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med følgende dagsorden:  

 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra fung. bestyrelsesformand,  

- herunder orientering om bestyrelsens beskikkelsesperiode m.v. 

4. Meddelelser fra rektor – siden sidst (bilag) 

5. Godkendelse af Årsrapport 2014 (bilag) 

 - herunder status på opfølgning på løn- og personalestyring  

6. Status på strategiopfølgning (bilag) 

7. Eventuelt 
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Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), 
Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Karen 
Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne-
Louise Sommer (ALS).  
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL). 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
 
Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor – siden sidst (bilag) 

5. Opfølgning på strategiseminar (bilag) 

6. Økonomi 

     6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014 (bilag) 

     6.b. Godkendelse af budget for 2015 (bilag) 

     6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR (bilag) 

 7. Status på udviklingskontrakt 2015-2017 (bilag) 

8. Eventuelt 

 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
KADK’s studie- og karrierevejledningstilbud til de studerende blev drøftet på bestyrelsens 
strategiseminar i oktober 2014. Bestyrelsesformand Johannes Due opfordrede til, at der følges op på 
emnet på et af de kommende bestyrelsesmøder. Referatet blev herefter godkendt uden yderligere 
bemærkninger.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 
Bestyrelsesformanden orienterede om møde med Rigsrevisor Lone Strøm. Mødet fandt sted som 
opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger til KADK i Beretning om revision af statsregnskabet for 
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2013. Mødet med Rigsrevisor foregik i god dialog, og bestyrelsesformanden udtrykte på mødet bl.a. 
ærgrelse over rapportens sprogbrug og manglende anerkendelse af de initiativer og løbende arbejde, 
som KADK i samarbejde med bl.a. revisionsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) iværksatte allerede i 
2013 for at sikre en bedre økonomistyring.    
 
Bestyrelsesformanden orienterede herefter om, at der endnu ikke er udpeget en ny formand for KADK’s 
bestyrelse pr. 1. januar 2015. Uffe Hundrup orienterede endvidere om, at KADK forventer, at styrelsen 
snarest eller i forbindelse med udpegning af ny formand meddeler, hvorvidt bestyrelsens eksterne 
medlemmers forlænges til og med 31. januar 2016, som KADK tidligere har anmodet om. Bestyrelsen 
holdes orienteret. 
 
Bestyrelsesformanden sluttede punktet af med at ønske tillykke med, at arkitektskolen har fået 
godkendt to større EU-Horiszon2020 forskningsansøgninger samt, at det er lykkedes det 
konserveringsfaglige miljø i Danmark at få ICOM-CC's 18 kongres til København i 2017.  
 
Ad 4. Meddelelser fra rektor 
Rektor orienterede om, at 2014 har været et travlt år med implementeringen af mange nye store 
initiativer, og håbet er, at vi nu får lov at konstituere forandringerne. Det må dog forventes, at 
regeringen kommer med nye tiltag i løbet af 2015, som følge af det arbejde regeringens forskellige 
udvalg (herunder f.eks. kvalitetssikringsudvalget og udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske 
uddannelser) er i gang med. Rektor redegjorde herefter for nogle af de mange resultater som KADK har 
opnået i 2014: 

• Ny studiestruktur med 7 institutter og 39 nye studieprogrammer 
• Ny organisering af de administrative enheder, der understøtter den ny organisering af de 

faglige miljøer 
• Nyt nationalt censorkorps 
• Implementering af nyt studieadministrativt system, STADS (implementering fortsat i proces) 
• Etablering af nyt intranet 
• Etablering af ny hjemmeside pr. 1. september 2014 (pt. over 85.000 besøgende på sitet) 
• Opfølgning og implementering af nye procedure og retningslinjer som følge af Rigsrevisionens 

revision af KADK (løbende revision samt lønrevision) m.v. 
 

Hertil kommer de mange faglige resultater, og at KADK har bidraget til udvalget til fremtidssikring af 
de kunstneriske uddannelsers arbejde. Udvalgets anbefalinger forventes fremlagt i marts 2015.  

 
Det kommende år står bl.a. på konstituering af nye initiativer, implementering af udviklingskontraktens 
mål samt igangsættelse af arbejdet med en ny strategiproces (strategi for 2016-2017). Der optages fra 
2015 udelukkende via kvote 2 på alle uddannelser, og KADK skal endvidere forberede gennemførelsen 
af institutionsakkreditering i 2017. Rektor understregede, at erfaringer fra andre 
uddannelsesinstitutioner viser, at en institutionsakkreditering er en omfattende proces. Det er 
altafgørende at kvalitetsudvikling er en reel hjælp i dagligdagen og ikke fører til en unødig 
bureaukratisering af KADK. 
 
Lene Dammand Lund redegjorde herefter for regeringens kvalitetsudvalgs anden rapport: Høje Mål – 
fremragende undervisning i de videregående uddannelser (november 2014), hvori de kunstneriske 
uddannelser fremhæves positivt på en række centrale områder i forhold til uddannelsen, herunder bl.a. 
de studerendes engagement og studieaktivitet, undervisere og tilrettelæggelse af undervisningen m.v.  
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Rapportens overordnede konklusioner peger bl.a. på behovet for: 
• at det overordnede ledelsesansvar styrkes og forankres klarere hos institutionens bestyrelse. 
• at de ansvarlige for uddannelserne – typisk uddannelseslederne - får det fulde ansvar for 

uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse og nødvendige beføjelser til at løfte 
opgaven, herunder de økonomiske ressourcer. 

• at det bør sikres, at det enkelte universitet tildeles et minimum af basisforskningsmidler i 
forhold til at sikre forskningsbasering af institutionens uddannelsesaktivitet. 

• at uddannelsesinstitutionerne bør have en større grundbevilling til uddannelse, mens et 
taxameter kun bør afspejle den marginale udgift ved en ekstra studerendes gennemførelse af 
uddannelsesforløbet. 

 
Rektor understregede, at der er behov for at studerede rapporten nærmere. Rapporten tager f.eks. ikke 
umiddelbart hensyn til, at de kunstneriske uddannelser har en høj grad af 1:1 undervisning, når man 
sammenligner undervisningstid og -kvalitet. Det betyder at man fejlagtigt konkluderer, at få 
undervisningstimer godt kan føre til høj studieaktivitet. Rektor vurderede, at det også kan være 
nødvendigt at drøfte, hvorvidt der er sammenhæng mellem den høje studieaktivitet og 
dimittendledigheden. Dvs. hvorvidt den høje studieaktivitet kan siges at være forbundet med, at de 
studerende fravælger studierelevant arbejde, og dermed forringer det nødvendige netværk til 
arbejdsmarkedet (jf. seneste dimittendundersøgelse for Arkitektuddannelserne, 2014).    
 
Ad 5. Opfølgning på strategiseminar 
Rektor redegjorde for opfølgning på bestyrelsens strategiseminar i oktober 2014. På seminaret 
besluttede bestyrelsen, at den kommende strategi skal være en to-årig strategi (2016-17) inden for den 
overordnede ramme af den nuværende strategi. KADK’s strategi er dermed tidsmæssigt i 
overensstemmelse med udviklingskontraktens aftaleperiode. Der er i budgettet for 2015 afsat midler til 
strategiudvikling og ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på det kommende møde i marts 
2015. 
 
Ad 6. Økonomi 
Ad 6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014  
Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for regnskabet efter 3. kvartal 2014. Resultatet af 3. kvartals 
regnskab ser alt i alt fornuftigt ud. Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud som følge af 
engangsindtægter fra lukning af gamle eksternt finansierede projekter og stor tilbageholdenhed med 
driftsudgifter i de administrative afdelinger. Der er dog samtidig konstateret manglende hensættelse til 
reetablering af visse af KADK’s lejemål. De samlede forventningen til hele 2014 er et underskud på 2,5 
mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Såfremt prognosen holder for 2014 vil det 
bevirke, at KADK ikke behøver at trække på den del af egenkapitalen, der vedrører statsforskrivningen 
(den del af KADK’s egenkapitalen, der er bundet og fungerer som en statslig lånegaranti). Bestyrelsen 
tog redegørelsen til efterretning. 
 
 
Ad 6.b. Godkendelse af budget for 2015 
Prorektor redegjorde for budgettet for 2015. Med forventet indtægter på 304,3 mio. kr. og 
omkostninger på 301,3 mio. kr. viser budgettet for 2015 et overskud på 3,0 mio. kr.  
 
Besparelsesplanen fra 2014 er indarbejdet i budgettet, som desuden rummer en pulje på 4,0 mio. kr. til 
understøttelse af udviklingskontrakten og strategiplanen. Hertil kommer en reserve på 2 mio. kr. til 
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imødegåelse af evt. usikkerheder og uforudsete udgifter, herunder f.eks. tyveri eller andet som skal 
dækkes af KADK’s selvforsikringsordning.   
 
Prorektor orienterede om, at finanslovsreserveren efter aftale med styrelsen, er indregnet i budgettet, 
men at KADK endnu ikke ved, hvordan reserven skal udmøntes, og hvorvidt styrelsen ønsker at 
øremærke den til et særligt indsatsområde. 
 
Det budgetterede overskud på 3 mio. kr. i 2015 skal benyttes til at genopbygge egenkapitalen, der i 2013 
er reduceret med 8,7 mio. kr. og i 2014 yderligere forventes at blive reduceret med 2,5 mio. kr. 
Egenkapital forventes ultimo 2015 at være på 9,2 mio. kr. (heraf udgør 5,4 mio. kr. den såkaldte 
statsforskrivning). 
 
Rektor meddelte, at ledelsen ikke er kommet spørgsmålet om selveje nærmere efter drøftelse med 
styrelsen, men forventer at en udmelding senest må komme på tale i 2015 samtidig med, at der kommer 
en politisk udmelding på anbefalingerne fra udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2015. 
 
Ad 6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR 
Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for opfølgning på status på arbejdet i HR og Økonomi. 
Arbejdet har siden sidst har været fokuseret på særligt tre punkter:  

• Opfølgning på anbefalinger fra rapport fra PWC, forår 2014 
• Opfølgning på Rigsrevisionens rapport vedr. lønrevision, januar 2014 
• Opfølgning på Rigsrevisionens løbende revision (rapport nov. 2014). 

 
Økonomi og HR har i forbindelse med opfølgningen på arbejdet løbende holdt møder med prorektor, og 
Styrelsen for Videregående Uddannelser. PwC har stået for kvalitetskontrol af KADK’s arbejde med 
lønrevisionen.  
 
Ad Opfølgning på anbefalinger fra PWC  
PWC’s rapport fra oktober 2013 indeholder 5 anbefalinger, som bestyrelsen løbende har fået status på:  

1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti (afsluttet) 
2. Kompetenceløft til økonomifunktionen 
3. Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter (afsluttet) 
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 
5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende  

 
Punkt 1 og 3 er tidligere afsluttet, og med seneste rapportering er punkt 2 vedrørende kompetenceløft af 
økonomifunktionen også afsluttet og der er etableret procedure for løbende møder og afstemning 
mellem Økonomi og institutterne. KADK har i forhold til at styrke projektøkonomistyringen (punkt 4) 
taget styringssystemet Navision Stat i brug. Udarbejdelse af en projekthåndbog følger tidsplanen, og 
forventes klar til brug pr. 1. januar 2015 (midlertidige instrukser for ansøgninger og samarbejdsaftaler 
med ekstern finansiering anvendes indtil projekthåndbogen kan tages i brug). Procedure for 
feriepengeforpligtigelser (punkt 5) er i proces, og der er udarbejdet et nyt elektronisk tids- og 
fraværsregistreringssystem, der er klar til at blive taget i brug i administrationen allerede inden nytår. 
Systemet implementeres herefter først på ét institut og udvides siden til de øvrige institutter i løbet af 
foråret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Ad Opfølgning lønrevisionsrapport, januar 2014 
Villy informerede om, at arbejdet med opfølgning på lønrevisionen er så langt, at 23 ud af 31 punkter 
allerede er afsluttet. De udestående punkter kan sammenfattes i fire overordnede områder. Det drejer 
sig om: 

1. Intern kommunikation i løn og personale (pkt 4 og 5): PwC bistår med arbejdet med 
udarbejdelse af beskrivelse af løn- og personaleprocesser. Punkterne forventes afsluttet inden 
jul. 

2. Elektronisk tids- og fraværsregistrering, hvilket er i proces som bekrevet ovenfor. 
3. Gennemgang af personalesager: Arbejdet er påbegyndt i 2014, og samtlige P-sager forventes 

gennemgået inden udgangen af 2015. 
4. Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst: KADK er i dialog med styrelsen. Det er 

planen at sagen er afsluttet inden september 2015. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter effekten af de nye retningslinjer og øvrige tiltag, herunder brugen af 
tidsregistrering. Rektor understregede, at de nye tiltag er nødvendige, men at der er lagt mange kræfter 
i sikre at medarbejderne kun skal registrere og dokumentere det nødvendige i forhold til de krav bl.a. 
Rigsrevisionen stiller til os i forhold til god økonomistyring. Herudover er der arbejdet hårdt for at 
skabe brugervenlige IT-systemer til at understøtte bl.a. arbejdet med indregistrering.   
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremdriften i arbejdet med opfølgning på lønrevisionen.  
 
Ad Rigsrevisionens løbende revision. 
Villy Dahl Jensen redegjorde herefter for rapport fra Rigsrevisionens vedr. løbende revision af KADK 
(rapport november 2014). Rapporten peger på at visse forretningsgange og procedure ikke er etableret 
helt tilfredsstillende, hvilket er ærgerlige bemærkninger, idet flere initiativer ikke er taget i betragtning, 
herunder udarbejdelse af projekthåndbog samt arbejdet med at sikre hensættelser til reetablering af 
lejemål. Overordnet vurderes rapporten dog at give et positivt billede af KADK’s opfølgningsarbejde. 
Villy Dahl Jensen oplyste, at der snarest vil blive udarbejdet svarskrivelse til Rigsrevisionen. Bestyrelsen 
tog orienteringen til efterretning. 
  
7. Status på udviklingskontrakt 2015-2017 
Rektor meddelte, at styrelsen i forhandlingerne om udviklingskontrakten for 2015-2017 har haft en høj 
grad af fokus på at målene skal have effekt i forhold til aftagerne. På KADK har vi været ambitiøse, men 
samtidig formuleret mål, som vi forventer at kunne opfylde, således at vi fortsat kan formå at efterleve 
Rigsrevisionen høje forventninger til vores målopfyldelse.  
  
KADK er gået med til at medtage et mål om at forbedre bruttoledigheden for KADK’s dimittender, 
såfremt ”alt andet lige” gør sig gældende. Dvs. såfremt konjunkturerne ikke ændrer sig negativt eller 
andre uddannelser udbyder yderligere design-, arkitekt- eller konserveringsbeslægtede uddannelser 
m.v. Udviklingskontraktens mål vil blive indarbejdet i KADK’s strategi, og præsenteret for bestyrelsen. 
 
Den endelige kontrakt forventes færdigforhandlet inden for nærmeste periode. Udviklingskontrakten er 
fastsat til at blive underskrevet d. 8. januar 2015 ved en underskriftsceremoni i Uddannelsesministeriet 
[Kontrakten underskrives af den på tidspunktet fungerende bestyrelsesformand].   
 
7. Eventuelt 
Ingen bemærkninger til punktet. 
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 Meddelelser fra rektor 

 Vedrørende dagsordenens punkt 4 
Bilag vedrørende siden sidst 

 
KADK 
 

• Ny stillingsstruktur: Det har længe været et stort ønske blandt designuddannelsernes 
videnskabelige personale at få en stillingstruktur som på de øvrige kunstneriske lange 
videregående uddannelser. Det er nu lykkes, og forhandlinger om en sådan struktur er netop 
afsluttet. Den nye stillingsstruktur træder i kraft samtidig med Uddannelses- og 
Forskningsministeriets nye bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt 
personale ved arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen, dog tidligst den 1. august 
2015 og senest 1. november 2015. 
 

• Udvalg til fremtidssikring af de lange videregående kunstneriske uddannelser: 
For at styrke grundlaget for sin rapport har Udvalget til fremtidssikring af de videregående 
kunstneriske uddannelser bedt KADK bidrage til udvalgets arbejde i forhold til at afdække 
undervisningsperspektivet. Konsulentfirmaet IS IT A BIRD (IIAB), stod for undersøgelsen, og 
har i uge 8-9 gennemført interviews med 17 medarbejdere fra henholdsvis Arkitektskolen og 
Designskolen, som KADK har stillet til rådighed. Udvalget forventer at fremlægge deres 
anbefalinger medio april 2015. 
 

• Forskningssamarbejde: Konservatorskolen er sammen med Nationalmuseet og Statens 
Museum for Kunst partner i forskningssamarbejdet CATS. CATS er, sammen med et 
internationalt konsortium - IPERION_CH - med 23 andre partnere, tilkendt Horizon 2020-
bevilling på ca. 8 mio. Euro til en international forskningsinfrastruktur til varetagelse af 
kultur- og naturarven gennem integrering af nationale forskningscentre, universiteter og 
museer med faciliteter i verdensklasse. Blandt partnere findes National Gallery i London, 
Louvre i Paris og naturvidenskabelige forskningscentre over hele Europa. 

 
• Uddannelsessamarbejde: Et nyt samarbejde mellem KADK og DTU ruster fremtidens 

arkitekter og ingeniører til at genanvende materialer i byggeriet og bidrage til at sikre naturens 
økosystemer. Uddannelses- programmet Bosætning, Tektonik og Økologi har de seneste 
måneder kørt et samarbejde med DTU, der både trækker internationale kræfter til KADK og 
styrker de studerendes tværfaglige kompetencer. Rammen for samarbejdet er fremtidens 
genbygningsstrategier og tankegangen om byers og bygningers ’stofskifte’.' 
 

