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Tirsdag den 28. august 2012 kl. 10.00-12.00 i Rektors kontor 
(Skolerådssalen) på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering, Philip de Langes Allé 10, Holmen.  

 

med følgende dagsorden:  

 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor 

   5. Godkendelse af valgstatut (bilag) 

  6. Godkendelse af mødeplan 2013 (bilag) 

7.  Økonomisk halvårsopfølgning (bilag) 

8. Eventuelt 

 

Lukket punkt: 

9. Orientering om status på besparelser 

10. Orientering om status på strategisk ledelse  
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 Indstilling til bestyrelsesmødet den 28. august 2012 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 
KADK’s valgstatut 2012  

 
Sagsfremstilling: 
Der skal den 14. september 2012 udskrives valg til KADK’s Faglige Råd og 4 
studienævn, jf. institutionens styrelsesbekendtgørelse. 

I den anledning har KADK’s valgsekretariat udarbejdet vedhæftede udkast til 
valgstatut. Udkastet har været behandlet og er godkendt af rektor, KADK’s 
valgudvalg og KADK’s Overgangsråd. 

Udkastet ønskes nu behandlet og godkendt af KADK’s bestyrelse. 

Det skal bemærkes, at rektor har ansøgt Uddannelsesministeriet om forlængelse af 
bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode med 7 måneder, således at 
bestyrelsesmedlemmernes tiltrædelsesdato ved næste bestyrelsesvalg er den 1. 
februar i lighed med tiltrædelsesdatoen for Fagligt Råd og studienævn. Ansøgningen, 
som kræver dispensation fra ”Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske 
uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”, er p.t. under behandling hos 
uddannelsesministeren. 

KADK forventer at få dispensation, men såfremt dette ikke bliver tilfældet vil valget 
til bestyrelsen foregå som beskrevet i valgstatutudkastet, § 1 og § 2. 

Modtager KADK ovennævnte dispensation inden bestyrelsesmødet d. 28. august 
2012, vil der blive fremsendt revideret Valgstatut. 

 
Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen behandler og godkender rektors udkast til valgstatut. 
 
 

Bilag: 
Udkast Valgstatut 2012 

 
Sagsbehandler: 
Mette Mejlvang 
Administrationschef  
Tlf. 32686015 
 
Ressource: 
Carola Resch og Uffe Hundrup 
Ledelsessekretariatet 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
KADK 

ENDELIGT UDKAST        16. august 2012 

 J.nr.: KA – 002100   Ledelsessekretariatet        CR 

  

VALGSTATUT for KADK 

  

 
Denne valgstatut gælder for valg til bestyrelsen og de kollegiale organer. 
 
 
KAPITEL 1: ALMINDELIGE BESTEMMELSER, §§ 1 - 29 
 
Udskrivelse af valg 
§ 1.  Rektor udskriver valg. Udskrivelse af valg sker ved meddelelse på KADK’s intranet. 
 
Stk. 2.  Alle valg, dvs. valg af interne medlemmer til bestyrelsen, til det Faglige Råd og til 
Studienævn udskrives i begyndelsen af efterårssemestret, dog senest den 1. hverdag i oktober 
måned og skal være afviklet inden medio december.  

 
Tiltrædelse/Funktionsperioder 
§ 2.  For medlemmer af bestyrelsen er tiltrædelsesdatoen den 1. juli. Funktionsperioden er hhv. 
2 år for repræsentanterne for de studerende og 4 år for de øvrige medlemmer. 
 
Stk. 2. 
For medlemmer af det Faglige Råd og Studienævn fastsætter rektor datoen for tiltrædelse. 
Funktionsperioderne løber normalt fra 1. februar til og med den 31. januar. 
 
Valgudvalgets opgaver 
§ 3.  Rektors valgudvalg, bestående af repræsentanter for de eksisterende valggrupper, bistår og 
tilrettelægger valgene. 
 
Stk. 2.  Valgudvalget påser, at reglerne for valgets afholdelse og tilrettelæggelse overholdes, samt 
at der sikres information om valget. Valgudvalget er ansvarligt for, at der ved udskrivelse af 
valget udarbejdes en fortegnelse over de organer, til hvilke der udskrives valg med angivelse af 
deres sammensætning og funktionsperioders påbegyndelse og længde. 
 
