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1. Beretning 

 (KADK) er 
r Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

 lokaliteter: 
Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunst-

akademiets Konservatorskole (KK) på Esplanaden samt Kunstakademiets Designskoles kunst-
else på Bornholm (KDB). 

 af 21. sep-
for Arki-

isk og 

og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på 
 at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, kon-

1.1.4 Rammeaftale 2012 
miske og faglige resultater i 2012 i henhold til den indgåede 

iet.  

012 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: 
Hovedkonto: § 19.38.08, Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.  
 

kab under kulturministeriet for følgende konti: § 21.41.08, § 
21.41.15 og § 21.41.10 

 
12 vurderes som tilfredsstillende og det økonomi-

ske resultat som meget tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det sam-

 
Rammeaftalen fastsætter 17 delmål for KADK i 2012, hvoraf 12 er helt opfyldt, 5 er delvist opfyldt, 
mens ingen mål falder i kategorien: ikke opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den bag-
grund at være tilfredsstillende. Nedenfor beskrives rammeaftalens mål samt institutionens øvrige 
væsentlige faglige resultater for 2012 mere detaljeret. 

 
1.1. Præsentation af virksomheden 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
en statsinstitution unde
(Uddannelsesministeriet). 
 
KADK består af tre skoler og i alt fire uddannelser. Institutionen er forankret på flere
Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og 

håndværkeruddann
 
1.1.3 Hovedopgave 
I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. 889
tember 2000 med senere ændringer, har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
tektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstner
videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering 

videnskabeligt grundlag
servering og restaurering. 
 

Der aflægges rapport for de økono
(et-årige) rammeaftale mellem KADK og Uddannelsesminister
 
1.1.5 Hovedkonti på finansloven 
Årsrapporten for 2

For 2011 aflagde skolen regns

 
 

1.2. Årets resultater 

KADK’s faglige resultater i 20

lede resultat for 2012 som meget tilfredsstillende.  
 
 
1.2.1. Årets faglige resultater 
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t Strategisk Ledelsesteam 

 Rektor Lene Dammand Lund 

waetz 

ette Mejlvang Sørensen 

ristensen (KA) 

 Fagleder Tine Kjølsen (KD) 

 Fagleder René Larsen (KK) 

 Forskningsleder Henrik Oxvig 

 Uddannelsesleder Ida Engholm 

 

etydning 
 med fusi-

iets Kon-
r for den fæl-

bestyrelsen ansatte Lene 
dte som ny rektor for KADK den 1. april 2012. 

 fremme 
r på øverste 

atter udarbejdelsen af en fælles 
vision og strategi, etableringen en ny organisationsstruktur for alle forsknings- og uddannelses-

asning og effektivisering af service og administration. 

der 
mverden og 
design og 

 nye stan-
iklings-
bestyrel-

sen den 6. juni 2012, og den nye ledelse blev præsenteret den 3. september i forbindelse med stu-
dministra-
elsesleder. 

ktskolen, designskolen og konservatorskolen varetager den over-
 hver af sko r e D  skolernes enheder og at de-

res aktiviteter er koordinerede. E frugtbare lærings- og studie-

 dia-
elses-

e ind- og udland. 
Forskningslederen er tovholder på 
større udviklingsprojekter der ved-
rører forskning og kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed, f.eks. etable-
ring af forskerskole. 
 

 Prorektor Svend La

 Administrationschef Mling 
 Fagleder Peter Thule Kisk 

Ny fælles rektor for KADK 
2012 har været et begivenhedsrigt år med en række væsentlige pejlepunkter med stor b
for KADK's virke og virksomhed. 2012 har særligt været præget af det fortsatte arbejde
onen af Kunstakademiets Arkitektskole, Kunstakademiets Designskole og Kunstakadem
servatorskole, og den første opgave for bestyrelsen i 2012 var at ansætte en ny rekto
les nyfusionerede institution. Dette skete den 17. januar 2012, hvor 
Dammand Lund, der tiltrå
 
Fusionsaktiviteter i 2012 
I forlængelse af rektors tiltrædelse blev der iværksat en række større initiativer, der skal
og skabe synergi i fusionen. Blandt andet er der blevet etableret en ny ledelsesstruktu
niveau samt igangsat en række strategiske processer, der bl.a. omf

aktiviteter og en tilp
 
Ny ledelsesstruktur 
Den øverste ledelse på KADK er organiseret i et strategisk ledelsesteam. Ledelsesteamet arbej
for at sikre, at KADK’s høje faglige niveau bibeholdes og udvikles i samspil med sin o
at KADK’s position som førende uddannelsesinstitution inden for felterne arkitektur, 
konservering fastholdes og styrkes.  Strategisk ledelsesteam arbejder bl.a. med at sætte
darder for samspillet mellem administration, undervisning, forskning, kunstnerisk udv
virksomhed og praksis på tværs af skolerne. Den nye ledelsesstruktur blev godkendt af 

dieårets begyndelse. Det strategiske ledelsesteam består ud over rektor, prorektor og a
tionschef også af en fagleder for hver af de tre skoler, en forskningsleder og en uddann
 
 De tre fagledere for hhv. arkite
ordnede ledelse af le n . e si

ndvidere sikrer de, at der udvikles 
krer at der er fælles mål for

miljøer og de understøtter sam
bejde med brancher og organisa
ner i ind- og udland. 
 
Forskningslederen har på tværs af 
KADK ansvar for kvalitetsudvik
indenfor forskning og kunstner
udviklingsarbejde. Dette sker i
log med andre højere uddann
institutioner i båd

ar-
io-
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Uddannelseslederen har på tværs af KADK ansvaret for kvalitetsudvikling indenfor ud
programmerne. Dette sker bl.a. i dialog med praksis og med andre højere uddannelsesi
ner i ind- og udland. Uddannelseslederen er tovholder på større udv

dannelses-
nstitutio-

iklingsprojekter der vedrører 
uddannelse, f.eks. organisering af KADKs samlede efteruddannelsestilbud. 

re og work-
e og an-

 kende i 
tioner til 
t samlet 

 som en ny 
bidrage til løsningen af. Som opfølgning på 

arbejdet med strategibogen afholdt KADK’s bestyrelse i oktober 2012 et strategiseminar, og den 

isioner ud i 
titutionens 

robund for 
eksternt. 

e større mobilitet og bedre mulighed for at 
sammensætte deres uddannelse på overskuelig vis. Bestyrelsen har ultimo 2012 godkendt de 

uk-

nisk og 
fusionen. Der er fundet store besparelser på driften i form af nye ser-

viceaftaler og samdrift, hvorved der er hentet væsentlige økonomiske gevinster. I lyset af at ad-
rbejdes der fortsat på at analysere og 

ration til-

t imødegå 
DK har derfor i 2012 gennemført personalereduktioner. Bestyrelsen 

vedtog i foråret en økonomisk handlingsplan, der indebar en reduktion af lønudgifterne i årene 
2012-14 med 14,2 mio. kr. svarende til 32 årsværk. Det betød, at en række medarbejdere i juni 
blev varslet om afsked eller reduktion i ansættelsestid. En væsentlig del af besparelserne blev dog 
fundet gennem indgåelse af frivillige fratrædelsesordninger. Se den nærmere beskrivelse under 
årets økonomiske resultater.   
 
 

 
Visions- og strategiproces  
KADK skal have en ny fælles vision og strategi frem mod 2017, og selve processen blev skudt i 
gang i foråret 2012 med udarbejdelse af en omverdensanalyse, interviews med aftage
shops med inddragelse af repræsentanter for medarbejdere og studerende. Alle studerend
satte på KADK fik inden da mulighed for at komme med input og give deres mening til
processen ud fra en række centrale spørgsmål vedrørende uddannelse, forskning og rela
omverdenen. De mange input blev efterfølgende indarbejdet i en strategibog, der giver e
overblik over de mål og rammer, som institutionen navigerer efter, og de udfordringer
vision og strategi for den fælles institution skal kunne 

endelig vision og strategi planlægges vedtaget i foråret 2013. 
 