• ”MADE” - dansk-australsk udvekslingsprojekt: Studerende fra arkitekt-, design- og 
ingeniøruddannelserne har søgt om deltagelse i det dansk-australske udvekslingsprogram 
MADE by the Opera House. Fem talentfulde danske studerende er udvalgt. De fem studerende 
udgører det andet danske hold i rækken på i alt 100 danske og australske studerende, der 
inden for de næste 10 år skal på udveksling i henholdsvis Danmark og Australien. De danske 
studerende skal til Australien i perioden juli – august 2015, hvor de i seks uger skal danne sig 
erfaringer med tværfaglige arbejdsmetoder ved at arbejde sammen om et projekt, der rummer 
både arkitektoniske, ingeniørmæssige og designrelaterede problemstillinger. Projektet vil have 
fokus på moderniseringen af Sydney Operaen. 
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• Stockholm Furniture Fair 2015: Studerende og undervisere fra Arkitektuddannelsen og 
Designuddannelsen har deltaget i Stockholm Furniture Fair 2015. Blandt disse har 12 
bachelorstuderende fra Møbeldesign på Institut for Bygningskunst og Design har taget 
anderledes fat på emnerne alder og tradition, og udfordret aldersbegrebet i et intensivt 
møbelprojekt, som i Stockholm blev vist for en international møbelbranche i messeområdet for 
upcoming designere. Udstillingen vises på KADK i perioden 13.februar 2015 - 10. marts 2015. 
 

• Debat: På bloggen idoart.dk, debatterer landets designstuderende, hvordan 
designuddannelsen anno 2015 skal se ud. Bloggen har udmøntet sig i et radioindslag på P4 d. 
25. februar. Indslaget kan høres på:  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4kbh/p4-morgen-
2015-02-25#  (Ca. 1 time og 36 minutter inde i programmet).  
 
Du kan desuden læse mere på rektors blog på KADK’s hjemmeside på: 
https://kadk.dk/designskolen/debat-om-designuddannelserne-om-opnaa-en-balanceret-
udvikling  
 

• Hæderspris fra 15. juni Fonden: De to nyuddannede designere Mette Marie Lyng-
Petersen og Ellinor Ericsson, der tog afgang fra Kunstakademiets Designskole i sommeren 
2014, har modtaget hæderspris fra 15. juni Fonden for deres afgangsprojekter. Fondens 
bestyrelse har haft to ekspertudvalg til at hjælpe med at forestå udvælgelsen blandt de mange 
nyuddannede kunstnere. Hæderspriserne bliver givet til kunstnere, hvis arbejder på den ene 
side udviser høj kunstnerisk kvalitet og på den anden side viser projekter, der afsøger nye 
grænser. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 9. marts 2015 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 
Godkendelse af Årsrapport 2014 

 

Vedlagt er udkast til Årsrapport 2014 med regnskab. De overordnede konklusioner fra årsrapporten 
viser, at såvel KADK’s faglige resultater som KADK’s økonomiske resultater vurderes tilfredsstillende. 
Årets samlede resultat i 2014 vurderes derfor som tilfredsstillende.  

Af årsrapportens faglige del fremgår det, at KADK ud af udviklingskontraktens 19 delmål i 2014, har  
opfyldt 12 mål helt, mens 7 mål er delvist opfyldt. KADK har ingen delmål, der ikke er opfyldt.  

Af årsrapportens økonomiske del fremgår det, at KADK har et underskud på regnskabet for 2014 på 2,4 
mio. kr, hvilket vurderes tilfredstillende, idet Budget 2014 indeholdte et forventet underskud på 6,1 
mio. kr.   

Resultatet kommer efter et år med større usikkerhed end normalt, som følge af en reorganisering af de 
faglige og administrative miljøer med oprettelse af de syv nye institutter samt helt nye studieordninger 
på arkitektur- og designområderne. Hertil kommer en meget stor lokalerokade af de faglige miljøer i 
forbindelse med oprettelsen af de nye institutter. 

Med årets regnskabsmæssige resultat er der skabt et godt grundlag for den fremadrettede økonomi på 
KADK. 

Det skal bemærkes, at vi fortsat er i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på 
afklaring af de sidste detaljer, som skal indgå i rapporten, herunder afklaring vedr. ny formand for 
KADK’s bestyrelse. Det forventes, at KADK har fået en endelig afklaring fra styrelsen på de sidste 
detaljer senest mandag d. 9. marts 2015, således at et endeligt udkast til årsrapport kan præsenteres på 
mødet. 

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender det endelige årsregnskab. 

 

Bilag: 

- Bilag 5.1: Udkast til KADK Årsrapport 2014 med regnskab 

 

Sagsbehandler:  
 
Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet 
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1. Påtegning af det samlede regnskab 
 
Årsrapporten omfatter 
Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Det Kongelige Danske Kunstakade-
mis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR 18975734 er ansvarlig for: § 19.38.08, 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med be-
villingskontrollen for 2014. 
 
 
Påtegning 
Der tilkendegives hermed: 
1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer 

eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyl-
destgørende. 

2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig 
praksis, og 

3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af 
de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 
 

Sted, dato 
 

Sted, dato 

Underskrift 
 
____________________________ 

Underskrift 
 
_____________________________________ 

Rektor 
Lene Dammand Lund 

Kontorchef:  
Niels R. Korsby 
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1.1 Bestyrelsens påtegning af det samlede regnskab 
 
KADK bestyrelsesmøde den 9. marts 2015, Holmen. 
  
Underskriftsblad til godkendelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konserverings Årsregnskab 2014.  
 

 
 
 
XXX (Formand) 
 
 
Mette Kynne Frandsen (Næstformand) 
 
 
Anders Byriel 
 
 
Debora Domela 
 
 
Carsten Holgaard 
 
 
Silje Loa Thrysøe Jørgensen  
 
 
Thomas Bo Jensen  
 
 
Jesper Stub Johnsen 
 
  
Karen Mosbech 
 
 
Ann Merethe Ohrt 
 
 
Jane Richter 
 
 
Anne-Louise Sommer 
 
 
Heidi Jacobsgaard Schøbel 
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2. Beretning 
 
2.1 Præsentation af virksomheden 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er 
en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
KADK består af tre skoler med uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for Arkitektur, Design 
og Konservering. Institutionen er forankret på flere lokaliteter: Kunstakademiets Arkitektskole 
(KA) og Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunstakademiets Designskoles glas- og 
keramikprogram på Bornholm (KDB) samt Kunstakademiets Konservatorskole (KK) på Esplana-
den.  
 
2.1.1 Mission og hovedopgave 
I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. nr. 59 af 26. ja-
nuar 2015, har: ”Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konser-
vering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag 
at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det 
højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag 
at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering”. 
 
2.1.2 Vision 
KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitek-
tur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og 
kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvik-
ling.  
 
Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, tegnebordsundervisning 
og projektbaseret uddannelse.  
  
KADK’s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk til-
gang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater 
går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til 
at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur (KADK’s Vision og Strategi 2013-
2015). 
 
2.1.3 Udviklingskontrakt 2013-2014 
Der aflægges rapport for de økonomiske og faglige resultater i 2014 i henhold til den indgåede 
udviklingskontrakt for 2013-2014 mellem KADK og uddannelses- og forskningsministeren.  
 
2.1.4 Hovedkonti på finansloven 
Årsrapporten for 2014 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: 
Hovedkonto: § 19.38.08. Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.  
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2.2 Virksomhedens omfang 
 
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 

  1000 kr., løbende priser   
Bevilling Regnskab 

Drift 
Udgifter 306.100,0 314.787,2 
Indtægter -35.600,0 -41.902,3 

Administrerede ordninger mv. 
Udgifter - - 
Indtægter - - 

Anlæg 
Udgifter - - 
Indtægter - - 

 
For 2014 har § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering en nettoudgiftsbevilling på 270,5 mio. kr. fordelt på udgifter på 306,1 mio. kr. og 
indtægter på 35,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser bruttoudgifter for 314,8 mio. kr. og indtæg-
ter for 41,9 mio. kr. 
KADK administrerer ikke bevillinger med tilskudsordninger ud over egen driftsbevilling. Forskel-
len mellem årets bevilling og regnskab på -2,4 mio. kr. hænger sammen med hensættelser til fra-
flytning af lejemål med en istandsættelsesforpligtelse, ekstraordinære afskrivninger i forbindelse 
med oprydning i anlægskartoteket, ekstra indtægter i forbindelse med betalingsstuderende og 
den sidste del af gennemgangen af eksternt finansierede projekter samt besparelser på de admi-
nistrative udgifter og centrale puljer. 
 
2.3 Årets resultater 
KADK’s faglige resultater i 2014 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som 
tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende. 
Det økonomiske resultat skal ses i lyset af den fortsatte oprydning i regnskabet efter fusionen.  
 
2.3.1 Årets faglige resultater 
Udviklingskontrakten fastsætter 19 delmål for KADK i 2014, hvoraf 12 er helt opfyldt, 7 er delvist 
opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende. Nedenfor be-
skrives de væsentligste ledelsesmæssige og faglige resultater i 2014 nærmere.  
 
Ledelsesberetning 
For KADK blev 2014 et år præget af stor bevågenhed på det uddannelsespolitiske område samt 
store interne strategiske og organisatoriske forandringsprocesser. Disse er formuleret i KADK’s 
Vision og Strategi for 2013-2015. Med de mange nye faglige og administrative tiltag udvikler 
KADK sig som planlagt. Det er et omdrejningspunkt for strategien at skabe højere kvalitet i ud-
dannelserne med afsæt i KADK’s særlige videngrundlag (kunstnerisk, videnskabeligt og praksis-
baseret). Det er derudover hensigten at arbejde for at fremme kandidaternes beskæftigelsesmu-
ligheder efter endt uddannelse. Et af KADK’s væsentligste indsatsområder i 2014 er lanceringen 
af syv nye institutter med matchende uddannelses- og forskningsmiljøer. Disse er tilpasset ar-
bejdsmarkedets behov. 
 
Bestyrelsens arbejde i 2014 
Som opfølgning på bestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 implementerede KADK fra årets 
start en række nødvendige økonomiske tiltag for at bringe økonomien i balance og sikre den fort-
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satte udvikling af KADK. Med en økonomisk firepunktsplan blev der gennemført besparelser på 
følgende områder: 
 

• Lønbudgettet blev reduceret i perioden 2014-2015 
• Lejemål blev opsagt primo 2014 
• Driften blev planlagt reduceret med ca. 1 mio. kr. 
• Langsigtede effektiviseringer blev påbegyndt - f.eks. øget digitalisering af manuelle pro-

cesser. 

Det er, som det vil blive uddybet under afsnittet om Årets økonomiske resultater, lykkedes KADK 
at gennemføre tilpasningen af økonomien med et tilfredsstillende resultat.  
 
På det strategiske område har bestyrelsen haft fokus på den løbende opfølgning og det fortsatte 
arbejde med KADK’s vision og strategi, samt indgåelse af ny udviklingskontrakt for perioden 
2015-2017. Med udviklingskontrakten har KADK ønsket at understøtte det igangværende strate-
giarbejde samt sætte nye mål, der understøtter de anbefalinger, som foreligger fra bl.a. Udvalget 
for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser og Vækstteamet for kreative erhverv - 
design om behovet for øget relevans og samarbejde på området.  
 
I forbindelsen med at Uddannelses- og Forskningsministeren har nedsat Udvalget til fremtids-
sikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet, har KADK endvidere bidraget til dette arbejde. Der er bl.a. i samarbejde med de faglige 
organisationer på arkitektur og designområdet udarbejdet en samlet handlingsplan over branche- 
og institutionstiltag, hvis hensigt er at bidrage til at forbedre beskæftigelsessituationen for dimit-
tenderne fra arkitekt- og designskolerne. 
 
Internationalisering og efter- og videreuddannelse: På bestyrelsens årlige strategisemi-
nar i oktober 2014, hvor bestyrelsen varmede op til arbejdet med KADK’s kommende strategi, har 
særligt den fortsatte internationalisering af KADK’s uddannelser og efter- og videreuddannelses-
området indgået som centrale emner for drøftelserne. De strategiske drøftelser afspejler sig desu-
den i bestyrelsens arbejde med udviklingskontrakten for 2015-2017. 
 
 
I tæt dialog med aftagerne: KADK har igennem året haft en tæt dialog med institutionens tre 
aftagerpaneler, der alle har spillet en aktiv rolle. Aftagerpanelet for hhv. arkitektur og design har 
holdt fælles møde bl.a. med henblik på at drøfte, hvordan samarbejdet mellem KADK og aftager-
ne kan bidrage positivt til, at de nyudklækkede dimittender hurtigere kan træde ind på arbejds-
markedet (jf. afrapporteringsbilag fra KADK’s aftagerpaneler).  
 
 
Nye institutter og uddannelsesprogrammer 
Som del af visionen og strategien for 2013-2015 har KADK fra sommeren 2014 oprettet syv nye 
institutter og 39 nye danske og engelsksprogede uddannelsesprogrammer, der sigter mod at ska-
be øget relevans og muligheder for samarbejde. Den nye organisering af de faglige miljøer har 
samtidig gjort det muligt at skabe et endnu tættere samspil mellem KADK’s tre vidensfelter: 
praksis, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Med de nye institutter og programmer 
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samt tilhørende nye studieordninger har KADK dermed skabt forudsætningerne for mere specia-
liserede kandidater, som i højere grad retter sig mod et bredere arbejdsmarked. 
 
De nye institutter fordeler sig på tre institutter på Arkitektskolen, to institutter på Designskolen, 
et fælles institut mellem Arkitektskolen og Designskolen samt et institut på Konservatorskolen. 
Det nye fælles institut, Institut for Bygningskunst og Design, samler for første gang de faglige 
miljøer fra Arkitektskolen og Designskolen inden for fagene bygningskunst, rum-, møbel-, lys- og 
tekstildesign. Med det nye fælles institut er der bl.a. udbudt en række nye uddannelsesprogram-
mer, der kan søges af både bachelorer i arkitektur og i design. Instituttet har på kort tid vist, at 
der er et stort potentiale for faglig synergi og udvikling af tværfaglige samarbejder. 
 
Optimeret administration og service   
I 2014 blev de administrative funktioner omorganiseret for at understøtte og matche den nye fag-
lige struktur på KADK. Derudover har det også været hensigten derved at forbedre og konsolidere 
de administrative processer, således at de i endnu bedre omfang kunne bidrag til KADK’s samlede 
virksomhed som en helhed. På det administrative område er der i 2014 desuden gennemført en 
række væsentlige fusions- og udviklingsprojekter i samarbejde med fagmiljøerne. Blandt disse 
store projekter kan nævnes udvikling af nye studieordninger, fælles ph.d.-skole, udrulningen af et 
nyt studieadministrativt system (STADS) samt en række andre markante fælles digitale projekter 
som f.eks. ny fælles webside for KADK og bibliotek bl.a. med integreret forskningsdata og kandi-
datprofiler samt nyt intranet og nyt journaliseringssystem. Formålet med ændringerne har været 
at sikre effektiv administration, skabe øget synlighed og transparens samt optimering af e-
infrastrukturen på KADK, som i det kommende år udvides med flere digitaliseringsprocesser.  
 
KADK har i 2013-2014 desuden valgt at opkvalificere HR- og Økonomifunktionerne for at sikre 
en bedre økonomi- og løn- og personalestyring som følge af den særlige fokus, der har været på 
KADK’s økonomi og løn- og personaleforvaltning i perioden. 
 
Uddannelserne: Stort ansøgerfelt, nye studieordninger og forkortet studietid 
Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er i 2014 i alt 1562 fordelt på 
982 på arkitektuddannelsen, 587 på designuddannelsen og 83 på konservatoruddannelsen.  
Antallet af finansårsstuderende ligger således lige under aktivitetskravet på 1571 studerende med 
et lidt lavere antal arkitekt- og designstuderende end forudsat og et lidt højere antal konservator-
studerende end forudsat, hvor vi i 2013 med 1575 finansårsstuderende lå lige over aktivitetskra-
vet.  
 
Designuddannelsen og arkitektuddannelsen havde i 2014 igen et meget højt antal ansøgere til ba-
cheloruddannelserne, hvor 11,9 % i gennemsnit blev optaget. Antallet af eksterne ansøgere til 
kandidatuddannelserne steg igen i 2014. I alt søgte 1041 om optagelse og 7,2% blev optaget  
 
I 2014 gennemførte 262 studerende en bacheloruddannelse på KADK med en gennemsnitlig stu-
dietid på 3,05 år. 284 studerende gennemførte en kandidatuddannelse og her var den gennem-
snitlig studietid 2,6 år.  
 
Den gennemsnitlige studietid for både bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne er for-
kortet i forhold til 2013, og resultatet er dermed meget tilfredsstillende.  
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Gennemførselsprocenten for bachelorårgang 2010 er på 83,2 %, hvilket er på samme niveau som 
gennemførselsprocenten for årgang 2009. For kandidatårgang 2010 ligger gennemførselsprocen-
ten lidt lavere end for årgang 2009 med 86,3 % mod 88,6 % for årgang 2009. Frafaldet på ud-
dannelserne er størst på bacheloruddannelsen i arkitektur. Fra 2015 optager vi udelukkende stu-
derende til bacheloruddannelserne via kvote 2, hvilket vi forventer, vil øge gennemførslen, så-
fremt alt andet lige.  
 
Det samlede frafald for bachelorårgang 2009 er på 16,6 % og holder sig dermed inden for målet 
på maksimalt 17 % frafald. Frafaldet på kandidatårgang 2009 er på 11,4 % og er dermed lavere 
end det maksimale frafald på 13 %. Det største frafald er på bacheloruddannelsen i arkitektur. 
Frafaldet er højere blandt studerende, som har søgt optagelse gennem kvote 1. Fra 2015 optages 
studerende udelukkende via kvote 2, og KADK forventer at vi som resultat vil se et mindre frafald 
fra bachelorårgang 2015, såfremt alt andet lige.  
 
I forbindelse med implementeringen af de nye institutter og programmer er der i 2014 udarbejdet 
nye studieordninger for arkitektuddannelsen, designuddannelsen samt en revideret studieord-
ning for konservatorskolens kandidatuddannelse. Dertil kommer, at den tidligere selvstændige 
Kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm i 2014 er blevet lagt ind som et program i bachelor-
uddannelsen i design. Med en bachelorgrad fra designuddannelsens glas- og keramikprogram på 
Bornholm er det nu muligt at søge om optagelse på kandidatuddannelsen på Holmen.   
 