Valgsekretariatet 
§ 4.  Valgsekretariatet varetager på vegne af valgudvalget de administrative anliggender i 
forbindelse med afholdelse af valg.  
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Valgcirkulære 
§ 5.  Valgudvalget drager omsorg for, at der forud for afholdelse af valg bliver udarbejdet et 
valgcirkulære med bestemmelser for afvikling af valget. Valgcirkulæret skal som minimum 
indeholde oplysninger og bestemmelser om følgende: 
 
1) Dato for valgets udskrivelse 
2) Oplysning om hvad valget vedrører 
3) Valgperiodens længde 
4) Valgmåde  
5) Tidspunkt for valglisternes offentliggørelse 
6) Frist for klage over manglende eller forkert optagelse på valglisten 
7) Frist for offentliggørelse af den endelige valgliste  
8) Frist for indlevering af kandidatlister (kandidatanmeldelser) 
9) Dato for offentliggørelse af indkomne kandidatlister 
10) Frist for indsigelse imod de offentliggjorte kandidatlister (kandidatanmeldelser) 
11) Frist for anmeldelser af liste- og valgforbund 
12) Dato for udsendelse af stemmemateriale 
13) Frist for klage over forkert eller manglende stemmemateriale 
14) Frist for afgivelse af stemmer/aflevering af stemmesedler 
15) Dato og måde for valgresultatets offentliggørelse 
16) Frist for klage over valget. 
 
Stk. 2.  Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til Bestyrelsen offentliggøres senest den første 
hverdag i oktober måned. 
 
Stk. 3.  Valgcirkulæret skal for så vidt angår valg til de kollegiale organer offentliggøres senest 
den første hverdag i oktober måned. 
 
Valgmåder m.v. 
§ 6.  Valg afholdes som forholdstalsvalg mellem lister. 
 
Stk. 2.  Rektor beslutter før udskrivelse af valg, om valget skal afholdes som elektronisk valg, 
brevstemmevalg, valgbordsvalg, eller en kombination af disse. 
 
Stk. 3.  Hver stemmeberettiget har kun én stemme, uanset valgmåde. 
 
Stk. 4.  Reglerne i denne valgstatut om stemmesedler og stemmemateriale dækker både trykt  
og elektronisk materiale. 
 
§ 7.  Afstemningen skal foregå anonymt. 
 
Stk. 2.  Valget skal i øvrigt foregå efter de retningslinjer, som er foreskrevet i valgcirkulæret  
og reglerne i denne valgstatut. 
 
§ 8.  Hvis valget helt eller delvist afholdes som elektronisk valg, skal det af valgcirkulæret  
fremgå, hvordan man afgiver stemme elektronisk og i hvilken periode og tidsrum det er muligt  
at afgive stemme elektronisk. 
 
§ 9.  Hvis valget helt eller delvist afholdes som valgbordsvalg, skal det af valgcirkulæret fremgå,  
i hvilken periode og i hvilket tidsrum samt hvor afstemningen finder sted. 
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Stk. 2.  Ved valgbordsvalget udøves stemmeretten ved personligt fremmøde på afstemnings-
stedet. 
 
Stk. 3.  Stemmelokalet skal være aflåst uden for det tidsrum, hvor afstemningen finder sted,  
og den kasse, hvori stemmesedlerne afleveres, skal være forseglet eller aflåst. 
 
§ 10.  Hvis valget afholdes som brevstemmevalg, skal brevstemmematerialet bestå af én eller 
flere stemmesedler, svarkuvert, følgebrev og yderkuvert. 
 
Stk. 2.  Der må ikke sammen med brevstemmematerialet vedlægges andet materiale. 
 
Valggrupper 
§ 11.  Valg foregår inden for følgende valggrupper: 

Valggruppe I (De studerende) : 
Alle studerende, der er indskrevet på en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse på 
KADK, samt de phd-studerende der ikke er ansat på KADK. Ved valg til Fagligt Råd og 
Studienævn opdeles gruppen i IA: ovennævnte studerende indskrevet ved Arkitektskolen, IB: 
ovennævnte studerende indskrevet ved Designskolen og IC: ovennævnte studerende 
indskrevet ved Konservatorskolen. 

Valggruppe II A, B og C (De videnskabelige og kunstfaglige medarbejdere) : 
Valggruppe IIA: 
Videnskabeligt og kunstfagligt personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på 
Arkitektskolen med en ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling.  
Valggruppe IIB:  
Videnskabeligt og kunstfagligt personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på 
Designskolen med en ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling.  
Valggruppe IIC: 
Videnskabeligt og kunstfagligt personale, herunder Ph.d.-studerende med arbejdssted på 
Konservatorskolen med en ansættelse på mindst 40% af en fuldtidsstilling. 