Ny faglig struktur 
For at høste synergieffekten af fusionen og skabe bedre grundlag for at føre KADK’s v
livet har KADK i 2012 iværksat en proces, der skal føre til en ny organisering af alle ins
forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En sådan ny faglig struktur vil skabe bedre g
samarbejde på tværs af fagområder og klassiske kernefelter, både internt på KADK og 
Den nye struktur skal blandt andet sikre de studerend

overordnede principper for en ny faglig struktur og i 2013 udfoldes de videre processer, så str
turen kan implementeres ved studiestart sommeren 2014.   
 
Administration og service 
KADK har i 2012 gennemført en række væsentlige fusionsprojekter, som sikrer en tek
økonomisk udnyttelse af 

ministrationens medarbejderstab samtidig er reduceret, a
kortlægge opgaver med henblik på at skabe en effektiv og sammenhængende administ
passet en ny faglig struktur.  
 

Personalereduktioner som følge af faldende bevillinger 
Driftsbesparelser og administrative effektiviseringer har ikke været tilstrækkeligt for a
faldende bevillinger og KA
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1.2.1.1 Uddannelserne 

560 stude-
 KD, 68 aktive studerende på 

e aktivitetskrav på 1571 

ig dermed 
erne er det 
yldes bl.a. 

 af årsa-
uderende har 

søgt og blevet optaget på en kandidatuddannelse på f.eks. en anden udenlandsk uddannelsesinsti-

et er et 
 Den gennemsnitlige studietid på hhv. arkitektuddannelsen og på 

designuddannelsen er 6,1 år og 6,2 år (Konservatorskolen har kun optag på bacheloruddannelsen 
olen op-

Karaktergennemsnittet for de kandidatstuderendes afgangsprojekter/specialer er på henholdsvis 
datstude-

stort poten-
de og sy-
dviklings-

kke an-
 med henblik på at sikre en fortsat høj kvalitet i udannelserne ved KADK. Blandt andet 

nservatorskolen i 2012 har gennemført en studenterfokuseret selvevalue-
e skoler 
har været 

ange højt 
 har omfatten-

de udveksling af studerende med udlandet og har et stort fokus på internationaliseringen af ud-
dannelserne generelt. Som eksempel kan nævnes, at Arkitektskolen har oprettet en ekstra og 
dermed den tredje engelsksproget kandidatlinje for at imødekomme det stigende antal udenland-
ske ansøgere, der søger til de allerede eksisterende engelsksprogede linjer. Disse uddannelser er 
særlige internationale uddannelsesprogrammer, hvor der optages et ligeligt antal danske og 

 
Aktivitetskrav, frafald og gennemsnitlige studietider 
Antallet af aktive finansårsstuderende på KADK inden for normeret tid er i 2012 i alt 1
rende, fordelt på 938 aktive studerende på KA, 502 studerende på
KK samt 52 studerende på kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm.  
Antallet af aktive studerende ligger dermed tæt på det samlede fastsatt
studerende, dog ligger KA over og KD under det fastsatte krav (jf. tabel 2b).  
 
Frafaldet på bacheloruddannelserne er samlet for årgangen 2007 på 17,7 % og holder s
inden for institutionens rammemål på maksimalt 20 % frafald. På kandidatuddannels
samlede frafald på 11,1 %, hvilket er 1,1 procentpoint højere end målsætningen. Det sk
at frafaldet på kandidatuddannelsen i design for årgang 2008 er højere end normalt. En
gerne er, at der for denne årgang har været en øget grad af mobilitet, hvor flere st

tution, efter at de allerede havde påbegyndt kandidatuddannelsen i design.  
 
I 2012 gennemførte 95 % kandidatuddannelsen inden for normeret tid plus ét år, hvilk
meget tilfredsstillende resultat.

hvert 3. år, og et gennemsnit for uddannelsen kan ikke opgøres for 2012. Konservatorsk
tager nye studerende igen i 2013).   
 

8,8 for arkitekter, 10,1 for designere og 10,5 for konservatorer, hvilket afspejler de kandi
rendes høje faglige niveau.  
  
Kvalitet i uddannelserne 
I 2012 har der været fokus på at etablere et fælles kvalitetsudviklingssystem. Der er et 
tiale i at samordne og koordinere de tre skolers kvalitetsarbejde, så der er fælles meto
stematik i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne. KADK’s fælles kvalitetsu
system forventes implementeret i 2013. Herudover er der både initieret og afsluttet en ræ
dre tiltag
kan det nævnes, at Ko
ring, Designskolen har evalueret sin undervisningsmodulstruktur, og endelig har alle tr
igangsat dimittendundersøgelser, taget initiativ til genetablering af aftagerpaneler, der 
sat i bero. 
 
Internationalisering 
Både Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen har samarbejdsaftaler med m
estimerede internationale skoler, og disse aftaler bliver løbende vurderet. Skolerne
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udenlandske studerende. Arkitektskolen havde i 2011 i alt 285 ansøgere til de engelsksprogede 
kandidatlinjer.  Dette tal er steget til i alt 369 ansøgere i 2012.  

e den 
 for workshops 

og masterclasses med stor fagligt udbytte for faget, branchen og et internationalt publikum. 

å nye områ-
er De-

 Society Denmarks udstilling i Hong Kong, hvor der er videreud-
viklet og etableret flere nye samarbejds- og udvekslingsaftaler med HKDI og PolyU, de to førende 

g Kong.  

æste på arbejdsmarke-
nter og 

arkitekter, 
nerne fra 

stakade-
ole havde 
olerne har 

positiv udvikling. Rapporten vi-

det le-

annelser, så følger både uddannel-
serne og specialerne vidt forskellige beskæftigelsesmønstre og har derfor forskellige udfordringer. 

t påvirket 
iget inden 

e kandi-
 og dimit-

g arrange-
mer at institutionen i væsentlig omfang inddrager erhvervet og personer fra 

praksis direkte i undervisningen og forskningen. KADK har i 2012 desuden igangsat en proces 
ftigelsesfrekvensen for nyuddannede kandidater som led i institutio-

ere robu-
ere 

nærmere i afsnit 2.2.  
 
Efter- og videreuddannelse 
KADK udbyder fortsat videreuddannelse i form af masteruddannelser inden for design og byplan-
lægning, mens master i nordisk arkitektur forventes udbudt igen i 2014. Inden for konservatorfa-

 
Kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm har med stor succes været med til at afhold
store internationale glasbiennale: ’European Glas Context’. Skolen var her centrum

 
Internationaliseringen vedrører ikke kun de "klassiske" samarbejdspartnere, men ogs
der som f.eks. uddannelsesinstitutioner fra de såkaldte BRIK-lande. Et sådan eksempel 
signskolens deltagelse i Design

designuddannelser i Hon
 
Praktik og beskæftigelse 
Praktik har en målbar betydning for kandidaternes mulighed for at få fodf
det. Derfor har KADK i 2012 taget en række initiativer for at målrette uddannelseseleme
styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervet, der aftager praktikanter.  
 
KADK følger herudover via beskæftigelsesrapporter nøje beskæftigelsessituationen for 
designere, kunsthåndværkere og konservatorer. Ser man nærmere på nogle af konklusio
beskæftigelsesrapporten, så viser de blandt andet at ledigheden for dimittender fra Kun
miets Arkitektskole i 2011 var 10,9 %, mens dimittender fra Kunstakademiets Designsk
en ledighed på 13,8 %. Ledigheden blandt dimittender fra arkitektskolerne og designsk
i perioden 2010 til 2011 været faldende, hvilket må anses som en 
ser også, at dimittenderne fra Kunstakademiets Konservatorskole har lidt højere ledighed i 2011 
end tidligere. Ledigheden for konservatorerne ligger dog overordnet set på et lavt niveau, i
digheden blandt dimittender på kandidatniveau i 2011 var på under 4 %. 
 