Forskningen og kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Vidensudvikling 
I 2014 blev KADK’s ph.d.-skole etableret og konsolideret. Ph.d.-udvalget afholdt i alt 12 møder, 
udarbejdede et sæt fælles retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved KADK og udbød et omfangs-
rigt og fagligt varieret ph.d.-kursusprogram, primært rettet mod KADK´s samlede ph.d.-bestand, 
som ultimo 2014 udgjorde 49 ph.d.-studerende fordelt på tværs af KADK’s tre uddannelsesområ-
der.  
 
Der blev indskrevet 10 nye ph.d.-studerende ved KADK’s ph.d.-skole i 2014. Ud af de 10 ph.d.’er 
er to ErhvervsPhD’er, tre fuldt finansierede af private eller offentlige fonde, to finansierede af 
hhv. en offentlig og en privat virksomhed samt tre finansierede af KADK. Der blev tildelt 15 ph.d.-
grader fra KADK’s ph.d.-skole i 2014. 
 
I 2014 øgede KADK’s forskere ansøgningsaktiviteten om eksterne midler markant. Der blev sendt 
over dobbelt så mange ansøgninger afsted og ansøgt om over dobbelt så mange midler som i 
2013. Den øgede ansøgningsaktivitet gav sig udslag i, at KADK i 2014 opnåede tilsagn for ca. 25,5 
mio. kr. til aktiviteter inden for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Samme beløb i 
2013 var 6,5 mio. kr. 
 
En af 2014’s første bevillinger gik til professor Christoffer Harlang fra Institut for Bygningskunst 
og Kultur med projektet Bæredygtig Bygningsarv. Projektet er støttet af Realdania med 3,75 
mio. kr., og består af fem underprojekter, hvor det er hensigten at udvikle metoder og anvisninger 
til, hvordan man kan renovere med respekt for miljøet og kulturarven. 
 
Året sluttede af med to prestigefulde EU-bevillinger fra Horizon 2020 til Center for IT og Arkitek-
tur (CITA) på Institut for Bygningskunst og Teknologi. Det første projekt hedder Flora Robotica, 
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og det er lektor Phil Ayres, der de næste fire år skal stå i spidsen for det arkitektoniske aspekt af 
forskningsprojektet om plante-robotter.  
 
I det andet projekt, InnoChain, skal professor Mette Ramsgaard Thomsen og lektor Martin 
Tamke lede et stort europæisk forskernetværk med i alt 15 ph.d.-studerende. Netværkets formål 
er at undersøge, hvordan nye digitale værktøjer udfordrer den måde, vi bygger på. Netværket 
støttes af EU’s Marie S.-Curie program med ca. 30 mio. kr. over fire år. 
 
Dertil kommer at Konservatorskolen også har indsendt EU-ansøgninger til bl.a. IPERION_CH, 
INNOVA, CMOP (Heritage Plus JPI). Af de indsendte ansøgninger har IPERION_CH-projektet 
modtaget tilsagn om 8 mio euro. Konservatorskolen indgå i projektet som en del af CATS-
samarbejdet (Samarbejde mellem Konservatorskolen, Nationalmuseet og Statens Museum for 
Kunst). 
 
Arkitektskolen og Designskolen har i 2014 ud over at været aktiv med bl.a. et møbelseminar i regi 
af innovationsnetværket ’Livsstil, Bolig og Beklædning’, fået en plads i styregruppen for innovati-
onsnetværket ’InnoBYG’. Herudover deltager vi i innovationsnetværket ’Dansk Lys’.  
KADK har i 2014 arbejdet intensivt på at komme videre i processen med at formulere kriterier for 
bedømmelse af projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Arbejdet vil indgå i udar-
bejdelsen af KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
 
På konservatorområdet har en række lektorer i september deltaget i verdens største konserve-
ringskongres ICOM-CC Triennial conference 2014 i Melbourne, Australien. ICOM-CC triennial 
konferencen vil blive afholdt i København efteråret 2017 i et samarbejde mellem Konservatorsko-
len, Statens Naturhistoriske Museer, Det kongelige Bibliotek, Nationalmuseet og Statens Muse-
um for Kunst. 
 
National biblioteksservice: Nye platforme og undervisningstilbud 
KADK Biblioteket har i 2014 fortsat arbejdet med at skabe balance mellem de fysiske samlinger 
og e-ressourcer i forhold til bibliotekets emner. Det er bl.a. sket gennem udvikling af bibliotekssy-
stemer, integration af webservices og ved at gøre adgangen til ressourcerne så smidig og enkel 
som mulig for bibliotekets brugere. Biblioteket har i 2014 også haft forskerservice, som et priori-
teret indsatsområde og i den forbindelse har man initialiseret en ny digital platform KADK 
Forskningsbase til udstilling af skolens videnskabelige forskning og kunstneriske udviklingsvirk-
somhed. Arkitekturbilleder.dk, der er bibliotekets dokumentationsbase over moderne dansk arki-
tektur, har i 2014 udvidet med mere end 2000 billeder af 100 nye bygningsværker taget af vores 
meget aktive fotografer, som består af frivillige arkitektstuderende og andre arkitekturinteresse-
rede. Basen har et besøgstal på ca. 4000 besøg per måned og der forventes yderligere en stigning 
i 2015, efter integrering i Findbasen.dk. Der er gennemført adskillige introforløb og kurser for ba-
chelor- og kandidatstuderende på KADK for at understøtte de akademiske kompetencer og hjæl-
pe med relevant informationssøgning blandt studerende, forskere og undervisere. Biblioteket har 
endvidere i 2014 præsenteret i alt 15 udstillinger af studerende og medarbejdere på KADK og Sta-
tens Scenekunstskole.  
 
Biblioteket havde i 2014 ca. 43.000 besøgende og et udlånstal af bøger og tidsskrifter på 38.000. 
Brugen af bibliotekets elektroniske ressourcer, herunder download af artikler og e-bøger er sta-
digt stigende. Biblioteket er desuden hovedfagsbibliotek for både konservering og bygge-
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ri/planlægning og samarbejder med erhvervet samt stiller ressourcer til rådighed for offentlighe-
den.” 
 
2.4 Årets økonomiske resultat 
Årets resultat for 2014 er et underskud på 2,4 mio. kr. Fra årets start budgetterede KADK med et 
underskud på 6,1 mio. kr., men det er med en stor indsats lykkedes at begrænse underskuddet til 
2,4 mio. kr. 
 
Resultatet kommer efter et år med større usikkerhed end normalt, som følge af en reorganisering 
af de faglige og administrative miljøer med oprettelse af de syv nye institutter samt helt nye stu-
dieordninger på arkitektur- og designområderne. Hertil kommer en meget stor lokalerokade af de 
faglige miljøer i forbindelse med oprettelsen af de nye institutter. 
 
En række modsatrettede bevægelser er de primære årsager til resultatet, herunder hensættelser 
til reetablering af en række lejemål ved fraflytning. Samtidig har oprydning i anlægsmassen med-
ført ekstraordinære afskrivninger. Det har ensrettet afskrivningen af anlæggene fra de fusionere-
de skoler.  
Modsat har der været flere indtægter fra den nu afsluttede oprydning i eksternt finansierede pro-
jekter og lidt flere betalingsstuderende end forventet. Hertil kommer besparelser på de admini-
strative udgifter og centrale puljer. 
 
I 2014 blev der iværksat en spareplan med reduktion af løn- og huslejeomkostninger, og KADK 
har taget Navisions Stats Sagsmodul i brug til styring af de eksternt finansierede projekter, og der 
er udarbejdet nye interne retningslinjer for bedre styring af projekterne.  
 
På ovenstående grundlag vurderer KADK årets regnskabsmæssige resultat for tilfredsstillende, og 
der er blevet skabt et godt grundlag for den fremadrettede økonomi på KADK. 
 
Tabel 2: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

  1000 kr., løbende priser 2012 2013 2014 
Resultatopgørelse    
Ordinære driftsindtægter -311.392,2 -300.834,0 -301.169,9 
- Heraf indtægtsført bevilling -274.600,0 -273.412,8 -270.500,0 
- Heraf eksterne indtægter -36.792,2 -27.421,2 -30.669,9 
Ordinære driftsomkostninger 341.281,3 305.876,4 302.289,0 
- Heraf løn 180.838,3 177.202,5 165.525,5 
- Heraf afskrivninger 6.258,1 6.083,7 10.249,6 
- Heraf øvrige omkostninger 65.849,7 66.419,1 75.520,0 
Resultat af ordinær drift 29.889,1 5.042,4 1.119,1 
Resultat før finansielle poster -1.829,3 7.522,3 1.363,5 
Årets resultat -580,9 8.688,0 2.384,9 
Balance    
Anlægsaktiver 29.952,3 26.273,9 21.105,8 
Omsætningsaktiver 54.367,5 47.343,7 56.129,4 
Egenkapital 17.398,2 8.669,5 6.284,6 
Langfristet gæld 24.256,5 21.633,5 19.372,6 
Kortfristet gæld 41.116,1 40.184,0 38.832,2 
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Lånerammen 32.700,0 33.400,0 33.400,0 
Træk på lånerammen (FF4) 24.165,4 21.439,9 12.561,5 
Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen 73,9% 64,2% 37,6% 
Negativ udsvingsrate 222,2% 59,2% 15,4% 
Overskudsgrad 0,2% -2,9% -0,8% 
Bevillingsandel 88,2% 90,9% 89,8% 
Personaleoplysninger    
Antal årsværk 380,6 349,6 328,9 
Årsværkspris* 475,1 506,9 447,8 
Lønomkostningsandel* 58,1% 58,9% 52,2% 
Lønsumsloft 173.600,0 175.900,0 176.600,0 
Lønforbrug 165.889,5 166.318,5 157.150,5 

* Beregningsmetode er ændret fra 2014. 
 
Tabel 2 viser de finansielle hoved- og nøgletal. Driftsunderskuddet på 2,4 mio. kr. sig i en forbed-
ret overskudsgrad (Resultat i forhold til samlede indtægter) i forhold til 2013, men en fortsat fal-
dende negativ udsvingsrate (Fri egenkapital i forhold til Statsforskrivningen).  Udnyttelse af lå-
nerammen er faldet til 37,6% som følge af oprydning i anlægskartoteket samt en opbremsning i 
investeringerne i 2013.  
 
Personaleoplysninger viser i 2014 et fald i antal årsværk primært som følge af personalereduktio-
ner i 2012 og 2014, men også på grund af færre ph.d. stipendier. Årsværkspris og lønomkost-
ningsandel er faldet i 2014 som følge af ændret beregningsmetode, jf. Moderniseringsstyrelsens: 
’Kravspecifikation til årsrapporten 2014’.  Ser man bort fra den beregningsmæssige ændringen, er 
årsværksprisen faldet lidt i forhold til 2013 efter stigningen fra 2012 som følge af en ekstraordi-
nær feriepengehensættelse. 
 
 
2.5 Opgaver og ressourcer 
 
2.5.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 
Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver 

 1000 kr., løbende priser Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige 
indtægter 

Omkostninger Andel af 
årets 

overskud 
Hjælpefunktioner samt generel ledel-
se og administration 

-119.976,3 -18.585,1 139.619,2 1.057,8 

Færdiguddannelse -105.455,2 -16.335,7 122.720,6 929,8 
Forskning og udvikling -38.339,3 -5.939,0 44.616,3 338,0 
National biblioteksservice -6.729,3 -1.042,4 7.831,0 59,3 
I alt -270.500,0 -41.902,3 314.787,2 2.384,9 

 
 
Omkostningsfordelingen mellem KADK’s opgaver svarer til den fordeling, der er budgetteret på 
Finansloven for 2014. KADK arbejder fortsat på at skabe en tættere tilknytning mellem opgaver 
og økonomi i regnskaberne.  
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2.5.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger 
 
Tabel 2a: Centrale aktivitetsoplysninger 
 
Aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid 

  

  Finansårsstuderende         
  2011 2012 2013 2014 

Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid i 
alt 1687 1560 1575 1562 

- heraf arkitektstuderende 969 938 922 892 
- heraf designstuderende 587 554 576 587 
- heraf konservatorstuderende 81 68 81 83 
Betalingsstuderende (er ikke medregnet i antallet af finansårs-
studerende) 7 16 38 35 

Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med rammeaftalen i alt 1597 1571 1571 1571 
- heraf arkitektstuderende 918 903 903 903 
- heraf designstuderende 609 598 598 598 
- heraf konservatorstuderende 70 70 70 70 

Afvigelse i alt  40 -11 4 -9 

 
    

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede       

        
DESIGN 2011 2012 2013 2014 

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design 1502 1591 1637 1521 
Antal optagne pr. 1. oktober 97 102 110 110 
Optagne i % af ansøgere 6% 6% 7% 7% 

Færdiguddannede bachelorer 82 89 98 101 

     
Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandi-
datuddannelsen  73 75 82 82 

Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen  184 268 301 356 
Antal eksterne optagne pr. 1. oktober  13 25 31 26 
Optagne i % af eksterne ansøgere 7% 9% 10% 7% 

Færdiguddannede kandidater 84 98 99 87 

 
    

ARKITEKTUR 2011 2012 2013 2014 

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen  1102 983 1096 1022 
Antal optagne pr. 1. oktober 200 154 185 184 
Optagne i % af ansøgere 18% 16% 17% 18% 

Færdiguddannede bachelorer 167 169 195 142 

     
Antal studerende med en BA fra KADK som påbegynder kandi-
datuddannelsen  154 136 131 119 

Antal eksterne ansøgere til kandidatuddannelsen  285 453 556 681 
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Antal optagne pr. 1. oktober eksterne 36 54 43 45 
Optagne i % af eksterne ansøgere 13% 12% 8% 7% 

Færdiguddannede kandidater 160 150 169 189 

 
    

KONSERVERING 2011 2012 2013 2014 

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i konservering 0 0 183 0 
Antal optagne pr. 1. oktober 0 0 51 0 
Optagne i % af ansøgere 0% 0% 28% 0% 

Færdiguddannede bachelorer 0 0 42 0 

     
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne + eksterne* 8 3 28 4 
Antal optagne pr. 1. oktober eksterne 7 3 28 4 
Optagne i % af ansøgere 88% 100% 100% 100% 

Færdiguddannede kandidater 6 10 14 8 

 
    

KUNSTHÅNDVÆRK 2011 2012 2013 2014 
Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen 54 57 70 58 
Antal optagne pr. 1. oktober 22 21 28 15 
Optagne i % af ansøgere 41% 37% 40% 26% 
Færdiguddannede kunsthåndværkere 17 20 17 19 
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Tabel 2b: Nøgletal for Uddannelserne 

 

 Arkitektur Design Konservering Kunsthåndværk 

Aktive studerende pr. 1.10.2014 1000 632 98 58 

Heraf på bacheloruddannelsen 

Heraf på kandidatuddannelsen 

502 338 50 58 

498 294 48  

Aktive finansårsstuderende inden for normeret 
studietid på bacheloruddannelsen  

488 296,5 50 59 

Aktive finansårsstuderende inden for normeret 
studietid på kandidatuddannelsen  

404 231,5 33  

Aktive finansårsstuderende i alt 892 528 83 59 

Antal studerende som har gennemført bache-
loruddannelsen i 2014 

142 101 0 19 

Gennemsnitlig studietid for bachelorer i 2014 2,9 år 3,2 år  3,4 år 

Antal studerende som har gennemført kandi-
datuddannelsen i 2014 

189 87 8  

Gennemsnitlig studietid kandidater i 2014 2,6 år 2,5 år 3,1 år  

Antal ansøgere bacheloruddannelsen 1022 1521 0 58 

Antal optagne på bacheloruddannelsen 184 110 0 15 

Optagne i procent 18 % 7% 0 26% 

Antal eksterne ansøgere kandidatuddannelsen 62 356 4  

Antal optagne 8 26 4  

Optagne i procent 13% 7% 100%  

Antal ansøgere til engelsksproget kandi-
dat.udd. 

619    

Antal optagne 37    

Optagne i procent 6%    

Antal studerende med bachelor fra KADK som 
påbegynder kandidatuddannelsen i 2014 

119 

 

82 1  

Antal studerende i praktik i alt 116 93 15 16 

Antal studerende i praktik og på udveksling i 
udlandet 

Praktik: 38 

Udveksling: 26 

Praktik: 32 

Udveksling: 37 

Praktik:5 

Udveksling: 0 

Praktik: 6 

Udveksling: 3 

Antal studerende på udveksling  26 37 0 3 

Antal betalingsstuderende 23 10 0 2 
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Tabel 2c: Nøgletal for Forskningen 
 Arkitekt-

skolen 
Design-
skolen 

Konservator-
skolen 

KADK 
2013 

KADK 
2014 

Ph.d.-volumen pr. 31.12.2014 
 

29 17 3 48 49 

Indskrivninger 
 

6  4  0 4 10 

Tildelte grader 
 

9 3 3 3 15 

Forskningsbibliometri – i alt 
 

54 42 21 90 107 

Videnskabelige monografier og antologier* 
 

7 1 0 6 8 

Videnskabelige konference- og tidsskriftsartik-
ler** 

8 7 14 22 29 

 
Videnskabelige konferencebidrag og -abstracts i 
proceedings samt bidrag til antologier*** 

35 21 4 59 60 

 
Ph.d.-afhandlinger 4 4 3 3 11 
 
Doktorafhandlinger 
 

0 0 0 0 0 

Ekstern finansiering 
opgjort som regnskabsførte omkostn. i mio. 
kr.**** 

13,8 8,2 0 28,8 22 

*  Indeholder: Bog / Antologi / Rapport 

** Indeholder: Tidsskriftsartikel / Konferenceartikel / Letter / Konferenceabstract i tidsskrift 

*** Indeholder: Bidrag til bog/antologi / Konferencebidrag i proceedings (udg. i bog) / Bidrag til rapport /  

 Konference-abstract i proceedings (udg. i bog) / Konferenceabstract til konference / Paper 

**** Ekstern finansiering opgjort jf. tabel 11a og 11b.  

 

 
Tabel 2c viser, at et stort antal ph.d.’er har afsluttet deres afhandlinger og fået tildelt ph.d.-grader 
i 2014. KADK har samtidig øget antallet af nyindskrevne ph.d.er med seks mere end i 2013, hvil-
ket er tæt på udviklingskontraktmålet på i alt 12 nyindskrevne ph.d.er i 2014. Stigning i antallet af 
forskningsbibliometriske bidrag hænger primært sammen med et øget antal ph.d.-afhandlinger 
samt en stigning i antallet af videnskabelige konference- og tidsskriftartikler.     
Den eksterne finansieringsaktivitet er lavere i 2014 end 2013, hvilket skal ses i lyset af den eks-
traordinære oprydning af projekter med underskud som fandt sted i 2013.     
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2.6 Målrapportering 
 
2.6.1 Målrapporteringens første del: skematisk oversigt 
 
 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

  
Mål 1:  
Bedre  
kvalitet i  
uddannelserne 
 
 
 
 

1a 
Nyt tværgående 
kvalitetsudviklings-
system.  
 