Valggruppe III (De teknisk-administrative medarbejdere) : 
Teknisk-administrative medarbejdere, herunder værkstedsmedarbejdere, med arbejdssted  
på henholdsvis Arkitektskolen, Designskolen, Konservatorskolen eller den fælles 
administration med en aftalt ugentlig arbejdstid på mindst 18,5 timer. 

Generelt 
Studerende og ansatte på barselsorlov indgår i valggrupperne (I, II og III). 
Tidsbegrænset ansatte indgår i valggrupperne II og III, såfremt der er tale om en samlet 
ansættelsesperiode på mindst 1 år fra valgets udskrivelsesdato. 
 
Stemmeret og valgbarhed 
§ 12.  Rektor, prorektor, administrationschef, KADK’s 3 fagledere, uddannelseslederen og 
forskningslederen er ikke valgbare, men har stemmeret. 
 
Stk. 2.  Alle, der er optaget på valglisten for Valggruppe I, er stemmeberettigede og valgbare til 
posterne som repræsentant for de studerende i bestyrelsen og i de kollegiale organer på den 
skole den studerende er indskrevet. 
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Stk. 3.  Alle, der er optaget i Valggruppe IIA, er stemmeberettigede og valgbare til Arkitekt-
skolens videnskabelige og kunstfaglige repræsentantposter i bestyrelsen og i det Faglige Råd 
samt i Arkitektskolens Studienævn. 
 
Stk. 4.  Alle, der er optaget i Valggruppe II B, er stemmeberettigede og valgbare til Design-
skolens videnskabelige og kunstfaglige repræsentantposter i bestyrelsen og i det Faglige Råd 
samt i Designskolens Studienævn. 
 
Stk. 5.  Alle, der er optaget i Valggruppe II C, er stemmeberettigede og valgbare til Konservator-
skolens  videnskabelige og kunstfaglige repræsentantposter i bestyrelsen og i det Faglige Råd 
samt i Konservatorskolens Studienævn. 
 
Stk. 6.  Alle, der er optaget i Valggruppe III er stemmeberettigede og valgbare til TAP-repræ-
sentantposten i bestyrelsen og til TAP-posten som observatør i det Faglige Råd. 
 
§ 13.  Stemmeret har de personer, der er optaget på den endelige valgliste, jf. § 12. 
 
Stk. 2.  Valgbar og stemmeberettiget er enhver, der den 1. i den måned, hvor valget udskrives, og 
som tillige på det tidspunkt, hvor valget afholdes, opfylder de fastsatte betingelser for udøvelse af 
valgretten inden for det pågældende valgområde, herunder er optaget på valglisten. 
Tidsbegrænset ansatte kan kun gøre krav på denne ret, hvis vedkommende er ansat for en 
samlet periode på mindst 1 år fra valgets udskrivelsesdato. 
 
Stk. 3.  Stemmeret kan kun opnås inden for én valggruppe. Personer, der opfylder betingelserne 
for at indgå i flere valggrupper, må inden en frist og på en måde, der fastsættes i valgcirkulæret 
meddele, inden for hvilken valggruppe, de vil udøve deres valgret. Afgives en sådan meddelelse 
ikke, træffes afgørelsen af valgsekretariatet på vegne af rektors valgudvalg. 
 
Valglister 
§ 14.  I forbindelse med valgets udskrivelse udarbejder valgsekretariatet på vegne af valgud-
valget lister over samtlige valgberettigede. Valglisterne udarbejdes på grundlag af oplysninger  
i Statens Lønsystem, KADK’s phd-register og KADK’s studentermatrikel. 
 
Stk. 2.  Valglisterne offentliggøres på KADK’s intranet og fremlægges til eftersyn i Valg-
sekretariatet. 
 
Stk. 3.  Indsigelser vedr. manglende eller forkert optagelse på valglisterne skal fremsendes 
skriftligt til valgsekretariatet inden en i valgcirkulæret fastsat frist. Såfremt indsigelsen tages  
til følge, foretages rettelse i valglisten. 
 
Stk. 4.  Efter udløbet af indsigelsesfristen kan ingen kræve ændringer i valglisten, men valg-
udvalget kan rette egentlige fejl og mangler, så længe det er praktisk muligt. 
 
Kandidatlister (= kandidatanmeldelser) 
§ 15.  Valget sker på grundlag af kandidatlister. Kandidatlisterne skal være underskrevet af 
kandidaterne, som dermed bindende erklærer sig villige til at modtage valg.  
 