Selv om der er et vist sammenfald mellem nogle af KADK’s udd

Overordnet set har arkitekternes og designernes beskæftigelsesmuligheder været mege
af den nuværende lavkonjunktur, mens konservatorerne, der hovedsageligt er beskæft
for det offentlige, har været mindre påvirket af den økonomiske krise.  
 
KADK har iværksat en række initiativer, der skal sikre et større fokus på de nyuddanned
daters muligheder på jobmarkedet. KADK har blandt disse initiativer igangsat aftager-
tendundersøgelser, etableret aftagerpaneler, afholdt branche-events og matchmakin
menter. Dertil kom

med henblik på at øge beskæ
nens udviklingskontrakt for 2013-14. Målet er en indsats, der gør KADK’s kandidater m
ste i forhold til konjunkturudsving. En række af ovenstående initiativer analyseres endvid
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get er der udbudt enkeltstående efteruddannelseskurser. Ved udgangen af 2012 ove
uddannelsen i Design i regi af det nu nedlagte Center for Designforskn

rgik master-
ing til KADK og bliver 

fremover en del af skolernes samlede efter- og videreuddannelsestilbud. 

gennem et 
tal uddannelsesorienterede samarbejdsaftaler. Blandt disse samarbejdsaftaler kan bl.a. 

rbejde med 
agelse i en 

kshops på DAC. Et arrangement, hvor de studerende deltager aktivt og vil arbejde 
t med studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og andre uddannelsesin-

n-
g til for-

dvikling, forbedring af kvinders selvstændighed og rettigheder og demokratisk udvik-
ling i Mellemøsten i samarbejde med bl.a. KVINFO. Projektet har opnået positiv evaluering af 

n til Tunis og 

Kunsthåndværkeruddannelsen på Bornholm har haft succes med projektet: Made in Europe: 
eder som 

stteknologiske Studier og Bevaring), 
der er et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Konservatorskolen, 
støttet af Villum og Velux fondene. Det første CATS-projekt er netop afsluttet og resulterede i den 

stilling ”Gennemlyst – på sporet af Bosch og Bruegel” på Statens Muse-
um for Kunst og bogudgivelsen ”On the trail of Bosch and Bruegel”. 

ter, andre of-
lads med 
e opgra-
2012 væ-

lige virksom-
heder. Alle ansøgninger er imødekommet, og Ph.d.-forløbene er sat igang. Designskolen har i 
2012 uddannet sin første lærer-ph.d., der er en ph.d.-ordning, som giver praksisbaserede under-
visere mulighed for at gennemføre en ph.d. over en 4-årig ansættelse. Sidst men ikke mindst har 
KADK i 2012 forhandlet om to ph.d.-forløb i samarbejde med museer. Det ene ph.d.-forløb i sam-
arbejde med Designmuseum Danmark er sat igang. Det andet forventes påbegyndt i løbet af 

 
Eksterne samarbejder 
KADK samarbejder direkte med virksomheder og enkeltpersoner fra fagenes praksis 
stort an
nævnes:   
 
Arkitektskolen har, som et blandt flere eksempler, i 2012 indgået en aftale om sama
Henning Larsens Tegnestue og Dansk Arkitektur Center (DAC) vedr. studerendes delt
række wor
tværfaglig
stitutioner.  
   
I foråret 2012 sendte Designskolen tre studerende på arbejdstur til Marokko som del af Desig
skolens udviklingsprojekt: Empowerment through Design, hvor designredskaber bidro
retningsu

Udenrigsministeriet og der arbejdes derfor på at fortsætte og udvide projektmodelle
Palæstina. 
 

Reclaiming Industry, hvor skolen samarbejdede med tyske glas- og porcelænsvirksomh
Kahal, TGI og Rosenthal. 
 
Konservatorskolen har aktivt deltaget i CATS (Center for Kun

velbesøgte interaktive ud

 
 

1.2.1.2 Forskningen 
 
Ph.d.-området 
I 2012 har KADK på ph.d.-området især haft fokus på samarbejde med eksterne par
fentlige institutioner samt erhverv. Der er i 2012 forhandlet tre ph.d.-samarbejder på p
Københavns Erhvervsakademi, som alle er igangsat. Forløbene er en del af den generell
dering af erhvervsakademiets uddannelses- og vidensgrundlag. Derudover har KADK i 
ret medansøger på i alt fem ansøgninger til ErhvervsPhD-ordningen fra fire forskel
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2013. KADK har desværre som led i håndteringen af de faldende bevillinger været nødsaget til at 
reducere det samlede antal planlagte egenfinansierede Ph.d.-stipendiater med i alt tre styk. 

 fælles 
annel-

menter i 
ering. 

 ind- og ud-
orkshops, seminarer og 

symposier, der vidner om en øget synergi og interesse for at arbejde på tværs af skolens forsk-
t op af planlagte videnskabelige publikationer.  

om er på 7 
forsk-

ålet med 
rbejde 

kitektur på. Bevillingen støtter ’excellent forskning’ og giver ’forskningens elite 
de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskningsresultater og bidrage positivt med 

 det hedder i motivationen til Sapere Audes for-

tionsnet-
l, 2. Mo-

t har fokus 
 formidle 

heder og forsknings- og vidensinstitutioner. 
Alle tre skoler deltager desuden i en række forskningssamarbejder og -projekter med eksterne 

ens gæ-

rsknings- og 
ingsaktivi-

j grad udstil-
ernt, i internationale sammenhænge og på fagspecifikke messer som Stockholm Furniture 

Fair, Milanomessen, Copenhagen Fashion Week mv. KADK har i 2012 desuden deltaget i Forsk-
ningens Døgn, ”Stjerner med hjerner”, Kulturnatten, Arkitekturens Dag mv. som en del af den 
bredere forskningsformidling. KADK har som konsekvens af de faldende bevillinger i 2012 ned-
lagt sin forlagsvirksomhed, og vil på udstillingsområdet fremover prioritere at udstille egne ar-
bejder.   
 

 
UMTS-midler  
I 2011 bevilligede Kulturministeriet 2 mio. kr. til hver af KADK's skoler til tværfaglige
forskningsprojekter, øremærket til at fremme den faglige integration imellem de tre udd
sesområder. Udmøntningen af midlerne har muliggjort etableringen af fire netværk og fem større 
forskningsprojekter, der udforsker temaer som LED-lys tværfagligt, brugen af eksperi
den kunstnerisk baserede forskning samt materialers holdbarhed, nedbrydning og patin
Flere aktiviteter involverer deltagelse af virksomheder og forskningsinstitutioner fra
land. Foreløbigt har resultaterne manifesteret sig i en række vellykkede w

ningsområder, og som vil blive fulg
 
Sapere Aude Topforskerbevilling 
Professor Mette Ramsgaard Thomsen (KA) modtog i 2012 som en af de første syv forskere i 
Danmark Det Frie Forskningsråds Sapere Aude Top-forskerbevilling. Bevillingen, s
mio. kr., blev givet til ”Complex Modelling in Architectural Design”, der som det eneste 
ningsprojekt inden for det humanistiske område modtog en Top-forskerbevilling. M
forskningsprojektet er at skabe nye konceptuelle og praktiske modeller til at forstå og a
med materialer i ar

brain gain til den danske forskningsverden’, som
skerkarriereprogram. 
 