 
Det samlede kvalitets-
udviklingssystem er 
implementeret og dæk-
ker alle uddannelser. 

 
KADK har en godkendt struk-
tur for et kvalitetsudviklings-
system, der følger vejledningen 
fra Akkrediteringsinstitutio-
nen. Dele af systemet er im-
plementeret. 
 

 
Delvist 
opfyldt 

1b  
Sikre at kandidaters 
faglige profil mat-
cher aftagervirk-
somheders behov 
via aftager- og kan-
didatundersøgelse. 

 
Igangsættelses af initia-
tiver, der sigter mod 
bedre beskæftigelse, 
med baggrund i under-
søgelsen. 

 
Aftager- og kandidatundersø-
gelsen blev offentliggjort i no-
vember 2014. KADK har 
igangsat nye initiativer, her-
under udarbejdet handlings-
plan i samarbejde med bran-
chen med specifikke forslag til 
at forbedre beskæftigelsen for 
KADK’s dimittender. Konkrete 
nye initiativer indgår desuden 
som indsatsområde i udvik-
lingskontrakten 2015-2017, 
der blev færdigforhandlet i 
2014.   
 

 
Helt op-
fyldt 

1c Beskæftigelses-
frekvensen for ny-
uddannede dimit-
tender forbedres 

Andelen af nyuddanne-
de dimittender i be-
skæftigelse 0-1 år efter 
endt uddannelse øges 
med 5 % på arkitektud-
dannelsen og design-
uddannelsen (KA og 
KD) i forhold til seneste 
opgørelse (Beskæftigel-
sesrapport 2012). 
 
Beskæftigelsesdata re-
videret i 2013 af Dan-
marks Statistik (DST). 

Der tages udgangspunkt i 
Danmarks Statistisk revidere-
de ledighedstal (DST.dk).  
 
Nettoledighed KA 2011: 21,8% 
(målt på årgang 2010) 
Ledighedstal KA 2012: 20,7%   
(målt på årgang 2011) 
Hvilket er et 5,05 % fald i for-
hold til året før.  
 
Nettoledighed KD 2011: 26,2% 
(målt på årgang 2010) 
Nettoledighed KD 2012: 30,9% 
(målt på årgang 2011) 
Hvilket er en 17,2% stigning  i 
forhold til året før.  
 

Delvist 
opfyldt 
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Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

 
Mål 2:  
Bedre sam-
menhæng i 
uddannelses-
systemet 
 
 

2a 
Nyt tværgående ud-
dannelsesforløb på 
kandidatniveau. 
 

 
Der udvikles minimum 
ét nyt kandidatforløb 
der kan søges fra BA 
uddannelser på KA og 
KD. 

 
KADK’s nye fælles institut 
mellem Arkitektskolen og De-
signskolen, Institut for Byg-
ningskunst og Design, udby-
der tre kandidatprogrammer 
som kan følges af både arki-
tekt- og designstuderende. 
 

 
Helt op-
fyldt 

2b 
Etablering af ph.d.-
skole  
 

 
Etablering af en fælles 
KADK ph.d.-skole er 
påbegyndt senest i 
2014. 
 

 
Der er etableret en fælles 
KADK ph.d.-skole i 2014 

 
Helt op-
fyldt 

Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

Mål 3: 
Tidligere fær-
dig og mindre 
frafald  
 
 

3a 
Fuldførelsesprocent  
 
 

 
1) 84 % på bachelorud-
dannelserne  
 
2) 89 % på kandidatud-
dannelserne  

 
Fuldførelsesprocenten er 83,2 
% for studerende som påbe-
gyndte en bacheloruddannelse 
på KADK i 2010. 
 
For studerende som påbegynd-
te en kandidatuddannelse på 
KADK i 2010 er fuldførelses-
procenten 86,3 % 
 

 
Delvist 
opfyldt  

3b  
Gennemførelsestid  
 

 
Minimum 90 % gen-
nemfører kandidatud-
dannelsen på normeret 
tid + 1 år. 
 

 
93,3 % af kandidaterne gen-
nemførte inden for normeret 
tid + 1 år 
 

 
Helt op-
fyldt 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

 
Mål 4: Øget 
innovations-
kapacitet  

4a 
Implementering af 
undervisning i 
entrepreneurship og 
innovation i samtli-
ge studieordninger  
 

 
Uddannelsernes stu-
dieordninger justeres 
med ikrafttrædelse stu-
dieåret 2014. 
 

 
Nye studieordninger for de-
sign- og arkitektuddannelserne 
blev udarbejdet i foråret 2014 
og trådte i kraft i september 
2014  
 
På særligt Arkitektskolen og 
Designskolen er der gennem 
hele uddannelsen en høj grad 
af fokus på entrepreneurship 
og innovation. F.eks. på bache-
loruddannelsen i arkitektur er 
entrepreneurship integreret i 
5. semesters tema Arkitektur 
og praksisformer, og kandi-
datuddannelsen i design inde-
holder en forelæsningsrække i 
professionaliseringskompeten-

 
Helt op-
fyldt 
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cer med fokus på designjura og 
forretningsplaner (se endvide-
re mål 4b).  

4b 
Udvikling af nye 
uddannelsesforløb, 
der kombinerer 
KADK-fagligheder 
med fagligheder fra 
andre universiteter  

 
KADK udvikler i sam-
arbejde med andre ud-
dannelsesinstitutioner 
mindst ét nyt tværfag-
ligt uddannelsesforløb.  
 

 
KADK udbød for første gang i 
sommeren 2014 et kursus i de-
sign-led innovation and 
entrepreneurship i samarbejde 
med CBS med studerende fra 
begge institutioner. Ca. 23 
studerende deltog, hvoraf 16 
fra KADK.  
 

 
Helt op-
fyldt 

4c 
Udvikling af et nyt 
forsknings- og in-
novationssamarbej-
de med erhvervsli-
vet med det formål 
at skabe innovative 
løsninger eller pro-
dukter med et ek-
sportmæssigt  
potentiale.  
 

 
KADK vil senest i 2014 
udvikle et nyt forsk-
nings- og innovations-
samarbejde med er-
hvervslivet med henblik 
på at skabe innovative 
løsninger eller produk-
ter med eksportmæssig 
potentiale. 

 
KADK indgår i flere nye forsk-
nings- og innovationssamar-
bejder med erhvervslivet med 
henblik på at skabe innovative 
løsninger eller produkter med 
eksportmæssig potentiale 

 
Helt op-
fyldt 

 
4d 
Antal studerende i 
praktik  
 

 
Minimum 215 stude-
rende i praktik i 2014. 

 
KADK har i 2014 haft 240 stu-
derende i praktik 
 

 
Helt op-
fyldt 
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Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

 
Mål 5:  
Forskning og 
kunstnerisk 
udvikling 

5a  
Flere nyindskrevne 
ph.d.-studerende 
ved KADK  
 

 
Antal nyindskreve 
ph.d.-studerende i 
2014: 12 

 
KADK har i 2014 indskrevet i 
alt 10 nye ph.d.er 

 
Delvist 
opfyldt 

5b  
Ekstern finansiering 
af forskning og 
kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed  
 

 
Ekstern finansiering i 
2014: 22 mio. kr 

 
Ekstern finansiering i 2014: 22 
mio. kr.  
 
Herunder kan særligt nævnes, 
at Professor Mette Ramsgaard 
Thomsen i 2014 er blevet til-
delt Sapere Aude-
Topforskerbevilling på 7 mio. 
kr. for forskningsprojektet: 
Complex Modelling. 

 
Helt op-
fyldt 

5c 
Øge synlighed om 
kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed  
 

 
Der igangsættes 1-3 nye 
projekter inden for 
kunstneriske udvik-
lingsvirksomhed. 

 
KADK igangsat en række nye 
projekter inden for kunstne-
risk udviklingsvirksomhed, 
herunder Jacob Bang’s kunst-
neriskudviklingsprojekt 1001 
Models samt en række udstil-
lings- og samarbejdsprojekter, 
hvoraf nogle forventes at indgå 
i et større internationalt udstil-
lingsprogram i 2015. 
 
 

 
Helt op-
fyldt 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

 
Mål 6:  
Strategi- og 
fusionsarbejde  
 

6a 
Ny tværgående  
faglig struktur  
 

 
Implementering af 
handlingsplaner for alle 
institutter, som beskri-
ver forskning, udvik-
lingsarbejde og relatio-
ner til arbejdsmarkedet 
er påbegyndt 

 
KADK har i 2014 udarbejdet 
visioner og programbeskrivel-
ser for alle nye institutter samt 
igangsat arbejde med en ny 
plan for forskningen og kunst-
udviklingsvirksomhed. 

 
Delvist 
opfyldt 

6b 
Nye tværgående  
systemer  
 

 
KADK vil senest i 2014 
etablere en ny visuel 
identitet samt en ny 
fælles hjemmeside, der 
understøtter synlighe-
den af KADK’s faglige 
resultater. 

 
KADK har i 2014 etableret en 
ny fælles hjemmeside, der un-
derstøtter synligheden af 
KADK’s faglige resultater. 
Hjemmesiden er etableret med 
et nyt visuelt udtryk.  

 
Helt op-
fyldt 

6c 
Nyt tværgående 
kvalitetsudviklings-
system for forsk-
ningen  
 

 
Et nyt fælles kvalitets-
system er implemente-
ret på tværs af de 3 sko-
ler. 

 
KADK har kortlagt de eksiste-
rede kvalitetssikringssystemer 
med henblik på at udrede mu-
lighederne for harmonisering. 
Der er som en del af kvalitets-
sikringssystemet nedsat et fæl-
les fagfælleudvalg og en ny 
plan for forskningen og kunst-
neriskudviklingsvirksomhed er 

 
Delvist 
opfyldt 
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under udarbejdelse, og arbej-
det med planen forventes af-
sluttet september 2015.  
 

 
Overordnet 
mål 

 
Indikator 

 
Milepæle 2014 

 
Resultat 

 
Målop-
fyldelse 

Mål 7:  
Internationali-
sering  
 

7a  
Flere udgående ud-
vekslingsstuderende 
samt fastholdelse af 
høje niveau af ind-
gående udvekslings-
studerende  
 

 
Antallet af udgående 
udvekslingsstuderende 
øges med yderligere 5 
% i 2014.  
 
 
Antal bilaterale aftaler 
med universite-
ter/skoler fra BRIK-
lande i 2014: 6 i alt. 
 

 
I 2014 var i alt 66 studerende 
på KADK på udveksling, mens 
målet var 89 studerende i ud-
veksling.  
Det svarer til et fald på 26% i 
forhold til målet om 89 stude-
rende i alt i 2014. 
 
KADK har i 2014 seks bilatera-
le aftaler med universite-
ter/skoler fra BRIK-lande. 
  
 

 
Delvist 
opfyldt 

7b 
Flere betalende stu-
derende fra udlan-
det.  
 

 
Antallet af betalings-
studerende i 2014 er 
minimum 14 i alt. 

 
Antallet af betalingsstuderen-
de på KADK i 2014 er i alt 35 
stk.  
 
 

 
Helt op-
fyldt 

 
 
2.6.2 Målrapporteringens anden del:  
uddybende analyser og vurderinger 
Som afspejlet i målrapporteringsoversigten har KADK i 2014 en høj grad af målopfyldelse, og 
KADK er dermed nået et stort skridt nærmere opfyldelsen af den vision og strategi som bestyrel-
sen vedtog i 2013. KADK har i perioden særligt haft fokus på implementering og lanceringen af 
KADK’s nye organisering af de faglige miljøer samt øvrige større fusions- og udviklingsprojekter. 
Arbejdet har været omfattende, og har involveret medarbejdere, studerende og uddannelsernes 
eksterne interessenter. Milepæle, der fortsat er i proces, forventes som beskrevet i redegørelsen 
afsluttet i 2015.   
 
1A. Nyt tværgående kvalitetsudviklingssystem  
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
KADK har i 2014 etableret en godkendt struktur for et kvalitetsudviklingssystem, der følger Vej-
ledning fra Akkrediteringsinstitutionen, og vi har påbegyndt implementering af dele af systemet. 
Der er bl.a. etableret et journaliseringssystem, der fremover vil fungere som dokumentationssy-
stem for kvalitetsarbejdet på KADK samt til brug for KADK’s arbejde med den kommende selv-
evalueringsproces og institutionsakkreditering. KADK har herudover nedsat et nyt fælles uddan-
nelseskvalitetsudvalg (UKU), der har til formål at bidrage til udviklingen af det nye fælles kvali-
tetsudviklingssystem. Som led i udvalgets igangværende arbejde er der desuden nedsat en række 
arbejdsgrupper. Grupperne har bl.a. fået til opgave at arbejde med relevante kvalitetsudviklings-
emner på tværs af KADK’s tre uddannelser samt at identificere udfordringer, der er opstået som 
følge af implementeringen af KADK’s nye faglige struktur, der trådte i kraft pr. 1. september 2014. 
Arbejdet med udvikling af de eksisterende kvalitetssikringsstrukturer og den dermed endelige 
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implementering af et nyt fælles kvalitetssikringssystem vil fortsat pågå i 2015 bl.a. med henblik 
på at sikre gennemførelsen af KADK’s kommende institutionsakkreditering. 
 

1C. Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede dimittender forbedres 
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
Der tages udgangspunkt i Danmarks Statistik (DST) reviderede ledighedstal (DST statistiskbank). 
Med udgangspunkt i de reviderede ledighedstal, ses et fald i udviklingen af nettoledigheden på 
5,05 % i 2012 i forhold til 2011 for arkitektkandidater, der er dimitteret året før. Blandt design-
studerende ses omvendt en stigning i udviklingen på 17,2 % i 2012 i forhold til 2011 for kandida-
ter dimitteret året før. De allernyeste ledighedstal viser, at der er i 2013 er en faldende nettoledig-
hed målt på alle dimittendårgange (senest 10 år), hvilket er yderst positivt og må forventes evt. 
også at have en afsmittende effekt på de nyuddannedes beskæftigelsessituation de kommende år, 
såfremt tendensen fortsætter. 
 
Den nye faglige struktur på Arkitektskolen og Designskolen, som blev indført fra studieåret 
2014/15 har et langsigtet perspektiv der sigter mod at styrke KADK´s kandidater yderligere, så de 
står stærkere på arbejdsmarkedet i forhold til den stigende internationale konkurrence. KADK’s 
nye uddannelses- og forskningsprogrammer vil bl.a. fremme tværgående samarbejde, samarbejde 
med eksterne parter og bringe forskning, kunst og uddannelse tættere sammen, så vi højner di-
mittendernes vidensniveau.  
 
KADK har endvidere iværksat en række initiativer, der skal forbedre kandidaternes muligheder 
for at skabe værdi for erhvervslivet og dermed også sikre en øget beskæftigelsen blandt kandida-
terne. Det drejer sig bl.a. om øget praktik, styrket karriererådgivning og styrket samarbejde med 
erhvervslivet og den øvrige uddannelsessektor samt en række andre initiativer, der indgår i 
KADK’s udviklingskontrakt for 2015-2017. 
 
3A. Fuldførelsesprocent  
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
Det er en ambitiøs målsætning, hvilket bl.a. skyldes, at målet har indgået i KADK’s seneste udvik-
lingskontrakter, og hvert år har været skærpet en anelse mere. KADK vurderer derfor resultatet er 
tilfredsstillende trods den kun delvise opfyldelse. KADK har et lavt frafald på både bachelor- og 
kandidatuddannelserne, men det er ikke lykkedes at reducere frafaldet mellem 2013 og 2014. 
Gennemførselsprocenten er i 2014 på niveau med 2012 for bacheloruddannelserne og et procent-
point højre for kandidatuddannelserne. KADK optager fra 2015 udelukkende via kvote 2 til alle 
bacheloruddannelserne, og vi forventer, at vi vil se et lavere frafald blandt årgangene optaget fra 
2015 og frem. 
 
4C Udvikling af et nyt forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet med 
det formål at skabe innovative løsninger eller produkter med et eksportmæssigt  
potentiale. 
KADK deltog i 2014 aktivt i flere innovationsnetværk. I ”Innovationsnetværket Livsstil Bolig og 
Beklædning” har KADK i perioden haft formandsposterne for hhv.  Møbelfaggruppen og Mode-
faggruppen.  
 
I regi af Møbelfaggruppen har KADK haft fokus på at udstillet på de tre internationalt anerkendte 
møbelmesser i Stockholm, Milano og London. På TENT i London og Il Salone i Milano som en del 
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af en samlet udstilling, i samarbejde med VIA design og Arkitektskolen Aarhus under titlen Da-
nish Made. På alle udstillinger inviteres nationale og internationale samarbejdspartnere og virk-
somheder til at møde de fremtidige arkitekter og designere, ligesom de studerende bruger plat-
formen til at netværke på den internationale møbelscene med henblik på praktik – og/eller frem-
tidige jobmuligheder. Møbelfaggruppen afholdt i 2014 ligeledes et stort anlagt Møbelseminar 
med deltagelse af over 70 møbelvirksomheder. Målet var, på en neutral platform, at samle mø-
belbranchens mange forskellige interessenter og skabe dialog og identificere fælles udfordringer 
og muligheder for fremtidens møbelforskning, -udvikling, -produktion og -distribution.  
 
I regi af Modefaggruppen har KADK afholdt en International Masterclass: Design, håndværk og 
insourcing af produktion, været med til at åbne dørene for modebranchen 
til forskningskonferencen Fashion Thinking, ligesom faggruppen har sat rammen for et stort fæl-
les Dansk afgangs-modeshow sammen med Designskolen Kolding og VIA design. Dette skete på 
Børsen i samarbejde med Wear og Dansk Mode og Textil, hvor både nationale og internationale 
virksomheder og talentspejdere var inviteret til at møde fremtidens danske modedesignere. Un-
der modeugen udstillede de nye talenter ligeledes på Gallery. 
 