Stk. 2. Ingen kandidat kan være opstillet på mere end en liste til samme organ. 
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Stk. 3.  En kandidatliste kan godt indeholde færre navne end det antal kandidater, der skal 
vælges, men bør dog så vidt muligt omfatte mere end en kandidat, og det bør tilstræbes, at der  
er så mange opstillet på en liste, at listen selv kan stille suppleanter. 
 
Stk. 4.  Ved indgivelse af kandidatlister skal disse være ledsaget af personlige underskrifter  
fra et antal stillere. Antallet af stillere skal svare til én mere end det antal kandidater, der skal 
vælges. Kandidaterne er selv stillere for den liste, hvorpå de er opstillet.  
 
Stk. 5.  Ingen kan være stiller for mere end en kandidatliste til samme kollegiale organ. Stillere 
skal være optaget på valglisten for valget til det pågældende organ. 
 
Stk. 6.  Såfremt det ikke direkte af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, 
betragtes de som opstillet i den rækkefølge, de er opført på listen (prioriteret opstilling). 
 
Liste- og valgforbund 
§ 16.  Der kan indgås liste- og valgforbund. Listeforbund kan indgås mellem to eller flere lister. 
Valgforbund kan indgås mellem lister og listeforbund og mellem flere listeforbund. Indgåelse af 
sådanne forbund forudsætter, at alle de af listerne omfattede kandidater skriftligt har tiltrådt 
dette. 
 
Stk. 2.  Anmeldelse af liste- og valgforbund skal indgives til valgsekretariatet inden en i valg-
cirkulæret angivet frist. 
 
Fredsvalg 
§ 17.  Er der i en valggruppe inden for et valgområde ikke opstillet flere kandidater, end der skal 
vælges, bortfalder afstemningen. 
 
Stk. 2.  Såfremt alle de opstillede kandidater er opstillet på samme liste, og opstillingen er fore-
taget prioriteret, bortfalder afstemningen ligeledes. De opstillede kandidater betragtes da som 
valgt i den rækkefølge, de er opført. De ikke valgte er suppleanter i den anførte rækkefølge. 
 
Stemmesedler 
§ 18.  Der udarbejdes stemmesedler på grundlag af de indkomne kandidatlister (kandidatan-
meldelser) . Stemmesedlerne skal indeholde oplysninger om hvorvidt der stemmes til besty-
relsen, det Faglige Råd eller Studienævn. Endvidere skal stemmesedlerne indeholde oplysninger 
om valggruppe, antallet af pladser der skal besættes, opstillede kandidater, opstillingsform og 
eventuelt liste- og valgforbund. 
 
§ 19.  Der fastsættes i valgcirkulæret en periode for afstemningens afholdelse og en frist for at 
stemme, jf. § 5, stk. 1, nr. 14. 
 
§ 20.  Valgudvalget afgør, om afgivne stemmer er ugyldige. 
 
Opgørelse af valg 
§ 21.  Forholdstalsvalg mellem lister opgøres således, at det først bestemmes, hvor mange 
mandater, der er tilfaldet hver kandidatliste. Har valgforbund eller listeforbund, der ikke er led  
i valgforbund, været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, imellem 
hvilke valgforbund, henholdsvis listeforbund er indgået. Det for hver kandidatliste, valgforbund 
eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, 4, 5 osv., indtil hvert stemmetal er delt så 
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mange gange, som svarer til det antal mandater, der i det højeste kan tilfalde vedkommende 
kandidatliste, valgforbund eller listeforbund.  
Den største af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund (listefor-
bund), den er tilfaldet, ret til det første mandat, den næststørste kvotient giver den liste eller det 
valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til mandat nummer to og så fremdeles, indtil det 
antal mandater der skal besættes, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og valgforbund 
(listeforbund). Har flere opnået samme kvotient, og kan alle ikke opnå valg, fordeles det eller de 
resterende mandater ved lodtrækning. Lodtrækning foretages af valgudvalget. 
 
Stk. 2.  Fordelingen af de mandater, som er tilfaldet et valgforbunds kandidatlister og listefor-
bund, eller som er tilfaldet et listeforbunds kandidatlister, sker efter samme regler som anført  
i stk. 1. 
 
§ 22.  Ved opgørelse af hvilke af en listes kandidater, der kan anses for valgte, sondres mellem 
listestemmer og personlige stemmer. I tilfælde af brevstemmevalg gælder: har vælgeren alene 
sat kryds ud for navnet på en kandidat eller såvel ud for navnet på en kandidat som ud for 
listebetegnelsen for den liste, denne tilhører, anses stemmeafgivelsen for personlig; har vælgeren 
derimod sat kryds ved flere kandidater inden for samme liste, er det en listestemme. 
 