Innovationsnetværk og eksterne samarbejder 
KADK har i 2012 deltaget i en række netværksaktiviteter. Blandt andet i regi af Innova
værket Livsstil, Bolig & Beklædning inden for fagområderne 1. Nye materialer/Teksti
de/Konference samt 3. Mode/Innovation i modens designproces og metode. Netværke
på at fremme vækst og innovation i bolig- og beklædningsbranchen ved at identificere,
og forankre ny viden, og bygger bro mellem virksom

parter fra ind- og udland. Herunder kan bl.a. nævnes, at Arkitektskolen via Villum Fond
steforskerprogram har modtaget en bevilling på fem VELUX visiting-professorer, som har været 
en del af skolens forskningsmiljø i perioden 2011 og 2012.  
 
Udstillinger mv. 
Der har i 2012 været afholdt 6 større og en række mindre udstillinger med aktuelle fo
studieprojekter på KADK. Flere af disse har haft det formål at formidle skolens forskn
teter bredt til offentligheden, ligesom skolens forskere, praktikere og studerende i hø
ler ekst
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1.2.2. Årets økonomiske resultat 
1. januar 2012 blev der etableret fælles økonomi for de tre fusioneredes skoler under 
§ 19.38.08. Det er således første gang, at der aflægges økonomisk reg

hovedkonto 
nskab for KADK, der blev 

a. 0,6 
 lyset af at 

besty-
ehov for at 

debærer 
ution. Budgettet indeholder i sagens 

for en 

degå det væ-
ikrer tek-

delsen det 
ngsplans 

 synlig i årsresultatet for 2012, hvor antallet af årsværk er faldet og løn-
 også in-

 først fuld 

lede egenkapital udgør ca. 12 mio. kr. (eks. statsforskrivningen 5,4 mio. kr.). Det er ledel-
K kan fo-

å eksterne 

bet fejlag-
r konteret som reserveret bevilling i regnskabet frem for som hensættelse. Midlerne henhø-

rer til Center for Designforskning, der blev lukket ved udgangen af 2012. Der er tale om midler, 
bet til af-

vikling af projekter under CDF fra de samarbejdende skoler. Dette vil blive rettet i regnskabet for 

nskabsresultatet for 2012 på ca. 0,6 mio. kr. i overskud er tilfredsstillende. 

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og n

fusioneret 2. juni 2011 men havde særskilt økonomi frem til årsskiftet 2012.  
Af tabel 1 fremgår det, at årets samlede resultat for KADK udgør i 2012 et overskud på c
mio. kr. Dette overordnede resultat vurderes at være tilfredsstillende, ikke mindst set i
bestyrelsen vedtog et budget for 2012 med et underskud på ca. -0,5 mio. kr.. Årsagen til at 
relsen budgetterede med et træk i egenkapitalen var udsigt til faldende bevillinger og b
gennemføre en række fusionsaktiviteter.  
Når årets resultat endvidere vurderes tilfredsstillende skyldes det den usikkerhed, det in
at udarbejde et første samlet budget for en fusioneret instit
natur en række aktiviteter, der er skønsmæssigt fastsat. Heriblandt ejendomsomkostninger 
delvis ny bygningsmasse og dermed ukendte driftsomkostninger.  
Primo 2012 vedtog ledelsen en økonomisk handlingsplan, der havde til formål at imø
sentlige fald i finanslovsbevillingen frem mod 2015. Ud over en række aktiviteter, som s
nisk og økonomisk udnyttelse af fusionen, er der gennemført markante besparelser på indkøb, 
serviceaftaler, bygningsvedligehold og generelle administrative driftsområder, fandt le
nødvendigt at reducere i personaleomkostningerne. Effekten af den økonomiske handli
iværksættelse er allerede
forbruget reduceret. Men de iværksatte personalereduktioner, der ud over afskedigelser
debærer en lang række fratrædelsesaftaler og udbetaling af feriepengeforpligtigelse, får
effekt i årene 2013 og 2014.  
Den sam
sens mål, at KADK har en egenkapital på et fornuftigt og rimeligt niveau, således at KAD
retage strategiske prioriteringer og håndtere uforudsete omkostninger vedr. bl.a. tab p
projekter. 
Det skal bemærkes, at der er en difference mellem SB og Navision på 2 mio. kr., da belø
tigt e

der allerede er bevilget til forskningsprojekter i 2012. Hensættelsen er bogført i regnska

2013.  
 
KADK vurderer, at reg
  
 

øg-
letal    
1000 kr., løbende priser 2010 2011 2012 
Resultatopgørelse    
Ordinære driftsindtægter 

1
3

-
3 2.024,

 

-
3

3 

-
311.392,

2
36.477,

 
- Heraf indtægtsført bevilling -

284.100,
0 

-
307.609,

0 

-
274.600,

0 
- Heraf eksterne indtægter -27.924,3 -28.868,3 -36.792,2 
Ordinære driftsomkostninger 315.377, 341.281, 305.597,
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6 3 0 
- Heraf løn 80.860,1

9 
180.770 180.838,

3
,

2  
- Heraf afskrivninger 6.464,1 6.380,5 6.258,1 
- Heraf øvrige omkostninger 8.7 795,3 97.369,2 65.849,7 
Resultat af ordinær drift .33 53,3 4.804,0 -5.795,2 
Resultat før finansielle poster 3.- 026,2 5.120,3 -1.829,3 
Årets resultat -1.774,3 6.971,6 -580,9 
Balance    
Anlægsaktiver 03 .140,9 32.042,7 29.952,3 
Omsætningsaktiver 37 .241,9 60.668,9 54.367,5 
Egenkapital 23.962,4 16.825,5 17.398,2 
Langfristet gæld 20.247,4 26.977,8 24.256,5 
Kortfristet gæld 56.151,7 46.918,5 41.116,0 
Lånerammen 34.000,0 33.400,0 32.700,0 
Træk på lånerammen (FF4) 20.247,4 26.977,8 24.165,4 
Finansielle nøgletal    
Udnyttelsesgrad af lånerammen 59,6% 80,8% 73,9% 
Negativ udsvingsrate 338,4% 209,0% 222,2% 
Overskudsgrad 0,6% -2,1% 0,2% 
Bevillingsandel 91,1% 91,4% 88,2% 
Personaleoplysninger    
Antal årsværk 372,8 386,2 380,6 
Årsværkspris 485,1 468,1 475,1 
Lønomkostningsandel 58,0% 53,7% 58,1% 

Lønsumsloft 0
179.200,

 
173.600,

0 
174.700,

0 

Lønforbrug 
171.519,

5 
171.242

4 
, 165.889,

5 
Kilde SKS 
Note: Tal i tabellen vedr. 2010 og 2011 er  taget fra de tre skolers separate årsregnska
Den negative udsvingsrate i 2010 er relativ stor hvilket skyldes ekstraordinære om
ger i forbindelse med Designskolens udflytn

ber.   
kostnin-

ing til Holmen. På samme måde skyldes udsving 
i 2011 vedr. både forøgede bevillingsindtægter og driftsudgifter udflytningen af Designsko-

vesteringer blev aktiveret i 2011 og 2012 som følge af ombyg-
t udflytningen af Designskolen til Holmen har 

1.4. Opgaver og ressourcer 
1.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

r odu a

len. Ligesom en række nye in
ninger og fusionsprojekter. Det  skal bemærkes, a
medført en højere udnyttelsesgrad af lånerammen.  
 

 
nfatning af økonomi foTabel 2: Samme  virksomhedens pr kter/opg ver 

1000 kr., løbende priser Indtægtsført 
bevilling 

Øvrige 
indtæg-

ter 

Omkostninger Andel 
af årets 

over-
skud 

Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. -106.843,1 -15.068,4 121.685,4 -226,1 
Færdiguddannelse -82.903,1 -11.692,1 94.419,8 -175,4 
Forskning og udvikling -73.593,2 -10.379,1 83.816,5 -155,7 
National biblioteksservice -11.260,6 -1.588,1 12.824,9 -23,8  
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I alt -274.600,0 -38.727,7 312.746,7 -581,0  

 KADK’s produkter/opgaver svarer til den fordeling, der 
er budgetteret på Finansloven 2012. 