En lang række forskellige danske virksomheder har været involveret i innovationsnetværkets ar-
bejde og har bl.a. bidraget til KADK’s udstillinger på møbelmessen i Stockholm, Milano og Lon-
don. Messerne fungerer som udstillingsvindue for KADK’s talenter og har et stort netværks- og 
eksportmæssigt potentiale. KADK’s samarbejde i forskellige innovationsnetværk har desuden vist 
sig gavnlig for de studerendes mulighed for efterfølgende ansættelse i de virksomheder, som har 
indgået i innovationsværkets arbejde. Innovationsnetværkene fungerer også som udviklingsplat-
form for nye måder at sikre vidensdeling imellem vidensinstitutionerne, de nye arkitekter og de-
signere og erhvervet. Vi har således i 2014 udviklet et nyt koncept i møbelfaggrup-
pen: Talentprogram. 
 
KADK er derudover central partner i to netværk hhv. ”Innovationsnetværket Dansk Materiale-
netværk” og ”Innovationsnetværket Dansk Lys” her har vi bl.a. I 2014 har fået en bevilling til pro-
jektet: Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale i samarbejde med flere små og stor virksom-
heder. KADK indgår også i ”INNOBYG – Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri”. 
 
KADK påbegyndte endvidere i 2014 nye ErhvervsPhD-samarbejder med erhvervet (jf. tabel 2c). 
Det ene Erhvervs-PhD-projekt arbejder på tværs af arkitektur og design med udvikling af viden 
indenfor arkitektonisk belysningsdesign. 
 
 
5A. Flere nyindskrevne ph.d.-studerende ved KADK 
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
KADK har i 2013 og 2014 været i en økonomisk vanskelig situation som har gjort, at der ikke er 
igangsat nye internt finansierede ph.d.-stipendier i perioden. Dette giver sig udslag i et mindre 
antal indskrivninger end forventet (10 reelt indskrevet i 2014 mod forventet 12). 
Det er forventningen at nå målet i 2015. Dels vil der blive igangsat i hvert fald 3 internt finansie-
rede ph.d.-stipendier samtidig med, at KADK har fokus på ekstern finansiering af ph.d.-
stipendier, dels via igangværende eksterne bevillinger samt via kommende bevillinger. Herudover 
har KADK i relation til den nye udviklingskontrakts mål om at øge den eksterne finansiering via 
bl.a. eksternt finansierede ph.d.-stipendier, afsat knap 1 mio. kr. i 2015. Selvom vi bliver i stand til 
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at øge antallet af nyindskrevne ph.d.-studerende i forhold til 2014 niveauet, er det dog ikke sik-
kert, at KADK også kan øge det samlede ph.d.-volumen, da over 20 ph.d.-studerende forventes at 
indlevere deres afhandling til bedømmelse i 2015.  
 
6.A. Ny tværgående faglig struktur 
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
Den nye faglige struktur med syv nye institutter og dertilhørende nye uddannelsesprogrammer 
blev implementeret i efteråret 2014. Som en del af arbejdet med målet har KADK bl.a. implemen-
teret en ny uddannelsesstruktur, udviklet og implementeret en ny ledelsesstruktur for de faglige 
miljøer og gennemført en tilsvarende omfattende lokaleflytning m.v. KADK har i overensstem-
melse med milepælen igangsat planer for samtlige institutter og beskrivelser af uddannelsespro-
grammer er velbeskrevet på bl.a. KADK’s hjemmeside. Der er desuden igangsat et arbejde med 
henblik på at udarbejde en samlet plan for forskningen og kunstnerisk udviklingsvirksomhed ved 
KADK. Planen forventes at træde i kraft fra sept. 2015 og gælde for 2015-2019. KADK´s kvalitets-
sikringssystem for henholdsvis forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed forventes imple-
menteret i 2015.  
 
I arbejdet med at sikre at KADK’s uddannelser er rettet mod arbejdsmarkedets behov har KADK’s 
aftagerpaneler været inddraget, og bl.a. indgået direkte i dialog med KADK’s ledelse og program-
ansvarlige (jf. afrapporteringer fra KADK’s aftagerpaneler).  
 
6.C. Nyt tværgående kvalitetsudviklingssystem for forskningen  
Milepælen er delvist opfyldt 
KADK har påbegyndt implementeringen af et fælles kvalitetssystem for forskningen. Der er bl.a. 
nedsat et fælles fagfælleudvalg og arbejdet med en fælles plan for forskning og kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed er påbegyndt (Se endvidere redegørelse under mål 6A). 
 
7.A. Flere udgående udvekslingsstuderende samt fastholdelse af høje niveau af ind-
gående udvekslingsstuderende  
Milepæl for 2014 er delvist opfyldt 
KADK’s mål i udviklingskontrakten er en 5% stigning i antallet af udvekslingsstuderende hvert år. 
KADK’s milepæle i 2013 og 2014 er hhv. 85 og 89 udrejsende udvekslingsstuderende. Det reelle 
antal af udrejsende udvekslingsstuderende er i 2014 i alt 66. Dette er et fald på 26% i forhold til 
den fastsatte milepæl for 2014.  Faldet er især sket blandt arkitektstuderende, hvor 26 var på ud-
veksling i 2014 mod 51 studerende i 2013. Til gengæld har et højere antal studerende været i 
praktik i udlandet og det samlede antal af studerende i praktik i 2014 er steget i forhold til 2013. 
81 studerende var i 2014 i praktik i udlandet. I 2013 var 70 studerende i praktik i udlandet. Stig-
ningen har især været blandt arkitektstuderende hvor 38 studerende var i praktik i udlandet i 
2014 mod 26 studerende i 2013. 
 
I forbindelse med arbejdet med  KADK’s nye studieordninger har vi desuden udvidet de arkitekt-
studerendes mulighed for at tage på udveksling, så det nu er muligt også at tage på udveksling 
både på bacheloruddannelsen og ikke kun på kandidatuddannelsen som tidligere.  
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2.6.3 Redegørelse for den samlede kontraktperiode 2013-2014 
I forbindelse med afslutningen på udviklingskontraktens aftaleperiode redegøres der efter aftale 
med Uddannelses- og Forskningsministeriet summarisk for den samlede resultatopnåelse i peri-
oden for 2013-2014. 
 
KADK’s udviklingskontrakt for 2013-14 omfatter i alt 7 overordnede mål, hvoraf fem er pligtige 
og to selvvalgte: 
 
Pligtige mål: 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 
3. Tidligere færdig og mindre frafald 
4. Øget innovationskapacitet 
5. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 

 
Selvvalgte mål: 

6. Strategi og fusionsarbejde 
7. Internationalisering 

 
Ud af KADK’s i alt 19 delmål - de såkaldte målindikatorer - er samtlige indikatorer enten fuldt el-
ler delvist opfyldt i aftaleperioden, mens ingen målindikatorer falder i kategorien ikke opfyldt. 
Kontraktperiodens resultater vurderes samlet set at være tilfredsstillende.  
 
Periodens resultater skal ses i sammenhæng med den forudgående fusion, som fandt sted i 2011, 
samt de ambitiøse visions- og strategimål, som KADK’s bestyrelse og daglige ledelse fastsatte i 
2013. KADK’s samlede visionsarbejde har sat ekstra fokus på at skabe kandidater og viden, som 
udspringer af KADK’s unikke kobling mellem de tre vidensgrundlag: videnskab, praksis og 
kunstnerisk udvikling, og perioden har været præget af initiativer, der understøtter denne kob-
ling. 
 
Særligt aftalemålet om udvikling af en ny tværgående faglig struktur (mål 6A) har været et af 
KADK’s omfattende satsningsområder og en konkret synliggørelse af KADK’s visionsarbejde. Må-
let har været at skabe et mere bæredygtigt uddannelsesmiljø, der sikrer øget synergi på de faglige 
og administrative felter, og giver de studerende højere kvalitet i uddannelsen, flere valgmulighe-
der samt øget samarbejde og sammenhæng mellem KADK’s uddannelser - og mellem KADK’s 
uddannelser og det øvrige uddannelseslandskab. Som en del af arbejdet med målet har KADK 
bl.a. implementeret en ny uddannelsesstruktur, udviklet og implementeret en ny VIP-struktur, en 
ny ledelsesstruktur for de faglige miljøer, en tilpasset TAP-struktur, en ny lokalestruktur og -
organisering med afståelse af bygninger samt nye digitale systemer og en ny tilpasset økonomi-
styringsmodel, der matcher de strukturelle ændringer af institutionens forhold. Resultatet er, at 
KADK’s i alt syv nye institutter og 39 uddannelsesprogrammer er blevet lanceret med succes i ef-
teråret 2014. Målet udgør samtidig den største organisationsforandring i nyere tid.  
 
Med organiseringen og implementeringen af den nye faglige og ledelsesmæssige struktur er der 
skabt endnu bedre forudsætninger for udviklingen og gennemførelsen af flere af KADK’s øvrige 
pligtige og selvagte mål. Et mindre antal mål, der er knyttet an til den nye struktur, arbejdes der 
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derfor fortsat med ved aftaleperiodens udløb, herunder f.eks. den endelige implementering af 
KADK’s fælles kvalitetssikringssystem for forskningen og uddannelsen (mål 1A og 6C) samt ar-
bejdet med synliggørelse af ambitiøse kriterier for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (mål 5D).  
Andre målindikatorer som f.eks. etableringen af en ny visuel identitet for KADK (milepæl under 
mål 7A), afventer et lovforberedende arbejde. KADK har dog i aftaleperioden etableret ny hjem-
meside og et nyt intranet med et nyt tydeligt visuelt udtryk. 
 
Perioden lever på flere parametre op til måloverskriften bedre sammenhæng i uddannelsessyste-
met, hvor KADK helt strukturelt har indarbejdet delmålet i form af nye velfungerende tværgåen-
de kandidatprogrammer på KADK’s nye fælles institut, Institut for Bygningskunst og Design, 
hvor arkitektstuderende og designstuderende kan følge fællesforløb på fagligt beslægtede områ-
der (2A). Og i form af KADK’s første fælles ph.d.-skole (2B), der har til opgave at skabe rammer 
for en forskeruddannelse præget af kvalitet og høj international standard samt at sikre at KADK’s 
ph.d.-uddannelse er under forsat udvikling i samarbejde med den nationale og den internationale 
forskningsverden samt private virksomheder og det offentlige.  
 
Målet om øget innovationskapacitet udmøntes i bl.a. nye studieordninger (4A), sommerskole-
samarbejder med bl.a. CBS (4B) og øget praktik (4D), der skal modne kandidaterne til arbejds-
markedet og er led i KADK’s målrettede arbejde for at skabe hurtigere match mellem kandidater 
og arbejdsgiverne og for at klæde kandidaterne på til at varetage en bredere vifte af jobs i flere 
forskellige typer af virksomheder. Målet arbejder på fornemste vis sammen med KADK’s nye me-
re specialiserede uddannelsesprogrammer, der ruster især arkitekt- og designstuderende til et 
bredere arbejdsmarked. 
 
Målene har over hele kontraktperioden været med til at sikre, at KADK kan understøtte en fortsat 
udvikling af uddannelserne i fagligt robuste rammer og bidrage til at realisere det potentiale der 
ligger i krydsfeltet imellem forskning, praksis og kunstnerisk udvikling.  
 
 
2.7 Redegørelse for reservation 
KADK har ingen nye eller eksisterende reservationer i 2014. 
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2.8 Forventninger til det kommende år  
 
KADK i 2015 
KADK forventer at 2015 bliver endnu et år med omfattende faglige og administrative udviklings- 
og forandringsprocesser. Der venter fortsat et stort strategisk udviklingsarbejde med implemen-
tering af de ambitiøse mål i KADK’s vision og strategi for 2013-2015, en ny udviklingskontrakt for 
2015-2017 samt de mange store uddannelsespolitiske reformtiltag, der er undervejs.     
 
Bestyrelsen: strategisk videreudvikling 
KADK’s bestyrelsesformand Johannes Due har siden fusionen i 2011 tegnet KADK’s bestyrelse i 
en historisk udfordrende periode for skolerne og den nye institution. Han valgte ved udgangen af 
2014 at fratræde som bestyrelsesformand. Ny bestyrelsesformand er pr. xx.marts 2015 xxxx 
(navn). Næstformand Mette Kynne Frandsen har tegnet bestyrelsen i den mellemliggende perio-
de. 
 
Ny bestyrelsesformand xxxx (navn),vil fremadrettet sammen med rektoratet  tegne KADK’s  i for-
hold til KADK’s omverden samt sikre den fortsatte positive udvikling af rammerne for KADK’s 
mange nye uddannelses- og forskningsaktiviteter. 
 
I 2015 står bestyrelsen over for at skulle adressere en række væsentlige politiske spørgsmål. 
KADK afventer særligt de anbefalinger, som regeringens Udvalg til fremtidssikring af de kunst-
neriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet forventes at fremlægge i 
marts 2015. Bestyrelsen forventes også at udarbejde en ny strategi for KADK for 2016-2017. Ved 
at forlænge KADK’s nuværende strategi med to år sikres, at strategien fremover er tidsmæssigt i 
overensstemmelse med udviklingskontraktens nye aftaleperiode. Internationaliseringen af KADK 
fortsætter i 2015, mens øget satsning på efter- og videreuddannelsesområdet også er et af de ind-
satsområder, som bestyrelsen har haft fokus på siden sit strategiseminar i 2014. 
 
Blandt de konkrete strategiske indsatser, der skal arbejdes videre med i 2015, er afdækning af ef-
ter- og videreuddannelsesområdet, arbejdet med værkstederne og en ny fælles materialesamling 
for Arkitektskolen og Designskolen. 
 
Endelig vil bestyrelsen fortsat i 2015 have et særligt fokus på udviklingen af KADK’s økonomi. 
Året vil fortsat være præget af en stram økonomisk styring og nøje ledelsesmæssig vægtning af 
nye udviklingstiltag. 
 
Uddannelsesfeltet: kvalitetssikring og nye dedikerede optag 
I 2015 står uddannelsesområdet over for en række større initiativer herunder fortsat udrulning og 
ibrugtagen af KADK’s fælles kvalitetssikringssystem samt forberedelse af Undervisningsmiljø-
vurderinger (UMV) på alle tre uddannelser. KADK står over for at skulle forberede det omfatten-
de arbejde med den planlagte selvevalueringsrapport og institutionsakkreditering.  
 
Som ekstra dimension vil der eventuelt kunne forventes et fokuseret arbejde, når en eventuel po-
litisk udmøntning af Kvalitets- og Relevansudvalgets anbefalinger samt andre politiske tiltag 
kendes. 
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2015 bliver det første år, hvor der udelukkende optages via kvote 2 på alle KADK’s uddannelser. 
KADK forventer, at dette vil have en positiv indvirkning på frafaldet fremadrettet og på fortsat at 
skabe kandidater i verdensklasse, der både er præget af KADK’s unikke vidensgrundlag og af fag-
lig diversitet og vækstkraft, så de også fremadrettet kan bidrage til at skabe, forandre og bevare 
fremtidens samfund og kultur. 
 
Fra 2015 vil der også blive arbejdet med at forbedre og systematisere KADK’s alumnerelationer, 
ligesom der vil være et markant fokus på erhvervsrelationer og yderligere karriereforberedende 
initiativer for KADK’s mange studerende. Gennem 2015 vil indsatsen også være på en fortsat ud-
bygning af KADK’s Efter- og Videreuddannelse, der skaber læring for livet og sikrer nær relation 
til de virksomheder, organisationer og brancher, KADK uddanner til.     
 
Forsknings- og kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Vidensudvikling 
I 2015 vil KADK færdigudrulle kvalitetssikringssystemet for forskningen og kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed samt udvikle en ny plan for forskningen og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 
der dækker alle tre vidensgrundlag. Der vil som led i udviklingen af en ny plan for forskningen og 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed blive arbejdet videre med udviklingen af kriterier for arbejdet 
med kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der sammen med forskning og praksis kendetegner 
KADK’s vidensgrundlag og strategiske DNA.  
 
Det administrative felt: Øget digitalisering og sikker styring 
På det administrative område arbejdes der fortsat med at understøtte de mange nye faglige tiltag 
og udviklingsprojekter samt sikre en yderligere effektivisering af administrationen gennem bl.a. 
optimering af en ny e-infrastruktur på KADK, streamingstjenester til lokal- og fjernundervisning, 
nye kommunikationsplatforme samt implementeringen af nye digitaliseringsprocesser.  
 
Overgangen til STADS og andre systemer var en nødvendig systemudskiftning, og på sigt vil 
KADK kunne tilbyde de studerende og medarbejdere mere og nemmere selvbetjening. HR- og 
Økonomi vil i 2015 fortsat arbejde med udviklingen af KADK’s økonomistyringssystemer og gen-
nemgang af personalesager for at sikre en effektiv løn- og personaleforvaltning og effektiv øko-
nomistyring.  
 
3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
KADK’s regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, retningslinjerne i 
Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Moderniseringsstyrelsens regn-
skabsregler og principper for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2014 er 
opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper og vejledning samt Uddannelsesmi-
nisteriets vejledninger og skemaer. 
Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat samt KADK’s interne budget 
2014 og 2015. KADK har ikke ændret regnskabsprincipper i 2014. 
 
