestyrelsesmøde er besluttet at fastholde navnet på strategisk ledelsesteam. Teamet vil dog fremadrettet 

primært holde møder som forberedelse til bestyrelsesmøderne, herunder opfølgning på arbejdet med 

KADK’s vision og strategi. Teamet bliver forstærket med administrativ deltagelse af chef for Økonomi 

og HR, Villy Dahl Jensen og IT og Campuschef, Henrik Karsbøl, udover chef for Ledelsessekretariat og 

Kommunikation Kristian Rise. Det blev yderligere oplyst, at chef for Forskningssekretariatet og chef for 

Uddannelsessekretariatet fremadrettet vil blive tilknyttet institutlederkredsens mødefora. 

   

KADK ønsker desuden at sætte ny fokus på efter- og videreuddannelse, og fra d. 1. september bliver det 

Uddannelsesleder Ida Engholms opgave at arbejde med de organisatoriske rammer for efter- og 

videreuddannelsesprogrammer samt betalingsbaserede sommerskoler på KADK. Ida skifter titel til 

Efteruddannelsesleder. I stillingen ligger fortsat et ansvar for evaluering og implementering af KADK's 

nye uddannelseskvalitetsudviklingssystem. 

 

Ad 8. Udviklingskontrakt 2015-2017 

Bestyrelsesformanden orienterede om modtagelse af udmeldebrev om udviklingskontrakt 2015-2017 

fra Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen. I brevet er rammerne for indgåelse af kontrakten 

fastlagt. Udover 5 obligatoriske mål, som er formuleret af ministeren, så forventes KADK at opstille 

yderligere 3-5 selvvalgte kontraktmål. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter KADK’s udkast til udviklingskontrakten. Bestyrelsen ønskede, at der 

fokuseres yderligere på mål om bl.a. internationalisering og karrierevejledning. Uffe Hundrup i 

ledelsessekretariatet noterede og indarbejder bestyrelsens bemærkninger fra mødet. 

Udviklingskontrakten udsendes til orientering til bestyrelsen inden d. 23. september 2014.  

 

Bestyrelsen vil på sit kommende strategiseminar endvidere drøfte, hvorledes KADK’s kommende 

strategiperiode kan tilpasses udviklingskontraktens nye treårige periode fra 2015-2017. Der var i 

bestyrelsen opbakning til en toårig strategimodel med et evt. visionssigte på 5 år.   

 
Ad 9. Eventuelt 
Det blev på mødet besluttet, at bestyrelsens strategiseminar i oktober afholdes som et heldagsseminar 
d. 30. oktober fra kl. ca. 9.00-18.30 med efterfølgende arbejdsmiddag. Seminaret er en forberedelse til 
den kommende strategi.  