1.4.2. Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger 

inger 
 

DK i årene 2009 til 2012: 
 

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid  

   

  2  2012 

 
Omkostningsfordelingen mellem

 

 
1.4.2.1 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysn

Nedenfor vises aktivitetsoplysninger for KA

Tabel 2A: Centrale aktivitetsoplysninger  
 

    

Finansårsstuderende (FL)  

009 2010 2011

Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid i   7 1560  alt 163

- heraf arkitektstuderende 900 9 9 938 

583 7 554 

rende 1 68 

er ikke medregnet i antallet af F-årsstud.   7 16 

i forbindelse med rammeaftalen i alt   7 1571 

ktstuderende 919 8 903 

- heraf designstuderende 539 539 609 598 

70 70 70 70 

Afvigelse i alt   40 -11 

36 96

- heraf designstuderende 594 58

- heraf konservatorstude 59,5 72 8

Betalingsstuderende ( ) 

Aktive F-årsstud. forudsat 159

- heraf arkite 918 91

- heraf konservatorstuderende 

 

         

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede     

     

DESIGN 20 0 2  2012 

Antal ansøgere til bacheloruddannelsen i design 1205

09 2 10 011

 1222 1502 1591 

Antal optagne pr. 1. oktober 114 105 97 102 

Optagne i % af ansøgere 9% 9% 6% 6% 

2 89 Færdiguddannede bachelorer 84 91 8

   

Antal studerende med en 
datuddannelsen  

BA fra KADK som påbegynder kandi
3 75 

 ansøgere til kandidatuddannelsen  8 84 268 

Antal eksterne optagne pr. 1. oktober  26 23 13 25 

Optagne i % af eksterne ansøgere 39% 19% 7% 9% 

Færdiguddannede kandidater 91 81 84 98 

-
89 75 7

Antal eksterne 67 11 1

         

ARKITEKTUR 2009 2010 2011 2012 
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Antal ansøgere til bacheloruddannelsen  1007 942 1102 983 

ktober Antal optagne pr. 1. o 195 213 200 154 

Optagne i % af ansøgere 19% 23% 18% 16% 

Færdiguddannede bachelorer 167 169 

   

Antal studerende med en BA fra KADK som
datuddannelsen  

 påbegynder kandi-
4 136 

datuddannelsen  5 453 

sterne 54 

% 12% 

er 144 115 160 150 

15

Antal eksterne ansøgere til kan

ek

di 28

Antal optagne pr. 1. oktober 36 

13Optagne i % af eksterne ansøgere* 

Færdiguddannede kandidat

*Opdeling af data er ny og der findes ikke konsoliderede ta or 
lse før 2011. 

  
l f

Arkitektuddanne

         

20 201 20  2012 

heloruddannelsen i konservering 

KONSERVERING 09 0 11

Antal ansøgere til bac 0 68 0 0 

Antal optagne pr. 1. oktober 0 50 0 0 

Optagne i % af ansøgere 0% 74% 0% 0% 

0 0 Færdiguddannede bachelorer 1 38

   

Antal ansøgere til kandidatuddannelsen interne + eksterne* 8 3 

8 27 7 3 

100% 96% 88% 100% 

Færdiguddannede kandidater 22 18 6 10 

8 28

Antal optagne pr. 1. oktober eksterne 

Optagne i % af ansøgere 

* På konservatoruddannelsen skal studerende med en Bsc. f
ed eksterne

       

ra 
Konservatorskolen søge om optagelse på  lige fod m  
ansøgere 
 
KUNSTHÅNDVÆRK 2009 2010 2011 2012 

Antal ansøgere til kunsthåndværkeruddannelsen 64 49 54 57 

Antal optagne pr. 1. oktober 27 20 22 21 
Optagne i % af ansøgere 42% 41% 41% 37% 

iguddannede kunsthåndværkere 2Færd 3 19 17 20 
 
 
Efteruddannelsesaktiviteter     

2012   2009 2010 2011 
Kurser     
Antal udbudte kurser 6 

6 
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte 100%

4 7 5 
Antal gennemførte kurser 4 6 4 

 85,7% 80% 100% 
Deltagere     
Deltagerbetaling (IV, 1000 kroner, årets priser) 78 137 82 848 
Antal kursister 48 132 71 92 
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)* 756 11772 116789 600 
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Antal årskursister 0,63  9,81    97,32  0,50  
 KA 2010-11

 Ny fælles KADK opgørelsesmetode indført 2012.      
*Gammel og udefineret opgørelsesmetode for  

 
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)     

9 10 1 2012   200 20 201
Antal ansøgere 18 23 34 23 
Antal optagne 
Optagne i % af antal ans

1
94% 

7 21
91% 

 31
91% 

 21 
øgere 91% 

22 7 12 10 Antal færdiguddannede 
 

Nedenfor er en oversigt over de vigtigste nøgletal for henholdsvis uddannelserne og forskningen 
ved KADK. 
 
 
 

1.4.2.2 Nøgletal for KADK 2012 
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Tabel 2B - Nøgletal for uddann 012
ur Design Konservator Kunsthånd-

værk 

elserne 2  

 Arkitekt

Aktive studerende pr. 1.10.2012 1080 642 94 58 

531 357 44 58 Heraf på bacheloruddannelsen 

535 285 50 og på kandidatuddannelsen  

Aktive finansårsstuderende inden for no
ret studietid på bacheloruddannelsen  

rme- 537 290,5 44,5 52 

Aktive finansårsstuderende inden for norme-
ret studietid på kandidatuddannelsen  

400,5 211,5 23,5  

Aktive finansårsstuderende i alt 937,5 502 68 52 

Antal studerende som har gennemført bache- 169 89 
loruddannelsen i 2012 

 20 

Gennemsnitlig studietid for bachelorer i 2012 3,2 3,4  3,3 

Antal studerende som har gennemført kandi- 150 98 10 

 

 
datuddannelsen i 2012 

Gennemsnitlig studietid kandidater i 2012 2,9 2,8 2,2  

Antal ansøgere bacheloruddannelsen 983 1591 Ingen opt
2012 

57 ag i 

Antal optagne på bacheloruddannelsen 154 102  21 

Optagne i procent 15,67% 6,4%  36,8% 

Antal ansøgere kandidatuddannelsen 84 268 3*  

Antal optagne 19 27** 3  

Optagne i procent 22,6% 10,1% 100%  

Antal ansøgere til engelsksproget kandi
dannelse 

datud- 369    

Antal optagne 35    

Optagne i procent 9,49%    

Antal studerende fra KADK som påbegynder 136 75   
kandidatuddannelsen i 2012 * * 

Antal studerende i praktik 105 79 4 19 

Antal studerende i praktik i udlandet 26 24 0 12 

Antal studerende på udveksling i udlandet 45 35 0 1 

Antal studerende i praktik og på udveksling i 
udlandet 

71 59 0 13 

Antal betalingsstuderende 12 3 0 1 
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* Da konservatoruddannelsen ikke har optag på bachelor-delen hvert år varierer rekrutteringsgrundlaget ti

len meget. Konservatorskolen har optag p

l kandidatde-

å bacheloruddannelsen i 2013, og har pt. modtaget 189 ansøger mod sidst 69. 

l optagelsessamtale. 