3.2 Resultatopgørelse mv. 
 
3.2.1 Resultatopgørelse 
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Tabel 4: Resultatopgørelse 

   1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 
note: 2013 2014 2015 
  Ordinære driftsindtægter    
  Indtægtsført bevilling    
  Bevilling -272.300,0 -270.500,0 -275.400,0 
  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1.112,8 0,0 0,0 
  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 
  Indtægtsført bevilling i alt -273.412,8 -270.500,0 -275.400,0 
      
  Salg af varer og tjenesteydelser -13.948,4 -10.481,6 -9.400,0 
  Tilskud til egen drift -13.472,8 -20.188,3 -17.500,0 
  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
  Ordinære driftsindtægter i alt -300.834,0 -301.169,9 -302.300,0 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 3.698,6 0,0 0,0 
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 52.472,5 50.993,9 48.700,0 
  Forbrugsomkostninger i alt 52.472,5 50.993,9 48.700,0 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 161.058,0 147.248,5 174.650,0 
  Andre personaleomkostninger 749,7 2.105,8 0,0 
  Pension 21.417,1 21.177,1 0,0 
  Lønrefusion -6.022,3 -5.005,8 0,0 
  Personaleomkostninger i alt 177.202,5 165.525,5 174.650,0 
      
  Af- og nedskrivninger 6.083,7 10.249,6 5.900,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 66.419,1 75.520,0 70.550,0 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 305.876,4 302.289,0 299.800,0 
      
  Resultat af ordinær drift 5.042,4 1.119,1 -2.500,0 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter -23.646,3 -11.232,4 -2.000,0 
  Andre driftsomkostninger 26.126,2 11.476,7 500,0 
  Resultat før finansielle poster 7.522,3 1.363,5 -4.000,0 
      
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter -4,6 0,0 0,0 
  Finansielle omkostninger 1.169,6 1.021,4 1.000,0 
  Resultat før ekstraordinære poster 8.687,3 2.384,9 -3.000,0 
      
  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 0,7 0,0 0,0 
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  Årets resultat 8.688,0 2.384,9 -3.000,0 

 
Bemærkninger til resultatopgørelsen 
Underskuddet på 2,4 mio. kr. i 2014 skyldes hovedsagligt følgende: 
 

• En ekstraordinær hensættelse på 11 mio. kr. til istandsættelse af lejemål med istandsæt-
telsespligt ved fraflytning. Hensættelserne er afsat med baggrund i et fraflyttet lejemål i 
2014, således at de dækker en evt. fraflytning i dag.  

• En ekstraordinær afskrivning på 5,7 mio. kr. som følge af en gennemgang af anlægskarto-
teket, hvor alle aktive anlæg er rettet til efter bestemmelserne om afskrivningstid. 

• Højere indtægter end forventet vedrørende betalingsstuderende på 0,8 mio. kr. 
• Afslutning af gennemgangen af KADKs eksternt finansierede projekter, herunder bogfø-

ring af manglende overheadposteringer mv., har haft en påvirkning på årets resultat med 
5,2 mio. kr. 

• Besparelser på de administrative udgifter og centrale puljer, har genereret en positiv på-
virkning på resultatet med 8,3 mio. kr.    

Faldet i personaleomkostninger skyldes personaletilpasninger i 2012 og 2014, kombineret med 
en tilbageholdenhed med de centrale lønpuljer.   
Andre driftsindtægter og Andre driftsomkostninger er halveret i forhold til 2013, men stadig høje 
som følge af lukning af gamle afsluttede eksternt finansierede forskningsprojekter.  
 
3.2.2 Resultatdisponering 
Tabel 5: Resultatdisponering 
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 
note: 2013 2014 2015 
  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 
  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 
  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 
  Disponeret til overført overskud -8.688,0 -2.384,9 3.000,0 

 
KADK har disponeret årets underskud på 2,4 mio. kr. til det overførte overskud.  KADK har efter 
et år med underskud vedtaget et budget for 2015 med et overskud på 3,0 mio. kr. til nødvendig 
styrkelse af egenkapitalen. 
 
 
3.3 Balancen 
 
Tabel 6: Balancen 

   

 

  Aktiver (1000 kr.) Primo Ultimo Passiver (1000 kr.) Primo Ultimo 
note: 2014 2014 note: 2014 2014 

  Anlægsaktiver: 
    Egenkapital 

  

1 
Immaterielle anlægsaktiver 

  
  

Reguleret egenkapital (startka-
pital) 

5.446,0 5.446,0 

  
Færdiggjorte udviklingsprojekter 

1.775,2 1.459,7   
Opskrivninger 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncenssioner, paten-
ter, licenser m.v. 306,5 749,8   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  
Udviklingsprojekter under opførel-
se 0,0 870,4   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
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Immaterielle anlægsaktiver i 
alt 2.081,7 3.080,0   

Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver 

  
  Overført overskud 3.223,5 838,6 

  
Grunde, arealer og bygninger 

9.373,5 7.352,2   
Egenkapital i alt 8.669,5 6.284,6 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 3.130,6 12.745,9 

  Transportmateriel 328,6 206,3    

  

  
Produktionsanlæg og maskiner 

5.340,6 344,1   
Langfristede gældsposter 

    Inventar og IT-udstyr 3.703,5 3.354,8   FF4 Langfristet gæld 21.439,9 19.271,4 

  
Igangværende arbejder for egen 
regning 0,0 1.322,3   

FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 

 3 
Materielle anlægsaktiver i alt 

18.746,2 12.579,8   
Donationer 193,6 101,1 

  Statsforskrivning 5.446,0 5.446,0   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  
Finansielle anlægsaktiver i alt 

5.446,0 5.446,0   
Langfristet gæld i alt 21.633,5 19.372,6 

  Anlægsaktiver i alt 26.273,9 21.105,8    

    Omsætningsaktiver: 

  
   

  

 
Varebeholdning 0,0 0,0      

4 Tilgodehavender 15.840,7 10.664,6 7 Kortfristede gældsposter   

  
Periodeafgrænsningsposter 6.074,5 1.891,5 

  
Leverandører af varer og tjene-
steydelser 

13.793,6 15.980,6 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 3.742,1 4.850,0 

  Likvide beholdninger 

  
  Skyldige feriepenge 18.738,6 17.459,0 

 5 FF5 Uforrentet konto 10.471,1 21.109,7   Reserveret bevilling 0,0 0,0 

 6 FF7 Finansieringskonto 14.667,7 22.437,7 

  
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

3.702,4 1.321,9 

  Andre likvider 289,7 25,9  8 Periodeafgrænsningsposter 207,3 -779,4 

  
Likvide beholdninger i alt 

25.428,5 43.573,3   
Kortfristet gæld i alt 40.184,0 38.832,2 

  Omsætningsaktiver i alt 47.343,7 56.129,4   Gæld i alt 61.817,5 58.204,7 

  Aktiver i alt 73.617,6 77.235,1   Passiver i alt 73.617,6 77.235,1 

 
Eventual forpligtelser: KADK har i 2013 modtaget et krav om erstatning på i alt ca. 480.000 kr. 
som følge af en arbejdsulykke. Sagen pågår stadig. 
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Note 1: Vedlagt under afsnit 4 Bilag  
Note 2: Vedlagt under afsnit 4 Bilag  
Note 3: Faldet i materielle anlægsaktiver hænger sammen med KADKs gennemgang af anlægs-
kartoteket. 
Note 4: KADK’s tilgodehavender er reduceret med 5,2 mio. kr. fra 2013 til 2014. Dette skyldes 
hovedsagligt mindre udestående vedrørende debitorer, rejseafregninger og refusioner, som følge 
af nye regnskabsmæssige procedurer indført på baggrund af gennemgangen af KADK i samarejde 
med revisorer fra PriceWaterhouseCoopers. 
Note 5: Stigningen på FF5 kontoen skyldes hensættelser i 2013 vedrørende feriepenge, gennem-
gang af projekter mv. først flyttes i 2014 
Note 6: Stigningen på FF7 kontoen skyldes forskydninger i betaling af husleje (1. rate 2014 blev 
betalt i 2013, mens 1. rate 2015 bliver betalt i 2015).  
Note 7: Forøgede kortfristede gældsposter vedrørende leverandører af varer og tjenesteydelse 
skyldes forskydning i afregningen af moms, samt større It indkøb ultimo året.   
Note 8: De negative periodeafgrænsningsposter skyldes en fejlagtig registrering i Statens Admini-
stration af tilgodehavende refusioner i 2014, der er modtaget i banken i 2015. Der burde ikke ha-
ve været omkonteret fra tilgodehavender (6170) til periodeafgrænsningsposter (9690). 
 
 
3.4 Egenkapitalforklaring 
 
Tabel 7: Egenkapitalforklaring 

  1000 kr., løbende priser     
note: 2013 2014 
  Egenkapital primo R-året 17.398,2 8.669,5 
  Reguleret egenkapital primo 5.446,0 5.446,0 
  +Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 
  Reguleret egenkapital ultimo 5.446,0 5.446,0 
  Opskrivninger primo 0,0 0,0 
  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 
  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 
  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 
  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 
  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 
  Overført overskud primo 11.998,2 3.223,5 
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 
  +Regulering af det overførte overskud -86,7 0,0 
  +Overført fra årets resultat -8.688,0 -2.384,9 
  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Overført overskud ultimo 3.223,5 838,6 
  Egenkapital ultimo R-året 8.669,5 6.284,6 

 
KADK har en samlet egenkapital på 6,3 mio. kr. ved udgangen af 2014 inklusiv statsforskrivnin-
gen på 5,4 mio. kr. Det er målet, at KADK har en egenkapital, der modsvarer usikkerhederne i 
budgettet. Med årets underskud vurderes egenkapitalen at være for lav, og derfor budgetteres 
med en genopbygning af egenkapitalen i 2015 og årene herefter. 
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3.5 Likviditet og låneramme 
 
Tabel 8: Udnyttelse af låneramme 

 1000 kr., løbende priser 2014 
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 12.561,5 
Låneramme pr. 31. december 2014 33.400,0 
Udnyttelsesgrad i procent 37,6% 

 
KADK har med 12,6 mio. kr. en udnyttelse af lånerammen på ca. 38 pct. 
 
 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
1000 kr., løbende priser 2014 
Lønsumsloft FL 176.600,0 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 176.600,0 
Lønforbrug under lønsumsloft 157.150,5 
Difference 19.449,5 
Akkumuleret opsparing ultimo 2013 67.011,3 
Akkumuleret opsparing ultimo 2014 86.460,8 

 
KADK’s lønsumsforbrug i året ligger indenfor lønsumsloftet. Den akkumulerede opsparing af løn-
sum er på 86,5 mio. kr. ultimo 2014. 
 
 
3.7 Bevillingsregnskabet 
 
Tabel 10: Bevillingsregnskab § 19.38.08. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-
tektur, Design og Konservering 
1000 kr., løbende priser Regnskab 

2013 Budget 2014 
Regnskab 

2014 Difference Budget 2015 
Nettoudgiftsbevilling -272.300,0 -270.500,0 -270.500,0 0,0 -275.400,0 
Nettoforbrug af reservation -1.112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indtægter -51.072,1 -35.600,0 -41.902,3 6.302,3 -28.900,0 
Indtægter i alt -324.484,9 -306.100,0 -312.402,3 6.302,3 -304.300,0 
Udgifter 333.172,9 306.100,0 314.787,2 -8.687,2 301.300,0 
Årets resultat 8.688,0 0,0 2.384,9 -2.384,9 -3.000,0 

 
Nettoudgiftsbevilling indeholder et forslag til lov om tillægsbevilling vedrørende effektivisering af 
statens indkøb på -0,4 mio. kr. Budgettet afspejler ikke KADK’s forventede budget for 2014, der 
havde et underskud på 6,1 mio. kr., hvilket er afspejlet i grundprognosen for 2014. Dette har det 
imidlertid ikke været muligt at få afspejlet i Finansloven for 2014. 
Differencen på -2,4 mio. kr. (året resultat) er forklaret under afsnit 3.2.1 
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4. Bilag til årsrapporten 
 
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver 

  1000 kr. 
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, li-
censer mv. 

I alt 

  

Primobeholdning 7.902,2 3.220,6 11.122,9 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.) 7.902,2 3.220,6 11.122,9 
Tilgang 1.218,0 573,0 1.791,0 
Afgang 2.343,7 0,0 2.343,7 
Kostpris pr. 31.12.2014 (før af-
skr.) 6.776,6 3.793,6 10.570,2 
Akk. afskrivninger 5.316,8 3.043,8 8.360,6 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2014 5.316,8 3.043,8 8.360,6 
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2014 1.459,7 749,8 2.209,6 
Årets afskrivninger 810,3 129,7 940,0 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 810,3 129,7 940,0 
Afskrivningsperiode/år 5-8 år 3 år   

      
Udviklings-

projekter un-
der opførelse 

  

  
  Primosaldo pr. 1.1 2014 0,0 
  Tilgang 1.765,4 
  Nedskrivninger 0,0 
  Afgang 895,0 
  Kostpris pr. 31.12.2014 870,4 
   

Note 2: Materielle anlægsaktiver 
     1000 kr. G

runde, arealer og 
bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsanlæ
g og 

m
askiner 

Transportm
ateriel 

Inventar og IT-
udstyr 

I alt 

Primobeholdning 28.451,0 0,0 21.779,7 1.054,9 22.193,0 73.478,6 
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.) 28.451,0 0,0 21.779,7 1.054,9 22.193,0 73.478,6 

Tilgang -35,7 0,0 -3.231,5 0,0 4.391,6 1.124,4 
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 193,9 193,9 

Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.) 28.415,3 0,0 18.548,3 1.054,9 26.390,6 74.409,0 
Akk. afskrivninger 21.063,0 0,0 18.204,1 848,6 23.035,8 63.151,6 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2014 21.063,0 0,0 18.204,1 848,6 23.035,8 63.151,6 
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2014 7.352,2 0,0 344,1 206,3 3.354,8 11.257,5 
Årets afskrivninger 1.985,6 0,0 1.765,0 122,3 4.546,3 8.419,2 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 1.985,6 0,0 1.765,0 122,3 4.546,3 8.419,2 
Afskrivningsperiode/år 10 år - 5 år 5 år 3 - 5 år   

         I gang-
værende 
arbejder 
for egen 
regning 

     

  
     Primosaldo pr. 1.1. 2014 0,0 
     Tilgang 2.074,9 
     Nedskrivninger 0,0 
     Overført til færdige materielle an-

lægsaktiver 752,5 
     Kostpris pr. 31.12.2014 1.322,3 
      

 
4.1 Tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Tabel 11a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)     

Løbende priser, 1000 kr. 

Overført 
overskud fra 
tidligere år Årets tilskud Årets udgifter 

Årets resul-
tat 

Overskud til 
videreførelse 

Arkitektur 0,0 10.044,3 10.044,3 0,0 0,0 
Design 0,0 4.812,7 4.812,7 0,0 0,0 
Konservering 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 
I alt 0,0 14.857,4 14.857,4 0,0 0,0 

      Tabel 11b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)     

Løbende priser, 1000 kr. 

Overført 
overskud fra 
tidligere år Årets tilskud Årets udgifter 

Årets resul-
tat 

Overskud til 
videreførelse 

Arkitektur 0,0 3.801,4 3.801,4 0,0 0,0 
Design 0,0 3.297,6 3.297,6 0,0 0,0 
Konservering 0,0 12,2 12,2 0,0 0,0 
I alt 0,0 7.111,2 7.111,2 0,0 0,0 
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4.2 Bilag: Afrapportering fra KADK’s aftagerpaneler  
Afrapporteringer fra KADK’s tre aftagerpaneler samt KADK’s opfølgninger på aftagerpanelernes 
anbefalinger er vedhæftet nedenfor. 
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 Notat Afrapportering for aftagerpanelet ved 
Kunstakademiets Arkitektskole, 2014 

  

 
Medlemmerne af Kunstakademiets Arkitektskoles (KA’s) aftagerpanel er:  

• Tina Saaby (formand), arkitekt, stadsarkitekt i København og gæsteprofessor på Sheffield 
University. Repræsenterer bl.a. planlægning på byplan- og landskabsniveau.  

• Johan Celsing, praktiserende arkitekt og professor ved KTH i Stockholm. Repræsenterer en 
international kendt skandinavisk tegnestue, der bl.a. er kendt for transformation i 
kulturhistorisk værdifulde omgivelser.   

• Kasper Guldager Jensen, arkitekt, partner i 3XN, direktør i GXN (forskningsdelen af 3XN) 
med fokus på bæredygtighed. Repræsenterer en ny type tegnestuepraksis, hvor forskning og 
udvikling er integreret i tegnestuens arbejde.  

• Lone Feifer, arkitekt og programdirektør i for bæredygtigt byggeri i VELUX gruppen. 
Repræsenterer arkitekter i det utraditionelle arkitektarbejdsmarked, ledelse, bæredygtighed 
samt producentniveauet.   

• Lene Tranberg, arkitekt og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S.  Repræsenterer en 
af Danmarks kunstnerisk mest profilerede tegnestuer.  

Siden afrapporteringen for 2013 har der været afholdt 4 møder i KA’s aftagerpanel: 2/2-14, 20/5-14, 
19/8-14 og 11/11-14. Derudover har der været inviteret til et fælles aftagerpanelmøde mellem de tre 
aftagerpaneler på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
(KADK) d. 17/9-14.  

I afrapporteringen for 2013 var der flg. mål: 

1. Diskussioner af beskæftigelsessituationen, især for nyuddannede 

2. Diskussioner af den nye faglige struktur på KADK 

3. Besøg på en afgangsudstilling  

4. Møder med udvalgte faglige miljøer på skolen 

Ad. 1) Der har på alle møder været diskuteret beskæftigelse af de nyuddannede. Aftagerpanelets 
primære fokus er på dimittendledigheden. Der har bl.a. været diskuteret:  

- Praktikordning: kan den optimeres i forhold til fremtidig beskæftigelse? Flere studerende i 
praktik end de ca. 60% som nu? Kan vi brede paletten af praktiksteder ud til også at omfatte 
mere utraditionelle praktiksteder, så det hele ikke bliver tegnestuepraktik? Kan vi forlange 
mere af praktikstederne? 
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- Er det de rette uddannelser der tilbydes og skal der suppleres med fx uddannelse i 
bygherrerådgivning? 

Ad. 2) Aftagerpanelet har løbende været orienteret om implementeringen af den nye faglige struktur på 
KADK, som trådte i kraft 1. september 2014.  

Ad. 3) På mødet d. 2. februar 2014 besøgte aftagerpanelet afgangsudstillingen sammen med fagleder på 
Arkitektskolen Peter Thule Kristensen. Aftagerpanelet opfordrede til at lave guidede rundvisninger på 
afgangsudstillingerne for interesserede. 