§ 23.  Såfremt det ikke af listen fremgår, at kandidaterne er opstillet sideordnet, foretages 
opgørelsen af, hvem der er valgt på listen således: 
Antallet af personlige stemmer inden for hver liste sammenlægges med antallet af listestemmer, 
og summen divideres med et tal, der er én højere end det antal mandater, der er tilfaldet listen. 
Det fremkomne tal forhøjes til det nærmeste hele tal, og dette betegnes som fordelingstallet for 
den pågældende liste. 
Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nummer et på listen opførte kandi-
dat, lægges herefter et så stort antal af listestemmerne, at fordelingstallet opnås. De 
listestemmer, der bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nummer to på 
kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet opnås og så fremdeles for de øvrige kandidaters 
vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når alle listestemmer på 
denne måde er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået 
fordelingstallet eller som ved personlige stemmer har opnået et antal, der er lig med eller større 
end fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de er opført på listen. 
 
Stk. 2.  Opnås det ikke på denne måde at få valgt alle de medlemmer, der skal vælges, erklæ-res i 
rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer 
tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som endnu skal vælges for listen. 
Har to kandidater opnået samme stemmetal, og kan kun en opnå valg, erklæres den kandidat, 
der står først på listen, for valgt. 
 
Stk. 3.  De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke har opnået valg, betragtes som supp-
leanter for de valgte af samme liste i rækkefølge efter reglerne i stk. 2. Er kandidatlisten udtømt, 
tages suppleanter fra eventuelle listeforbund, men ikke valgforbund, efter tilsvarende regler som 
fastsat i stk. 2. 
 
§ 24.  Er en kandidatliste anmeldt med sideordnet opstilling, foretages opgørelsen af, hvem der 
er valgt, kun på grundlag af opnåede personlige stemmer. 
 
Stk. 2.  Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afgøres 
rækkefølgen for de pågældende ved lodtrækning. 
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Stk. 3.  Efter at kandidaternes indbyrdes rækkefølge således er fastslået, anses kandidaterne for 
valgt i det antal, som listen ifølge § 21 er berettiget til. De ikke valgte kandidater anses som 
suppleanter efter samme opgørelsesmetode. Er kandidatlisten udtømt, udtages suppleanter efter 
reglen i § 23, stk. 3, sidste pkt. 
 
Suppleanter og suppleringsvalg til bestyrelsen 
§ 25.  Hvis et valgt medlem af bestyrelsen mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af besty-
relsen og suppleanter indtræder i stedet for resten af valgperioden. 
 
Stk. 2.  Hvis der ved det ordinære valg ikke er valgt et tilstrækkeligt antal suppleanter til at 
bestyrelsen kan være fuldtallig, udskrives der suppleringsvalg i den pågældende valggruppe  
efter de for det ordinære valg gældende regler. Indberetning om vakance indgives til valg-
sekretariatet. 
 
Stk. 3.  Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg-
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på valg-
listen. 
 
Suppleanter og suppleringsvalg til de kollegiale organer 
§ 26.  Hvis et medlem af et kollegialt organ mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af  
det pågældende organ og suppleanten indtræder i stedet for resten af valgperioden. 
 
Stk. 2.  Hvis et valgt medlem får orlov i løbet af en valgperiode, bestemmer det pågældende 
organ, om medlemmet skal udtræde for orlovsperioden eller for hele resten af valgperioden. 
 
Stk. 3.  Indtræder der under valgperioden vakance i et kollegialt organ, og er der ikke ved det 
ordinære valg valgt eller udpeget et tilstrækkeligt antal suppleanter til, at vedkommende 
kollegiale organ kan være fuldtalligt, afgør rektor efter indstilling fra det pågældende kollegiale 
organ, om den eller de ledige pladser skal besættes ved suppleringsvalg, eller om besættelsen kan 
udsættes til næste ordinære valg. Indberetning om vakance indgives til valgsekretariatet af 
formanden for det kollegiale organ. 
 
Stk. 4.  Suppleringsvalg udskrives på grundlag af en opdateret valgliste, suppleret med valg-
berettigede, der inden for en af valgudvalget nærmere fastsat frist begærer sig optaget på valg-
listen. 
 
Stk. 5.  Ved suppleringsvalg er valgområdet og valgmåden som ved det ordinære valg. 
 