** 25 + 2 betalingsstuderende 

     Tabel 2C: Nøgletal for forskningen 

Design-
skolen skolen 

Arkitekt
skolen

KADK 
20  

KADK 
2012 

Ansøgerne vil blive kaldt ti

 

 Konservator- -
 11

Antal færdiguddannede 
ph.d.ere 

1 0 8 9 2 

14 18 28 60 58 

0 0 3 3 

5 12 12 37 29 

8 6 5 13 19 

0 0 0 0 

1 0 8 9 

 alt 

nskabelige monografier 

rif-

rtikler i antologier 

0 0 0 0 0 

(regnskabsførte omkostninger i 
8 22.91 25.13 

6 

0 

2 

Forskningsbibliometri – i

Vide

Videnskabelige artikler i tidssk
ter*   

Videnskabelige a

Patenter 

Ph.d.-afhandlinger 

Doktorafhandlinger 

Ekstern finansiering  5.98 1.77 17.3

mio. danske kr.) 

* Periodika eller serier, herunder en videnskabelig artikel i en antologiserie med ISSN-nummer  
 
Tabel 2C viser, at fra 2010 til 2011 er den samlede forskningsbibliometri steget en anelse og med i 
alt to videnskabelige publikationer, det samlede antal færdiguddannede ph.d.er er steget fra to til 
ni, og omsætningen i den eksterne forskningsfinansiering er steget med i alt ca. 2.2 mio. kr.  

1.4.3. Redegørelse for reservation 

 3: Reservation, hovedkonto 19.38.08 

 
 
 

 
Tabel
1000 kr., løbende priser Reserv et årer  R on eservati

primo 
Forbrug i 

året 
Reservation 

ultimo 

Opgave 1   400,0 0,0 400,0 
STADS 2012 400,0 0,0 400,0 
Opgave 2   712,8 0,0 712,8 
Styrkelse af forskning 2012 712,8 0,0 712,8 

 
KADK har foretaget en reservation på i alt ca. 1,1 mio. kr. til anvendelse i 2013. Det dre-
jer sig om midler til STADS (0,4 mio. kr.) samt uforbrugte reserverede midler til medfi-
nansiering af ph.d.-stipendier fra Konservatorskolen (0,7 mio. kr.). Der er således foreta-
get en reservation på 1.1 mio. kr. til anvendelse i 2013, dog under forbehold for den gæl-
dende budgetlov. 
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1.6. Forventninger til kommende år 
KADK har store forventninger til 2013. Året vil være præget af et fortsat omfattend
fusionen og de mange fusionsaktiviteter, hvor

e arbejde med 
 implementering vil trække ressourcer på hele 

KADK. Blandt disse fusionsaktiviteter kan nævnes: 

r den fælles 
t 

udarbejdes visioner for hver skole, for de enkelte institutters programindhold og for de faglige 

øre et alt-
res og 

tur im-
istrativ side 

jekter som f.eks. ny visuel identitet, ny fælles hjemmeside 
og intranet, journalsystem, studieadministrativt system (STADS) mv., som skal være med til at 
muliggøre de nye faglige mål for KADK.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det afsluttende arbejde med den nye fælles vision og strategi for KADK. Processen fo
vision for KADK føres videre ud på de tre skoler, hvor visionen skal udfoldes, og der skal lokal

satsninger frem mod 2017.   
 
Forberedelsen og implementeringen af KADK’s nye faglige struktur forventes at udg
overvejende indsatsområde for 2013. Det faglige indhold skal fastsættes, ledere rekrutte
medarbejdere og studerende skal indpasses i den nye struktur, inden en ny faglig struk
plementeres endeligt omkring studiestart sommeren 2014. Samtidig vil der fra admin
blive arbejdet med supporterende pro
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2. Målrapportering 

2.1. Målrapporteringens første del: skematisk oversigt 

Tabel 5A – Rammeaftale 2012 – målrap rtering 

 

 

po

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

 

1a 

Etablering af et fælles syste

for kvalitetssikring ved 

KADK’s uddannelser  

 

 k

 plan

et 

d forventet im-

plementeret fra studie-

året 2013-14. 

 udarbejdelse 

olitik og 

plan kvalitetsarbejdet er 

igangsat og faseplan fore-

ligger 

 

Helt opfyldt 

m 

 

Udarbejdelse af

tetspolitik og

kvalitetsarbejd

sat me

vali-

 for 

igang-

 

Arbejdet med

af en kvalitetsp

 

1b  

KADK etablerer aftagerpaneler 

for hhv. arkitekt-, design- og 

en 

 

Aftagerpaneler er

leret ved udgangen af 

ænd for aftagerpanel-

erne er godkendt på besty-

en

 

 

Delvist opfyldt 

konservatoruddannels

 

 etab-

 

Form

2012 relsens møde d

december 2012

 18.  

1c 

Styrket dialog med aftager-

feltet om uddannelsernes  

kvalitet og relevans 

k-

– i sam-

 AA, 

g AF – 

gennemført en kandi-

run

itten

erhver

iale udarbej-

og aftager-

undersøgelse forventes  

offentliggjort forår 2013 

(se i øvrigt afsnit 2.2.) 

 

Delvist opfyldt 

 

Der er på arkite

tuddannelsen 

arbejde med AAA,

Danske Ark o

dat- og aftage

gelse om dim

og arkitekt

dersø-

derne 

vet 

 

Udbudsmater

det. Kandidat- 

  

Mål 1:  

Høj faglig  

kvalitet i  

uddannelserne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g af designuddan

sens modulsystem mhp. at 

e en ny uddannels

strategi samt reformere stu-

dieordninger  

Gennemførelse af un-

dersøgelse, udarbejd-

pport, ud-

arbejdelse af anbefalin-

ger 

 

Evalueringsrapport udar-

bejdet. (se i øvrigt afsnit 

2.2.) 

 

Helt opfyldt 

1d 

Evaluerin nel-

 

kvalificer es- else af ra

 

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

 

Mål 2:  

Bedre sammen-

hæng i de vide-

regående ud-

2a 

KADK igangsætter en under-

søgelse om mulighederne for 

mobilitet mellem KADK’s ud-

dannelser samt indgåelse af 

 

Kortlægning af KADK's 

interne uddannelsestil-

bud med henblik på at 

opnå øget mobilitet og 

 

Kortlægning udarbejdet. 

(se i øvrigt afsnit 2.2.) 

 

Helt opfyldt 
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dannelser 

 

 

 m

e u -

s u -

sningsaktivite-

ter  

ne forplig-

tende samarbejder  

 

 

 

forpligtende samarbejde

andre lange videregåend

dannelser omkring fælle

bud af undervi

ed indgå ekster

d

d

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

3a 

KADK vil fastholde det lav

frafald på bachelor- og kan

datuddannelserne 

 

 

 

l

e

og maks. 10 % frafald på 

kandidatuddanne

e påbegyndt 

acheloruddannelse i 

2007 er der et samlet fra-

 påbegyndt 

tuddannelse i 

 

Delvist opfyldt e 

di-

 

Maks. 20 % frafa

bacheloruddann

d på 

lserne 

 

For studerend

en b

lserne fald på 17,7 %  

 

For studerende

en kandida

2008 er der et samlet fr

fald på 11,1 % 

a-

Mål 3:  

Hurtigere igen-

nem (lavere di-

mittendalder) 

 

l som minimum fa

holde niveauet for gennemfø-

relsestiden for kandidatud-

elserne 

 

um 90 % g

nemfører kandidat-

uddannelsen på norme-

 år 

 

I 2012 gennemførte 95 % 

kandidatuddannelsen in-

den for normeret tid + ét 

  

 

 

Helt opfyldt 

3b  

KADK vi st-

 

Minim

dann

en-

 

ret tid + 1 år

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

4a 

KADK indgår samarbejder

erhvervsph.d.-forløb og inn

vationsnetværk 

r mini-

mum fire erhvervs-

ph.d.-ansøgninge og 

 i mi

tio

KADK har indsendt fem 

erhvervsph.d.-ansøg-

ninger og indgår aktivt i et 

tvæ

 

Helt opfyldt om 

o-

 

KADK indsende

 

r 

indgår aktivt

mum ét innova

værk 

ni-

nsnet-

innovationsne

 

rk  

 

 

Mål 4: Øget in-

novationskapa-

citet  

Kortlægning af initiativer for 

styrkelse af design- og arkitek-

turkandidaters entreprenan-

te/innovative kompetencer  

Udarbejdelse af p

herfor med henblik på 

at justere uddannelses-

indholdet i studieåret 

2013-14 

g af initiativer 

for styrkelse af design- og 

arkitekturkandidaters en-

treprenante/innovative 

kompetencer er udarbejdet 

(se i øvrigt afsnit 2.2.) 