Ad. 4) På mødet d. 19. august 2014 præsenterede institutleder David Garcia sit Institut for 
Bygningskunst og Teknologi, og to af de fire programansvarlige præsenterede deres respektive 
programmer. Efterfølgende var der tid til spørgsmål og kommentarer fra aftagerpanelet til form og 
indhold i programmerne. Anbefalingerne fra aftagerpanelet til instituttet var øget fokus på tekniske 
discipliner, statik og byggeteknik som et vigtigt fundament for at arbejde med arkitektur og integreret 
design som et samlet hele, samt fokus på internationale netværk, den nye forskningsstrategi og et 
stadigt fokus på bredden af jobmuligheder bagefter. 

På mødet d. 11. november 2014 præsenterede programansvarlig for bachelorprogrammet på Institut for 
Bygningskunst, By og Landskab, Peter Henning Jørgensen, instituttet i institutleder Katrine Lotz’ 
fravær. Han og en anden programansvarlig præsenterede derefter deres programmer. Ved den 
efterfølgende spørgerunde, anbefalede aftagerpanelet igen fokus på en stærk faglig kunstnerisk 
grunduddannelse som et vigtigt fundament til at vælge bredde i studieretning, i forhold til at udvikle og 
styrke en større og bredere efterspørgsel af arkitekters viden og kundskaber på arbejdsmarkedet og en 
præcisering af de studerendes slutprodukter og en øget bredde i disse. 
 
På mødet d. 20. maj 2014 fik aftagerpanelet en hjemmeopgave af rektor: 1. Hvad skal en nyuddannet 
arkitekt kunne inden for dit felt for at få job? 2. Hvor oplever du at studerende fra KADK har sine 
styrker og svagheder? Svarene dækkede bredt, men enkelte ting var der relativ enighed om: at de 
studerende er stærke på den kunstneriske af arkitekturen, men at de ikke er så gode nok til at sige ’vi’. 

På det fælles aftagerpanelmøde d. 17. september 2014 var der udelukkende repræsentanter for 
Arkitektskolens og Designskolens aftagerpanel. Mødet blev brugt på at formulere et brev til det netop 
nedsatte Udvalg for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- 
og Forskningsministeriet, hvori aftagerpanelerne udtrykker et stort ønske om at blive bragt i spil i 
forhold til udvalgets arbejde. 

Mål for 2014/15:  
 

a. Praktikordning og erhvervsforankring. Fokus vil være rettet på at få alle de studerende i 
praktik og at rådgive om at hvordan vi får en større bredde i praktiksteder, så 
praktikordningen også afspejler det reelle arbejdsmarked. 
 

b. Praksisformer. Fokus vil være rettet på at få formidlet og vist arkitektfagets bredde så de 
studerende bliver mere målrettet i deres valg af jobmuligheder.  
 

c. Dimittendledighed. Fokus vil være rettet mod at få fortolket og forstået de tal og den viden 
der ligger på området, evt. at supplere med et mere tværgående blik på de tal der 
foreligger, fx de to arkitektskolers Kandidat- og aftagerundersøgelse 2014. 
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d. Diskussion af KA’s tilbud om efter-og videreuddannelse, herunder +2. Fokus vil være 
rettet på at få indblik i omfang af efteruddannelse og sammenhængen med øvrige tilbud. 

 
e. Rollemodeller. Fokus på at give ministeriet og omverdenen en forståelse af bredden i 

arbejdsmarkedet for arkitekter. Ligger i forlængelse af mål b. Praksisformer. 
 

f. Præsentation af de resterende to institutter. 

g. Præsentation af afgangsudstilling. 
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 Notat Kunstakademiets Arkitektskoles opfølgning på 
aftagerpanelets anbefalinger 2014 

  

 
Kunstakademiets Arkitektskoles aftagerpanel har i 2014 haft en række møder, der især har fokuseret på 
hvordan beskæftigelsessituation og arbejdsmarkedsforholdene for vores dimittender kan bedres samt 
på den nye organisation af arkitektuddannelsen, som er rullet ud fra 1. september 2014.  
 
Konkret har panelets anbefalinger inspireret følgende indsatser i KADK's udviklingskontrakt: Et mål 
om flere studerende i praktik (f. punkt 4A); et mål om at få praktikaftaler med nye aftagertyper (jf. 
punkt 8A); samt et mål om strategiske samarbejder med erhvervslivet (jf. punkt 8B).   
 
I forhold til beskæftigelsessituationen har vi med aftagerpanelet drøftet, om vores programmer 
henvender sig til et bredspektret arbejdsmarked. Generelt har der tidligere blandt aftagere været 
tilfredshed med dimittendernes kunstneriske niveau og evne til at arbejde holistisk, men aftagerne 
efterspørger i stigende grad dimittender, der også kan arbejde strategisk inden for planlægning og 
produktudvikling. I den forbindelse bruger skolens ledelse aftagerpanelet som sparringspartner i en 
dialog om vores fire nye bachelorprogrammer og 12 nye kandidatprogrammer, der gerne skulle ramme 
en større del af arbejdsmarkedet end hidtil. Aftagerpanelet har således haft møder med udvalgte 
programmer, der har præsenteret deres program og derefter fået feedback fra aftagerpanelet. 
 
I 2015 planlægger vi også, at aftagerpanelet f.eks. kan diskutere afgangsudstilling med de 
programansvarlige eller indgå i undervisningselementer, der er særligt fokuserede på arbejdsmarkedet.  
 
Aftagerpanelet er samtidig blevet bedt om individuelt at forholde sig til dimittenders konkrete 
kompetencer, i forhold til den del arbejdsmarkedet som de repræsenterer. Kommentarerne vil indgå i 
skolens løbende evaluering af de nye programmer.  
 
Aftagerpanelet er blevet præsenteret for Arkitektskolens fire nye institutter af institutlederne og har 
kunnet give feedback. Herefter fokuserer vi på programniveau (som omtalt i foregående afsnit) samt på 
et særligt praksisrelateret semester på 3. studieår, som aftagerpanelet også skal drøfte.  
 
Deres sparring er meget værdifuld for os og vi arbejder bevidst med direkte dialog mellem aftagerpanel 
og programansvarlige, der står for den faktiske undervisning. Strategien er med andre ord, at 
aftagerpanelet ikke kun har møder med skolens ledelse, men også møder undervisere, forskere og 
studerende, som de gennem dialog er med til at påvirke.   
 
 
Peter Thule Kristensen 
Fagleder 
Kunstakademiets Arkitektskole 



Beretning fra Kunstakademiets Designskoles 
Aftagerpanel for arbejdet i 2014 
 
 
Aftagerpanelet har dette år fået 3 nye medlemmer: Louise Campbell, designer og ejer af Studio 
Louise Campbell, Niels Eskildsen, CEO for Designers Remix og Line Rix, Managing Partner af 
1508. De erstatter Ditte Hammerstrøm, Christian Stadil og Erik Legernes, som efter egne ønsker er 
udtrådt. Endvidere sidder Jannik Schack Linnemann, politisk chef i Tænketanken DEA og Bo 
Linnemann, stifter og partner i Kontrapunkt i Aftagerpanelet med Malene Sihm Vejlsgaard, stifter 
og ejer af Boblr.com som formand. 
 
Der blev i 2014 afholdt 4 formelle møder, hvor det det ene var et fællesmøde med Aftagerpanelet 
for Arkitektskolen, samt et uformelt møde med formålet om at konkretisere idéer til handling.  
 
Temaet i 2014 har i stor udstrækning handlet om beskæftigelsen blandt skolens kandidater eller 
rettere sagt den manglende beskæftigelse. I forlængelse af de nedslående beskæftigelsestal har 
panelet intensivt analyseret og diskuteret for at forstå det reelle problem i beskæftigelsessituationen.  
 
Beskæftigelsessituationen 
 
Der er ingen tvivl om, at tallene i Beskæftigelsesoversigt 2013 ved RKU Rektorkollegiet for de 
Kunstneriske og Kulturelle Uddannelse desværre viser et billede af meget høje ledighedstal for de 
færdiguddannede. Men for at være i stand til at stille ordentligt skarpt på problematikken og 
identificere veje til højere beskæftigelsesgrader, har panelet været i dialog med Rektorkollegiet og 
efterlyst tilstrækkeligt nuanceret og retvisende datagrundlag, idet det nuværende bl.a. ikke 
medregner kandidater, som finder beskæftigelse i udlandet, hvilket undrer panelet, da branchen er 
ganske international og mange færdiguddannede netop tager til udlandet for at søge arbejde. 
 
For at opnå information om den reelle dimittendledighed har skolens ledelse med panelets 
motivation udført egen statistik over kandidaterne for at kende deres egentlige løbebane og –
retning. Denne indsigt har givet et mere nuanceret billede af beskæftigelsessituationen og få en 
uformel ledighedsprocent til at stige med kandidater, der bl.a. tager et sabbatår, er i gang med at 
starte egen virksomhed eller har valgt anden ’beskæftigelse’, som muligvis falder udenfor 
kategorien ’beskæftigelse’ i statistikken, bl.a. har gratis arbejde været drøftet. 
 
Kommissorium for Udvalget for fremtidssikring 
 
I forlængelse af vækstudspillet ’Danmark helt ud af krisen’ har regeringen lagt op til mere aktivt at 
regulere antallet af studiepladser på de videregående uddannelser. Da Designskolens uddannelse har 
så høj dimittendledighed ville en sådan tilpasning i antallet af studieplader medføre udfordringer i 
forhold til understøttelse af fagligt og økonomisk bæredygtige uddannelsesmiljøer. Således har 
regeringen nedsat et udvalg, som har fået til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan 
designuddannelsen fremtidssikres fagligt og økonomisk. 
 
De to aftagerpaneler fra hhv. Designskolen og Arkitektskolen gik sammen og opfordrede udvalget 
til at vi blive taget med i dialogen. Det var bl.a. vigtigt for aftagerpanelerne at gøre udvalget 



opmærksom på den handlingsplan, som blev udarbejdet af de kunstneriske og kulturelle 
uddannelser og branchens organisationer med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse. 
 
Omstrukturering og nye faglig struktur 
 
Aftagerpanelet har også støttet skolens intense arbejde på den meget grundlæggende 
omstrukturering – med en anden relevant pointe til Udvalget for Fremtidssikring, som panelet også 
gjorde dem opmærksom på. Strategisk har skolen taget skridt i den rigtige retning med den nye 
faglige struktur, 7 institutter og en række nye studieprogrammer, som blev skudt i gang ved det nye 
studieår 2014.  
 
Der er tale om en omstrukturering, som bedre vil kunne styrke det særlige kendetegn for de 
kunstneriske uddannelser, at de bygger på såvel praksis, forskning som kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed. Derudover er er der tale om en højere grad af specialisering og en tætter 
forbindelse til praksis, som vil styrke relevansen af uddannelserne. Det er vigtigt at se resultaterne, 
før en ny omstrukturering sættes i gang.  
 
Sikring af høj kvalitet 
 
Set fra et aftagerpanelperspektiv er det også vigtigt, at Kunstakademiet fastholder og ikke giver kald 
på kvaliteten i forhold til at skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og 
kulturarven, og som udspringer af en kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. 
Sammenholdt med beslægtede uddannelser på andre institutioner er det akademiske niveau højt, og 
det vurderer aftagerpanelet er i Danmarks interesse. Netop design bruges som et middel til at skabe 
innovation og finde nye løsninger til de problemer, som samfundet står overfor, hvorfor der kunne 
være muligheder i at styrke kvaliteten til fordel for kvantiteten af kandidaterne på dette område. 
 
Fra idéer til handling 
 
Løbende debatterer aftagerpanelet beskæftigelsessituationen og kommer med forslag til ledelsen 
om, hvordan der også på kort sigt kan tages fat om udfordringerne og har bl.a. idéer til en mere 
aggressiv markedsføring af de studerende, markering af ’high end’-studerende med fokus på 
kvalitet og høj faglig placering, opfordring til direkte kontakt til erhvervspartnere, investorer og 
business angels, mentorordninger og erhvervscoaching bl.a. gennem alumniforeningen og også 
større synlighed af selve aftagerpanelet for at motivere til en direkte kontakt mellem medlemmerne 
og de studerende. 
 
 
Malene Sihm Vejlsgaard | Formand for Kunstakademiets Designskoles Aftagerpanel 
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 Kunstakademiets Designskoles opfølgning på 

aftagerpanelets beretning for 2014 
  

Beretningen fra Kunstakademiets Designskoles aftagerpanel 2014, koncentrerer sig om 5 

hovedelementer, af vital betydning for de studerende, uddannelsen som sådan og skolen som helhed de 

er : 

• Beskæftigelsessituationen 

• Udvalg til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- 

og Forskningsministeriet 

• Omstrukturering og ny faglig struktur 

• Sikring af høj kvalitet 

• Fra ideer til handling 

Kunstakademiets Designskoles aftagerpanel har i årets løb til stadighed arbejdet med at løse 

udfordringen med den høje ledighed for Designskolens kandidater, således med fortsat fokus på 

arbejdspapiret ”Nåleøjet” og arbejdet med at gøre kandidaterne attraktive for arbejdsmarkedet. Der er 

responderet i relation til RKU’s beskæftigelsesoversigt og internt/eksternt ex. opfølgning i f. t. 

debatindlægget ”Smukke svaner bliver til grimme ællinger i den danske designverden”.  

Ved et fællesmøde i september mellem Arkitektskolens og Designskolens Aftagerpaneler var 

beskæftigelsesudfordringen hovedemnet for drøftelserne, dette resulterede i fremsendelse af et fælles 

brev til udvalget for fremtidssikring. Her blev de fremkomne ideer om mulighed for at anvende 

arkitekter/designere inden for nye brancher der ikke hidtil har gjort brug af medarbejdere med sådanne 

kompetencer, samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner, ”eksport” af kandidater og et frugtbart 

samarbejde med brancheorganisationerne, beskrevet. 

 

Vedr. udvalget for fremtidssikring har Designskolen på - KADK-niveau – arbejdet på at underbygge 

vidensniveauet hos udvalgsmedlemmerne, for at klæde dem så godt på som muligt  til arbejdet. Således 

har udvalget været på besøg på KADK, og bla  har KADK’s forskningschef har haft foretræde for 

udvalget for at fortælle om KADK’s særlige fokus på videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. 

I forbindelse med omstruktureringen og etableringen af den nye faglige struktur har Designskolen haft 

fokus på faglige synergier, bl.a. med oprettelse af et fællesinstitut mellem Designskolen og 

Arkitektskolen, der siden etableringen pr. 1 september 2014 bl.a. har været vært for et stort 

møbelseminar i regi af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, samt afholdt åbne 
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forelæsninger med eksterne gæsteforelæsere. Der er ved afslutningen af det første semester i den nye 

faglige struktur, foretaget en evaluering af struktur og indhold for at kunne tilrette og forbedre. 

I forhold til aftagerpanelets fokus på sikring af høj kvalitet og fra ideer til handling forventes det, at den 

nye faglige struktur vil afhjælpe nogle af de udfordringer den tidligere modulopbyggede uddannelse 

havde i forhold til progression i uddannelsen, således også at de studerende nu fra start er direkte 

fagligt orienterede på det valgte speciale. Desuden arbejdes der med mulighed for business-angels, og at 

de studerende skal lære at blive bedre til at udnytte det netværk de bl.a. kan få i forbindelse med deres 

praktikophold i relation til senere muligheder for arbejde. 

 

TKJ/ESL 
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Rapport fra Konservatorskolens aftagerpanel 2014 

Aftagerpanelet blev sammensat og etableret i maj 2013. Aftagerpanelets mål er at rådgive Konserva-

torskolens rektor om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt dens udvikling.  

Panelet består af: 

Michael Højlund Rasmussen (fmd.) ledende konservator Konserveringscenter Vest, Ølgod 

Rikke Bjarnhof, chef Nationalmuseet Bevaring & Naturvidenskab 

Lars Brock Andersen, ledende konservator, Museernes Bevaringscenter, Skive  

Marie Vest, bevaringschef Det Kongelige Bibliotek  

Jørgen Wadum, bevaringschef Statens Museum for Kunst suppleret af  

Konservatorskolens fagleder, Mikkel Scharff og institutkoordinator, Christina Lund. 

Desuden har rektor ved KADK, Lene Dammand Lund deltaget i næsten alle møder 

 

Der har i 2014 været afholdt 4 møder, hvor panelet har arbejdet videre efter nogenlunde samme 

emnemæssige disposition, som blev vedtaget ved panelets opstart i 2013.  

 

 

Kortlægning af branchen og konservatorfagets potentialer 

Det har vist sig, at kortlægningen af branchens aftagere og afdækningen af konservatorfagets poten-

tiale er emner, der til en vis grad lapper ind over hinanden. Disse emner arbejdes der løbende med 

og det er hensigten at panelet over tid vil søge at indkredse og interviewe en række eksisterende og 

potentielle aftagere, som ikke er direkte repræsenteret i panelet. På samme måde vil vi løbende vur-

dere i hvor høj grad de faglige kompetencer, som de studerende udrustes med, slår til i forhold til 

aftagernes forventninger.  Panelet har forsøgt i første omgang at afdække nogle af de fagområder, 

hvor der har været usikkerhed om aftagernes tilfredshed.  

 

Der har således været afholdt et møde med Rigsarkivar, Asbjørn Hellum, Statens Arkiver (SA) i for-

bindelse med afklaringen af, hvorvidt uddannede fra Grafisk linje overhovedet passer til den konser-

vatorprofil, man har behov for på SA. Der har gennem mange år været meget ringe afsætning af kon-

servatorer til SA og de øvrige arkiver i Danmark, og panelet ønskede at tage hul på en dialog, der 

tilsyneladende var meget stærkt behov for.  

Resultatet var da også, at man fra arkivvæsenets side til dels havde mistet forbindelsen til konserve-

ringsfagligheden efter nedlæggelsen af SA’s tidligere centralværksted og efterfølgende udlicitering af 

det egentlige konserveringsarbejde; og at man til dels havde skiftet fokus fra ren papirrestaurering til 

bevaring af digitale arkivmedier, hvor også andre kompetencer (uddannelseskombinationer) er i kon-

kurrence med konservatorer.  