Tjenestepligt  
§ 27.  Det er en tjenestepligt for medlemmerne af Valggruppe II A, II B og II C, jf. § 11, at 
indtræde som repræsentanter, såfremt de vælges eller udpeges hertil. Det er ligeledes en 
tjenestepligt for medlemmerne af Valggruppe III at indtræde som repræsentant i bestyrelsen. 
Der er ikke pligt til at modtage genvalg/genudpegning i umiddelbar forlængelse af en 
valgperiode. 
 
Stk. 2.  Hvis det ved valgets opgørelse konstateres, at der ikke er valgt det nødvendige antal 
repræsentanter i Valggruppe II A, II B eller II C og for så vidt angår valg til bestyrelsen for 
Valggruppe III, foranstalter rektors valgudvalg umiddelbart efter valgets afholdelse og inden 
dets offentliggørelse lodtrækning mellem gruppens ikke valgte valgbare medlemmer om, hvem 



 

 

  
 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

8/9 

der skal indtræde i bestyrelsen eller vedkommende kollegiale organ, samt om hvem der skal 
være suppleanter. Rektors valgudvalg træffer afgørelse om antallet af suppleanter. 
 
Stk. 3.  Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis ingen kandidater er opstillet til valget. 
 
Offentliggørelse af valgresultatet 
§ 28.  Valgcirkulæret skal indeholde bestemmelser om hvor og hvornår valgresultatet offent- 
liggøres, jf. § 5, stk. 1, nr. 15. 
 
Valgklager 
§ 29.  En valgberettiget, som ønsker at indgive klage i anledning af et afholdt valg, skal inden  
en frist, der fastsættes i valgcirkulæret (normalt 7 dage), indgive en skriftlig og begrundet klage 
til valgsekretariatet.  
 
Stk. 2.  Valgsekretariatet forelægger klagen for valgudvalget, der afgør klagen. Valgudvalgets 
afgørelse kan indbringes for rektor, der afgør sagen endeligt. 
 
Stk. 3.  Valgudvalget kan vælge at behandle henvendelser om valgets gyldighed, der er indgivet af 
en eller flere personer, som ikke har valgret.  
 
Stk. 4.  Hvis et valg erklæres ugyldigt, skal der snarest muligt afholdes omvalg. Ved omvalg kan 
kun de personer, der var opført på valglisten og var valgberettigede på den sidste dag i 
valgperioden stemme. 
 
Stk. 5.  Ved omvalg finder denne valgstatuts regler tilsvarende anvendelse. 
 
Stk. 6.  Er ingen klage modtaget ved fristens udløb, tilintetgøres stemmerne. 
 
 
KAPITEL 2:  BESTYRELSEN, §§ 30-31 
 
Valgområde 
§ 30.   Bestyrelsen udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe I er alle, der er optaget i Valggruppe I. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe II er alle, der er optaget i Valggruppe II.  
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe III er alle, der er optaget i Valggruppe III. 
 
Funktionsperiode for medlemmer af bestyrelsen 
§ 31.  Repræsentanter for Valggruppe I vælges for 2 år. Repræsentanter for Valggruppe II og 
III vælges for 4 år. 
 
 
KAPITEL 3:  DET FAGLIGE RÅD, §§ 32 – 33 
 
Valgområde 
§ 32.  Det Faglige Råd udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
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Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe I er alle, der er optaget i Valggruppe I. 
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe II er alle, der er optaget i Valggruppe II.  
Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe III’s er alle, der er optaget i Valggruppe III. 
 
Funktionsperiode for medlemmer og observatører af det Faglige Råd 
§ 33.  Repræsentanter for Valggruppe I vælges for 1 år. Repræsentanter for Valggruppe II og 
III vælges for 2 år.  

 
 

KAPITEL 4:  STUDIENÆVN, §§ 34 – 35 
Valgområder 
§ 34.  Hvert Studienævn udgør et samlet valgområde, inden for hvilket de valgberettigede i hver 
valggruppe vælger deres repræsentanter. 
 
Stk. 2.  Valgbare og stemmeberettigede for Valggruppe I er alle, der er optaget i Valggruppe I og 
studerer inden for det pågældende studienævns område. Valgbare og stemmeberettigede for 
Valggruppe II er alle, der er optaget i Valggruppe II og er ansat inden for det pågældende 
studienævns område. 
 