 

 

Helt opfyldt 

4b  

lan 

 

Kortlægnin
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Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

5a  

Ekstern evaluering af Ar

skolens forskning og ku

riske udviklin

kit

nst

gsvirksomhed

2005-2010  

de

 t

 nøg

 et eksternt 

evalueringspanel. Pane-

let har besøgt KA 

ejdet en selv-

port samt 

vante nøg-

letal til brug for det ekster-

ne evalueringspanel 

 

Helt opfyldt ekt-

ne-

 

 

KA har udarbej

evaluering samt

bragt relevante

til brug for

t selv-

ilveje-

letal 

 

KA har udarb

evalueringsrap

tilvejebragt rele

 

 

Mål 5:  

Forskning og

kunstne

 

risk ud-

vikling 

Faglig synergi mellem KAD

eksisterende forskningsmi

 

ærfaglige 

forskningsnetværk eller 

kte

ettet 9 tvær-

faglige forskningsnetværk 

eller forskningsprojekter 

 

Helt opfyldt 

5b  

K’s 

ljøer 

  

Der er oprettet m

mum otte tv

ini-

 

Der er i alt opr

forskningsproje

 

r 

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

6a 

KADK vil understøtte, at de 

studerende i videst muligt om-

fang gennemfører et praktik-

sen 

 

Minimum 250 stude-

rende i praktik i 2012 

KADK har i 2012 i alt haft 

205 studerende i praktik 

(se i øvrigt afsnit 2.2) 

 

Delvist opfyldt 

ophold under uddannel

 

  

Mål 6:  

Arbejdsmarked

og beskæftigelse

 

6b 

Dybere indsigt i dimittender-

nes overgange til arbejdsmar-

kedet 

 

 

KADK udarbejder en 

dimittendundersøgelse i 

2012  

 

Beskæftigelsesrapport ud-

arbejdet i samarbejde med 

Danmarks Statistik. (se 

uddybning afsnit 2.2.) 

 

Helt opfyldt 
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Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

7a  

Fastlæggelse og im

mentering af de

pl

n øve

ste ledelsesstruktur 

e af

ls

struktur og stillin-

ger 

ktur er 

edelsen er 

beretning i afsnit 1.2.1)  

Helt opfyldt e-

r-

 

Beskrivels

øverste lede

 

 

es-

 

Ny ledelsesstru

etableret, og l

i gang.. (se uddybende 

 

  

Mål 7: 

Fusions-

strategiar-

 og 

bejde ved 

KADK 

lse af vision

og strategi samt fagli

organisering 

 

lse 

san

 wo

d

ed

old

e-

r samt udar-

bejdelse af proces-

plan for imple

 

 

arbejdet 

analyse, 

hops for 

 og stude-

t bestyrel-

det procesplan for im-

plementering af strate-

gien 

 

Helt opfyldt 

7b  

Fastlægge  

g 

 

Udarbejde

omverden

afholdelse

shops for stu

rende og m

bejdere, afh

af bestyrelsess

mina

af 

alyse, 

rk-

e-

ar-

else 

 

KADK har ud

en omverdens

afholdt works

medarbejdere

rende, afhold

sesseminar og udarbej-

-

mentering

 

Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

 

Mål 8 

National Bib-

lioteksservi-

ce 

Etablering af én saml

adgang for interne og 

eksterne brugerne af 

KADK’s bibliotek 

 

mling af KADK’s 

biblioteksbaser i et 

fælles KADK bibli-

otekssystem 

(FIND) 

 

 

KADK’s biblioteksbaser 

er samlet i et fælles bib-

liotekssystem (FIND)  

 

Helt opfyldt 

8a 

et 

 

Sa
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Overordnet 

mål 

 

Delmål 

 

Milepæle 2012 

 

Resultat 

 

Målopfyldelse 

Mål 9: 

ationa

lisering 

lsen

il-

elsk-

sprogede kandidatud-

dannelse 

 

 og 

 

eru

studerende) p

uddannelsen 

 57 danske 

ske stude-

ngelsk-

sprogede kandidatud-

ADK har i alt 16 beta-

lingsstuderende - heraf 

12 på KA 

 

Delvist opfyldt  

Intern -

9a 

Arkitektuddanne

ved KADK vil øge t

gangen til den eng

 

 

65 danske

udenlandske

derende (h

5 betalings-

stu-

nder 

 

I 2012 er der

og udenland

rende på den e

å dannelse 

 

K

 

 

I følgende afsnit redegøres og analyseres de vigtigste mål i Rammeaftale 2012 

nnel-

kendtgø-
 2013, og KADK har som følge heraf søgt ministeriet om di-

spensation fra gældende bekendtgørelse om aftagerpaneler. Dispensationsansøgningen er imøde-
 af bestyrelsesfor-

ntes 

olen Aarhus, Arkitektforeningen, Arkitektforbun-
det og Danske Ark indgået aftale om udarbejdelse af en kandidat- og aftagerundersøgelse vedrø-

dsmateria-
t i ro grundet afklaring af juridiske forhold omkring 

kke at have 

 

Mål 1d: Evaluering af designuddannelsens modulsystem mhp. at kvalificere en ny uddannel-

sesstrategi samt reformere studieordninger  

Kunstakademiets Designskole har gennemført en intern evaluering af uddannelsens modulsy-
stem, og resultatet er bl.a. følgende anbefalinger: at koordinering af moduludbuddet styrkes, at 

 
 
 

2.2. Målrapporteringens anden del:  
uddybende analyser og vurderinger 
 

med et særligt fokus på de mål i aftalen, som kun er delvist opfyldt. 
   

 

Mål 1B: KADK etablerer aftagerpaneler for hhv. arkitekt-, design- og konservatorudda

sen 

Genetableringen af aftagerpaneler har afventet ny bekendtgørelse på området. En ny be
relse forventes dog først at foreligge i

kommet, og KADK’s bestyrelse har den 18. december godkendt udnævnelse
mænd for KA og KK aftagerpaneler (KD’s aftagerpanel er i funktion). Aftagerpanelerne forve
at være nedsat og i funktion primo 2013.  