Konservatorskolen har dog tilsvarende opgraderet uddannelsen til også at omfatte digital bevaring – 

det var bare ikke kommet arkiverne for øre. Det blev aftalt at øge kontakten og samarbejdet bl.a. 

med aftaler om praktikordning, opgaveløsning med udgangspunkt i SA’s problemstillinger m.v.  Pane-

let vil følge med i, om denne udvikling på sigt vil manifestere sig i flere jobmuligheder i arkivvæsenet 

for konservatorer. 
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På samme måde blev der afholdt et møde med en repræsentant for Statens Naturhistoriske Museum 

(SNM), samlingsansvarlig, Nikolaj Scharff. Her har panelet været bekymret for, at der ikke blev afsat 

særligt mange af de uddannede fra Naturhistoriske linje. Nikolaj kunne dog berette, at udviklingen er 

begyndt at vende, idet man både på Naturhistorisk Museum i Århus og ikke mindst på SNM havde 

fastansat flere uddannede fra N-linjen og i det hele tage agtede at ændre organisationsstrukturen 

med henblik på at skabe en egentlig bevaringsafdeling. Det vil give  bevarings- og konserveringsom-

rådet et tiltrængt løft på SNM, hvor man tidligere har haft en struktur, der ikke tilgodeså de uddan-

nede fra Konservatorskolen i særlig høj grad. Også her er der dog konkurrence fra tilgrænsende fag-

ligheder, som man skal være opmærksom på som konservatorstuderende. Selvom uddannelsen på 

N-linjen er enestående i EU og USA, så er der mange andre fagligheder, der også bejler til de jobs, 

hvor konservatorer vil kunne gøre sig gældende, men hvor der ikke er tale om en egentlig konserva-

torstilling. Samtidig bemærkes det, at konservatorerne på det naturhistoriske område i højere grad 

inddrages i forskningen. Panelet mener således ikke, skolen kan gøre andet end at være opmærksom 

på, hvilke kompetencer der løbende efterspørges og i det hele taget fastholde gode kontakter til 

Københavns Universitets naturhistorisk relevante uddannelser – gerne gennem udveksling (salg) af 

kurser m.v.   

 

KADK’s ph.d.-skole  

Forskningsleder, Henrik Oxvig blev inviteret til at fremlægge fremtidsplaner og udviklingsmål for 

KADK’s ph.d.-skole, som nu er en realitet - hvilket panelet finder meget tilfredsstillende.  

Det er dog fortsat panelets opfattelse, at en helt elementær forudsætning for produktion af ph.d.’er 

på KADK er, at man kan udbyde egne phd-stipendier. Panelet opfordrer rektor til indlede forhandlin-

ger mellem KADK og Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på allokering af en række 

selvstændige KADK baserede phd stipendier, således at muligheden for at præge uddannelsen af 

forskere og relevante forskningsemner bliver den samme som på universiteterne. For Konservator-

skolen er det helt afgørende, at der er offentlige midler, som skolen (KADK) selv kan råde over, da 

Konservatorskolen er den eneste institution i Danmark, der uddanner konservatorer. Hvis man vil 

lave ph.d.’er på så lille et fag, kræver det målrettet investering. 

 

Beskæftigelsessituationen  

Panelet nåede ikke at behandle det statistiske materiale inden årets udgang. Efterfølgende har pane-

let behandlet materialet og finder ikke anledning til at bemærke noget. Situationen er den samme 

som de forrige år, idet konservatorerne fortsat opretholder den højeste beskæftigelsesgrad blandt 

de 3 skolers dimittender.  

Vi vil dog opfordre til, at der udarbejdes statistikker, som kan vise, hvor mange konservatorer der har 

fundet beskæftigelse indenfor branchen – den relativt gode beskæftigelsessituation skal også ses i 

lyset af, at mange konservatorer har mere end en uddannelse og derfor formodes at have bedre 

muligheder for at finde fast beskæftigelse. 

 

Michael Højlund Rasmussen 

Fmd.   
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Bemærkninger vedrørende de første to årsrapporter fra Konservatorskolens 
aftagerpanel, 2013 og 2014 
 
Konservatorskolens aftagerpanel indledte sit arbejde med to møder i efteråret 2013 og aflagde herefter 
første årsberetning. Første årsberetning afspejlede udvalgets arbejde med at danne sig et overblik over 
Konservatorskolens nuværende opbygning og virkemidler samt Skolens placering og rolle i den nye 
overordnede struktur, Konservatorskolen var blevet en del af efter fusionen med Arkitektskolen og 
Designskolen i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
(herefter KADK). Endvidere drøftede og planlagde aftagerpanelet den kommende tids arbejde i fem 
overordnede punkter, opregnet i rapporten. 
 
Da første rapport kun havde to møder som baggrund, indeholdt åreberetningen ikke konkrete 
anbefalinger, men forskellige områder blev fremhævet, som udvalget særlig havde – og fremover ville 
have – opmærksomhed på. Aftagerpanelet bemærkede, at al undervisning var knyttet op til den 
europæiske kvalifikationsramme, men at kandidatundervisningen af forskellige grunde havde en 
udfordring i muligheden for at tilbyde tilstrækkeligt med fagspecifikke emner, i forlængelse af de fem 
afdelingers bachelorundervisning. Aftagerpanelet var endvidere opmærksomme på Konservatorskolens 
generelle økonomiske udfordringer, herunder problemerne med at sikre midler til finansiering af ph.d.-
uddannelsesforløb, emnemæssigt styret af Konservatorskolen. 
 
Konservatorskolen og KADK havde generelt økonomiske udfordringer i den periode, aftagerpanelets 
første rapport dækkede, og arbejdede i perioden målrettet på at forbedre og sikre institutionens samlede 
økonomi, med ønske om – på længere sigt - positiv afsmittende effekt også på forhold, som 
aftagerpanelet havde vendt sin opmærksomhed mod. 
 
Aftagerpanelets anden rapport, dækkende arbejdet i 2014, beskriver panelets arbejde efter den fastlagte 
plan og disposition lagt ved aftagerpanelets to møder i 2013.  
 
Panelet har over fire møder i 2014 gået i dybden med udvalgte aftagerområder, som ikke har været 
direkte afspejlet i panelets sammensætning, herunder arkivvæsnet og det naturhistoriske område, og 
resultaterne af dette er der kort redegjort for i årsrapporten. Derudover er planerne med KADKs ph.d.-
skole forelagt panelet. I modsætning til første rapport er panelet efter andet år nået frem til tre områder, 
hvor panelet har mere konkrete kommentarer eller anbefalinger, som det ses af det følgende.  
 
1) Panelet fandt at mødet mellem arkivvæsnet og Konservatorskolens Grafiske linje gav anledning til 
optimisme i forhold til arkivvæsnet som fremtidig aftager af kandidater fra Konservatorskolen. 
Tilsvarende fandt udvalget positivt samarbejde mellem naturhistoriske museer og Konservatorskolens 
naturhistoriske kandidater. Panelet anbefaler i årsberetningen, at Konservatorskolen bør være 
opmærksom på, hvilke kompetencer, som efterspørges fra det naturhistoriske arbejdsmarked og 
fastholde gode kontakter, idet det foreslås at gode kontakter kan fastholdes ved udveksling (salg) af 
kurser. 
 
For begge områders vedkommende er der en igangværende proces på KADK med at forstærke 
samarbejdet, og hvad angår udveksling og eventuelt salg af kurser arbejder KADK overordnet med en 
videre- og efteruddannelsesstrategi samt større undervisningssamarbejde med andre højere 
læreanstalter. 
 
2) Om produktion af ph.d.'er er det (ligesom i årsrapporten fra 2013) panelets opfattelse, at KADK skal 
kunne udbyde egne ph.d.-stipendier inden for konserveringsområdet. Endvidere opfordrer udvalget til 
forhandlinger med ministeriet om at få allokeret ekstra midler til ph.d.-stipendier, så KADK selv kan 
præge uddannelsen af forskere og relevante forskningsemner i lighed med universiteterne. 
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Spørgsmålet om antallet, samt om intern og ekstern financieringen, af ph.d.-studerende indgår i et 
større, strategisk arbejde med ph.d.-uddannelse som en del af det samlede forskningsmiljø på KADK. 
Arbejdet har været i gang gennem 2014 og vil efter planen udmøntes i en række planer og initiativer i 
2015. 
 
3) Endelig opfordrer panelet i 2014-rapporten til, at der udarbejdes statistikker om konservatorers 
beskæftigelse inden for branchen, hvilket ikke nødvendigvis kan aflæses ad de statistikker, Danmarks 
Statistik løbende udarbejder. 
 
Dette vil blive nærmere undersøgt, og kan muligvis opstå som resultat af arbejdet med en anden af 
KADKs strategipakker, som har til hensigt at knytte stærkere bånd og netværk mellem KADK og tidligere 
studerende. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mikkel Scharff 
Fagleder Konservatorskolen 
 

 
 



 
 

 1/2 

 
Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 
1435 København K Fax 3268 6111 
Danmark  info@kadk.dk 

 

 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

   27. februar 2015 
 

 
 
 
 

Journalnr.: 10472 Ledelsessekretariatet UH 

 Indstilling til bestyrelsesmødet d. 9. marts 2015 

 Vedr. dagsordenens punkt 6 
Orientering om status på opfølgning på strategiarbejdet  

 
Som tidligere besluttet i bestyrelsen følges der halvårligt op på KADK’s strategiarbejde. De vedlagte bilag 
er en del af den ordinære halvårlige opfølgning. 
  
Med indgåelse af Udviklingskontrakt for 2015-2017, har ledelsen, som aftalt med bestyrelsen, endvidere 
“renset” KADK’s nuværende strategioversigt med henblik på at fjerne overflødige punkter og indsatser 
som allerede er opfyldte m.v. Der er herefter i tillæg til den nuværende strategioversigt udarbejdet en ny 
dynamisk strategioversigt med mål fra udviklingskontrakten. Den nye og reviderede strategioversigt 
angiver KADK’s samlede strategiske mål i perioden 2015-2017.  
 
Den nye oversigt vil fremover fungere som udgangspunkt for bestyrelsens halvårlige opfølgning på 
strategien, og vil på et senere tidspunkt blive revideret, når KADK’s kommende strategi for 2016-2017 er 
vedtaget af bestyrelsen. 
 
Der er i alt vedlagt 4 bilag til punktet: 
  
Bilag 6.1: Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2013-2015 – Opsummering 
Bilaget opsummerer de overordnede strategiske indsatsområder for perioden 2013-2015 
 
Bilag 6.2:  Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2013-2015 
Af bilaget fremgår graden af implementering, og de enkelte indsatsniveauer samt statusbemærkninger 
hertil. Det fremgår af bilaget:  

• hvilke indsatser som er afsluttet - fjernes 
• hvilke indsatser som er mindre relevante - fjernes 
• hvilke indsatser som er mest relevante – forlænges 

 
Bilag 6.3: Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2015-2017 
Den nye og opdaterede dynamiske strategioversigt for periode 2015-2017 indeholder mål fra 
udviklingskontrakten samt de mål i strategien som efter planen forlænges. Bilaget vil fremover fungere 
som udgangspunkt for bestyrelsens halvårlige opfølgninger på strategien.  
  
Som det fremgår af bilag 6.3 er implementeringen allerede igang på nogle indsatser. På andre indsatser er 
rektoratet i dialog med ledelsen for at identificere de bedste implementeringsmodeller.  
 
Bilag 6.4: Udviklingskontrakt 2015-2017  
KADK’s udviklingskontrakten for 2015-2017 er siden sidste bestyrelsesmøde underskrevet af Mette Kynne 
Frandsen og Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen på møde i uddannelsesministeriet d. 8. januar 
2015. 
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Bilag:  

- Bilag 6.1:  Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2013-2015 
- Bilag 6.2: Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2013-2015 – Opsummering 
- Bilag 6.3: Dynamisk opfølgning på KADK strategi 2015-2017 (rev. og opdaterede udgave af bilag 1) 
- Bilag 6.4: Udviklingskontrakt 2015-2017 

 

Sagsbehandlere:  
 
Svend Lawaetz 
Prorektor 



Videnskab

Pakke status eVt. bemærkning

1 Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer Delvis implementeret fortsætter i 2015

2 Tværdisciplinær synergier ved ny viden med alliancer Afsluttet

3 International viden kompetencer Delvist implementeret fortsætter i 2015

kunst
Pakke status eVt. bemærkning

4 Synlig kunstnerisk profil og kunsterisk udvikling Delvist implementeret fortsætter i 2015

5 Levende kunsterisk/kulturelt campusmiljø Delvist implementeret fortsætter i 2015

Praksis
Pakke status eVt. bemærkning

6 Tættere dialog med praksis og erhverv Afsluttet

7 Model for efter- og videreuddannelse Delvist implementeret fortsætter i 2015

nYe rammer

Pakke status eVt. bemærkning

8 Ny faglig struktur Afsluttet

9 Styrket synlighed Delvist implementeret  
Lovproces forsinker proces for visuelt identitet

10 Kvalitetsudvikling Delvist implementeret fortsætter i 2015

11 En samlet administrativ enhed Delvist implementeret fortsætter i 2015 (afventer fx lovproces)

1: dYnamisk oPfølgning På imPlementering 
af kadk strategi 2013-2015 og oPfølgning  
På udViklingskontrakt med uddannelsesministeriet

Implementering forløber planmæssigt Implementering er udfordret Der er problemer med implementeringen



VIDENSKAB

UDV. KoNtrAKt StrAtEgIpAKKE projEKtEr frA StrAtEgIpAKKErNE 1-3 pErIoDE ImplEmENtErINgSgrAD StAtUS                                 rEVISIoN

5A 1 1. KD+KK model for kritisk masse i fagmiljøer 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

5B 1 2. Øge eksterne forskningsbevillinger 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

1 3. Forskningsevaluering på KA 2012-2013                            Afsluttet                     Fjernes

1 4. Ny model for ekstern faglig publisering 2013-2014                            Forlænges                  Fortsætter

2A 2 5. Udvikle kandidatprogram ml. KD/KA - møbel og rum 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

4B 2 6. Udvikle et nyt uddannelsesforløb (KD, Kea og DTU) + (KADK+CBS) 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

7A 3 7. Flere KADK stud. på international udveksling (plan for hver skole) 2014-2015                            Forlænges                  Fortsætter

7B 3 8. Styrke internationalt udbud og øge antallet af betalingsstuderende 2014-2015                            Afsluttet                     Fjernes

3 9. Afdække mulighed for udbud i udlandet 2014-2015                            Afsluttet                     Fjernes

KUNSt
UDV. KoNtrAKt StrAtEgIpAKKE projEKtEr frA StrAtEgIpAKKErNE 4-5 pErIoDE ImplEmENtErINgSgrAD StAtUS                                 rEVISIoN

5D 4 10. Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udvikingsvirksomhed 2013-2014                            Forlænget                   Fortsætter

5 11. Kunstnerisk campus: Plan for værksteder og samlinger 2013-2014                            Forlænget                   Fortsætter

prAKSIS

UDV. KoNtrAKt StrAtEgIpAKKE projEKtEr frA StrAtEgISKEpAKKErNE 6-7 pErIoDE ImplEmENtErINgSgrAD StAtUS                                 rEVISIoN

4A 6 12. Innovation/entrepreneurship på alle uddannelser 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

4C 6 13. Innovationspartnerskab på institut for møbel og rum 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

7 14. Model for efter- og videreuddannelse og afdækning af området 2014-2015                            Forlænges                  Fortsætter

fÆllES
rAmmEr

UDV. KoNtrAKt StrAtEgIpAKKE projEKtEr frA Bl.A. StrAtEgIpAKKErNE 8-11 pErIoDE ImplEmENtErINgSgrAD StAtUS                                 rEVISIoN

6A 8 15.1 Ny faglig struktur: Etablering af institutter/fordel VIP/stud 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

6A 8 15.2 Ny faglig struktur: Tværgående undervisning 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

2B 8 15.3 Ny faglig struktur: Etablering af KADK phd skole 2013-2015                            Afsluttet                     Fjernes

6A 8 15.4 Ny faglig struktur: Justering af TAP struktur 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

6A 8 15.5 Ny faglig struktur: Lokalefordeling 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

6A 8 15.6 Ny Faglig struktur: Studieordning/planer osv. 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

6B 9 16. Ny website 2013-2014                            Afsluttet                     Fjernes

17. Ny visuel identitet 2014-2015                            Afventer lovproces.      Fortsætter

9 18. Øget synlighed i det danske mediebillede 2014-2015                            Planmæssig impl.        Fjernes 

9 19. International positionering på udvalgte platforme 2014-2015                            Planmæssig impl.        Fjernes 

1A 10 20. Fælles kvalitetsudviklingssystem - uddannelser 2013-2014                            Forlænget                    Fortsætter

6C 10 21. Kvalitetsudviklingssystem - forskning/kunst.udv. 2013-2014                            Forlænget                    Fusioneres m. pkt. 20

6B 11 22. Tværgående administrative systemer/STADS 2013-2014                            Forlænget                    Fortsætter

6B 11 23. Ny økonomistyringsmodel 2013-2015                            Afsluttet                     Fjernes

11 24. Selveje og taksametermidler 2014/2015                            Afventer lovproces      Fjernes

2: BIlAg tIl DyNAmISK opfølgNINg på KADK StrAtEgI 2013-2015

Implementering forløber planmæssigt Implementering er udfordret Der er problemer med implementeringen Afsluttet

uffe.hundrup
Typewritten Text
Bilag pkt 6



3: RevideRet stRategi: KadK stRategi 2013-2015 + udviKlingsKontRaKt 2015-2017

udv. KontRaKt stRategipaKKe pRojeKteR fRa stRategipaKKeRne 1-3 peRiode implementeRingsgRad status                                 

Nej 1 2. Ny model for ekstern faglig publisering 2015                            Er igangsat

3A 2 3. Phd optag fra på tværs fra andre institutioner 2015-2017                            

3B 2 4. Nye uddannelsesforløb på tværs af instiutioner 2015-2017                            Samarbejde med CBS igangsat

4A 3 5. Flere KADK studerende på international udveksling/praktik 2015-2017                            

4B 3 6. Sommerskoler med internationale partnere 2015-2017                            Samarbejde med C. Saint Martins igangsat

Nej 4 7. Øget kunstnerisk profil på KUV 2015                            Konference afholdt. Kriterier udarbejdes

Nej 5 8. Kunstnerisk campus: Plan for værksteder og samlinger 2015-2017                            Samling etableret. Plan for værksteder udarbejdes
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