Stk. 3.  Stemmeret og valgbarhed kan kun anvendes inden for ét studienævns område. 
Medlemmer af Valggruppe I eller II, der er ansat eller studerer inden for flere studienævns 
områder, må inden den frist og på den måde, der fastsættes i valgcirkulæret, meddele inden for 
hvilket område de ønsker at anvende deres stemmeret og valgbarhed. 
 
Funktionsperiode for medlemmer af Studienævn 
§ 35.  Repræsentanter for Valggruppe I vælges for 1 år. Repræsentanter for Valggruppe II 
vælges for 2 år. 
 
 
KAPITEL 5:  IKRAFTTRÆDEN, § 36 
§ 36.  Denne valgstatut for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (KADK) træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. 
 
 
 
 
 
Godkendt ved bestyrelsesmøde den 28. august 2012 
 
 
 
__________________________________ 
Johannes Due 
Bestyrelsesformand 
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Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet UH 

 Indstilling til mødet den 28. august 2012 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 6. 
Mødeplan for 2013 

 
Sagsfremstilling: 
Der er udarbejdet forslag til følgende mødedatoer for KADK's bestyrelse i 2013: 

 Bestyrelsesmøde 2013-1: onsdag d. 16. januar 2013, kl. 10.00-12.00  
 Bestyrelsesmøde 2013-2: torsdag d. 21. marts 2013, kl. 10.00-12.00 
 Bestyrelsesmøde 2013-3: onsdag d. 28. august 2013, kl. 10.00-12.00  
 Bestyrelsesmøde 2013-4: onsdag d. 18. december 2013, kl. 10.00-12.00 
 
 Bestyrelsesseminar: d. 23-24. oktober 2013 (evt. internat).  

 
Bestyrelsens medlemmer bedes meddele Ledelsessekretariatet inden 
bestyrelsesmødet d. 28. august, såfremt de ikke har mulighed for at deltage på de 
forslåede mødedatoer. 
 
Ledelsessekretariatet indkalder elektronisk til møderne, når mødedatoer er godkendt 
af bestyrelsen.  
 
Indstilling: 
Det indstilles at bestyrelsen på mødet godkender de endelige mødedatoer for 2013. 
 
 

Sagsbehandler: 
Uffe Hundrup 
Udviklingsmedarbejder, Ledelsessekretariatet. 
Tlf. 32686014 
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Journalnr.: 002401 Økonomi EAS /JD/HB/ (UH) 

 Indstilling til bestyrelsesmødet den 28. august 2012 
 
 

 Vedr. dagsordenens punkt 7.  
Økonomisk halvårsopfølgning 2012 

 
Sagsfremstilling: 
 
Der er udarbejdet halvårsregnskab 2012 for KADK. 
 
Resultatet for KADK pr. 30. juni 2012 viser et overskud på ca. 3 mio. kr. 
Hovedforklaringen på overskuddet er, at en del større omkostninger, som fx 
ejendomsskatter på bygninger, afholdes i 2. halvdel af året. 
 
Prognosen for 2012 viser, ved halvsårsopfølgning, et lille overskud på ca. 0,2 mio. kr. 
Resultatet vurderes tilfredsstillende. 
 
I prognosen for 2012 er der, som tidligere redegjort for på bestyrelsesmødet 6. juni 
2012, indarbejdet en budgetfejl på ca. 3 mio. kr. på bygninger, samt afledte 
fusionsomkostninger. Der er ligeledes foretaget en budgetkorrektion på 
driftsomkostningerne på 3 pct., for at sikre at 2012 kommer i balance. 
Budgetreduktionen implementeres pr. 1. september 2012 og berører alle enheder 
undtaget biblioteket. Lønomkostninger og ejendomsomkostninger forbliver 
uændret. 
 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles at bestyrelsen orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. juni 2012 og 
prognose 2012 for KADK.  
 
 

 
Sagsbehandlere:  
Ana Sorani 
Budgetmedarbejder 
 
Jacob Døjholt 
Økonomichef 
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Budgetopfølgning 2. kvartal 2012 
 

 Bilag pkt. 7 –  Økonomisk halvårsopfølgning 

 
     

Indledning 

Dette notat omfatter en beskrivelse af regnskabet ved halvårsopfølgning pr. 30. juni 2012 med 

tilhørende prognose for hele 2012 for KADK.  

 

Resultat for KADK ved halvårsopfølgning 

Regnskabet pr. 30. juni 2012 viser et overskud på ca. 3 mio.kr. Hovedforklaringen på overskuddet er, at 

en del større omkostninger, som fx ejendomsskatter på bygninger, afholdes i 2. halvdel af året. 

 

De samlede indtægter udgør 50 pct. af indtægtsbudgettet efter 2.kvt. 2012 og forventes overholdt. 

 

Lønforbruget i regnskabet efter 2. kvartal 2012 udgør 48,6 pct. af lønbudgettet, og det anses som 

tilfredsstillende. Lønbudgettet for 2012 forventes, på den baggrund, overholdt. 
 

Driftsforbruget i regnskabet udgør 49,7 pct. af drifsbudgettet efter 2. kvartal 2012. Afvigelsen mellem 

budget og regnskab er blandt andet en periodiseringsafvigelse på ca. 3 mio. kr. vedrørende bygninger, 

hvor ejendomsomkostningerne først afholdes ultimo 2012 i en samlet regning mod tidligere år, hvor 

opkrævningerne skete hvert kvartal.    

 

Prognose 2012 

Prognosen for 2012 viser, ved halvsårsopfølgning, et lille overskud på ca. 0,2 mio. kr.  

 

I prognosen for 2012 er der indarbejdet en budgetfejl på ca. 3 mio. kr. på bygninger, samt afledte 

fusionsomkostninger. Der er foretaget en budgetkorrektion på 3 pct., for at sikre at 2012 kommer i 

balance. 

 

De varslede personalereduktioner har medført meromkostninger, som ikke har været budgetlagt, men 

er indeholdt i prognosen. De endelige omkostninger til disse reduktioner er dog fortsat usikre, idet der 

udestår en afklaring om ferieafregning og fratrædelsesgodtgørelse.  

 

Ligeledes forventes der et fald i indtægter vedrørende revalidender i forhold til det budgetterede. Der 

kommer lidt flere betalingsstuderende end budgetteret, samt en stigning i udlejningsindtægter, som 

modsvares af fald i øvrige indtægter.  

    

Meromkostningerne, fx til konsulentbistand forventes dækket ved en budgetreduktion på 3 pct. af den 

oprindelige budgetramme. Den nødvendige budgetreduktion implementeres 1. september 2012. Det er 

kun de øvrige driftsomkostninger, der bliver berørt.  
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De budgetterede ejendomsomkostninger korrigeres ikke i forbindelse med halvårsopfølgning. De 

budgetterede lønomkostninger forbliver næsten uændret.  

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om halvårsopfølgning samt tager prognose 2012 til efterretning.  

 

 

Tabel 1: Halvårsopfølgning og prognose 2012 

Regnskab Regnskab

2011 2012 - 
halvår

INDT ÆGT ER
Bevilling fra Staten (FL)

Budget Prognose v ed 
halvår

2012 2012

Finanslovsbevilling inkl TB 304,6 137 ,8
Reserveret bev illing 3,0
Overført fra egenkapital

Indtægter fra andre kilder

27 7 ,0 27 7 ,0

Eksterne tilskud

Eksterne tilskud inkl overhead 25,8 12,7

Overhead 0,6

Øvrige indtægter

27 ,5 27 ,5

0,8 0,8

20,3 5,1

INDT ÆGT ER I ALT  353,8 156,2

OMKOST NINGER

Lønninger
Fast personale 166,2 82,4

Løselærere/DVIP 14,5 9,3

Driftom kostninger 7 7 ,9 23,1

Ejendom som kostninger* 100,3 37 ,7

Finansielle om kostninger 1 ,8 0,6

OMKOST NINGER I ALT 360,7 153,2

RESULT AT  KADK -7 ,0 3,0

ÅRSVÆRK I ALT 386,2 193,5

Budget 2012 KADK

Årsagen til den store afv igelse mellem 2011  og 2012 forklares med s

10,0 10,7

315,3 316,0

166,9 166,0

21,6 20,8

57 ,8 55,6

68,5 7 2,2

1,0 1,2

315,8 315,8

-0,5 0,2

389,6 387 ,0

 

amlokalisering og fusion.

 

 

*Årsagen til den store afvigelse mellem 2011 og 2012 forklares med samlokalisering og fusion 

 

2/2 


	2012-08-17 Udkast Dagsorden 28.august
	Pkt 5 - Indstilling vedr valgstatut 2012
	Pkt 5 - Endeligt udkast til valgstatut for KADK 2012-08-16
	Pkt 6 - Indstilling mødeplan 2012
	Pkt 7 - Indstilling halvårsopfølgning 2012 (2)
	Pkt 7 - bilag - Notat til Bestyrelsen_halvårsopfølgning UH (3)