 

Mål 1c: Styrket dialog med aftagerfeltet om uddannelsernes kvalitet og relevans 

Arkitektskolen har i samarbejde med Arkitektsk

rende dimittenderne og arkitekterhvervet. De fem parter har udarbejdet et fælles udbu
le. Projektet har i en kort periode været sa
udbudsmaterialet. Projektet forventes igangsat primo 2013. Udskydelsen forventes i
konsekvenser for KADK's videre arbejde på området.  
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der indføres flere obligatoriske forløb især på bachelordelen, at der indføres semestre m
visningsfri eksamensperioder, at der bliver færre men længere modulforløb, at der indfø
lelle undervisningsforløb (frem for nuværende blokforløb), at spredningskravet uddybe
sker en styrkelse af kvalitetsudvikling gennem etablering af kvalitetshjul. Evaluering
strukturen og evalueringens anbefalin

ed under-
res paral-

s og at der 
en af modul-

ger vil indgå som en vigtig del af KADK’s videre arbejde 
med etableringen af en ny faglig struktur. 

ederne for mobilitet mellem KADK’s 

ående ud-

holder desu-
else af stu-

øbeldesign. 
nelsesele-

de to uddannelser fra studieåret 2014-15. KADK har 
deregå-

e 

 % frafald. 
vilket er 
t bl.a., at 

gang 2008 er højere end normalt. En af årsager-
ne er, at der for denne årgang har været en større mobilitet og flere studerende, som har søgt og 

nstitution, 

ntrepre-

kandidaters 
13-14. Der er 

onsulent, der har fået 
praksisser på skolerne med henblik på udvikling af fremadrettede 

ette 
ierefrem-

sisterende forskningsmiljøer 

Udmøntningen af UMTS-midlerne til tværfaglige fælles forskningsprojekter og netværksaktivite-
ter har været en succes, og i alt 9 netværksaktiviteter og forskningsprojekter er blevet støttet. I 
første uddelingsrunde blev der tildelt støtte til seks ansøgninger (heraf tre netværksaktiviteter og 
tre forskningsprojekter). I anden uddelingsrunde blev der tildelt støtte til tre ansøgninger (heraf 
en netværksaktivitet og to forskningsprojekter).  
 

 

Mål 2a: KADK igangsætter en undersøgelse om muligh

uddannelser samt indgåelse af forpligtende samarbejde med andre lange videreg

dannelser omkring fælles udbud af undervisningsaktiviteter.  

KADK har udarbejdet en kortlægning af KADK's interne uddannelsestilbud med henblik på at 
opnå øget mobilitet og indgå eksterne forpligtende samarbejder. Kortlægningen inde
den en række anbefalinger herunder, at der udarbejdes nye retningslinjer for godkend
dier på tværs af arkitekt- og designuddannelsen inden for industriel-, grafisk- og m
Det anbefales desuden at nedsætte et udvalg, der får til opgave at udpege fag og uddan
menter, der kan være fælles på tværs af 
igangsat de første tiltag i forhold til at indgå forpligtende samarbejde med andre lange vi
ende uddannelsesinstitutioner.  

 

Mål 3a: KADK vil fastholde det lave frafald på bachelor- og kandidatuddannelsern

Frafaldet på bacheloruddannelserne ligger med 17,7 % under måltallet på maksimalt 20
På kandidatuddannelserne er det samlede frafald for kandidatårgang 2008 på 11,1 %, h
1,1 procentpoint højere end målsætningen. Sidstnævnte skyldes som tidligere beskreve
frafaldet på kandidatuddannelsen i design for år

blevet optaget på en kandidatuddannelse på f.eks. en anden udenlandsk uddannelsesi
efter de er påbegyndt kandidatuddannelsen i design.  
 

Mål 4b Kortlægning af initiativer for styrkelse af design- og arkitekturkandidaters e

nante/innovative kompetencer  

KADK har udarbejdet en kortlægning af initiativer for styrkelse af design- og arkitekt
entreprenante og innovative kompetence med henblik på at justere uddannelsen i 20
i forbindelse med det videre arbejde med målet blevet tilknyttet en projektk
til opgave at evaluere hidtidige 
initiativer, der skal styrke de entreprenante og innovative kompetencer i uddannelserne. D
arbejde planlægges indarbejdet som en del af en skærpet indsats ifht praksis- og karr
mende aktiviteter i den nye faglige struktur med ikrafttræden ved studiestart 2014.  
 
Mål 5b: Faglig synergi mellem KADK’s ek
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Mål 6a: KADK vil understøtte, at de studerende i videst muligt omfang gennemfører et prak-

derende i 
res uddan-
ire uddan-
 været en 

en 
etyde at 

ning reor-
elvstændige læringsmål, skolens kontakt til praktikstederne 

er intensiveret, der afholdes praktikdag hvert semester, og der er etableret et netværk af praktik-

som led i 
ap-

e 
område, og mange af Konservatorskolens bachelorer går direkte ud og får arbejde. Der er samti-

len og Arki-

rsøgelse 
ersøgel-

llerede indgår i kandidat- og aftagerundersøgelsen, som foretages i samarbejde med 
dimit-

tes færdig 

 KADK’s generelle og løbende beskæftigelsesindsats – herunder 
f.eks. afholdelse af brancheevents, matchmaking-arrangementer, aftaler om mentorordninger og 

som afta-
ed institutio-

ek 

ase 
basen.dk

tikophold under uddannelsen 

Med 207 studerende i praktik i 2012 er antallet lavere end i 2011, hvor tallet var 250 stu
praktik. Der er dog fortsat en stor andel af de studerende, som er i praktik i løbet af de
nelse. Billedet med færre studerende i praktik i 2012 i forhold til 2011 gælder for alle f
nelser. Faldet har især været stort på designuddannelsen, men her har der til gengæld
stigning i antallet af studerende, der tager i praktik og på udveksling i udlandet. Der opleves 
stigende interesse for udveksling fra de studerende på designuddannelsen, hvilket kan b
færre studerende tager i praktik. På Arkitektskolen er arkitektuddannelsens praktikord
ganiseret i 2012. Ordningen har fået s

lærere samt et permanent praktikudvalg.  
 
Mål 6b: Dybere indsigt i dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet 

KADK har i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en beskæftigelsesrapport 
KADK's bestræbelser på løbende at forbedre dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet. R
porten viste i kort gengivelse, at beskæftigelsen fortsat er høj inden for det konserveringsfaglig

dig sket en lille forbedring i beskæftigelsesfrekvensen for dimittender fra Designsko
tektskolen.  
 
Udover beskæftigelsesrapporten igangsatte KADK i efteråret 2012 en dimittendunde
blandt de seneste fem års dimittender. Dimittender fra Arkitektskolen er ikke med i und
sen, da de a
Arkitektskolen i Aarhus, Danske Ark, Arkitektforeningen og Arkitektforbundet. Data til 
tendundersøgelsen blev indsamlet i december og derefter analyseret. Rapporten forven
primo 2013.  
 
Ovennævnte tiltag supplerer

undervisningssamarbejder etc. Arrangementerne er af stor glæde for såvel studerende 
gere. KADK drøfter desuden løbende behovet for yderligere beskæftigelsestiltag m
nens aftagerpaneler, jf. bilag 8.  
  
Mål 8a: Etablering af én samlet adgang for interne og eksterne brugere af KADK’s bibliot

Målet om en fælles KADK biblioteksdatabase er opfyldt. Konservatorskolens biblioteksb
KONK er konverteret og integreret i den nye fælles biblioteksbase, FIND, www.find .  

lsksprogede 
kandidatuddannelse 

ektur, Pro-
r. Pro-

grammet havde 12 udenlandske og 10 danske studerende fra starten, og det nye program medvir-
kede således til at øge antallet af betalingsstuderende på arkitektuddannelsen fra 2 til 12. 
 
Det samlede antal danske og udenlandske studerende på de engelsksprogede kandidatuddannel-
ser er således pr. 1. oktober 2012 i alt 57 studerende. Det er lidt færre en forventet. Uddannelser-

 
Mål 9a: Arkitektuddannelsen ved KADK vil øge tilgangen til den enge

I 2012 etablerede KA et tredje engelsksproget kandidatprogram inden for temaet Arkit
ces og Projektudvikling, efter samme koncept som skolens to eksisterende programme
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ne har dog i realiteten en del flere tilknyttet, idet en del studerende fra Arkitektskolens andre stu-
dieafdelinger vælger at følge uddannelsen et eller flere semestre. 
 

3. Regnskab 

etningslinjerne i 
nskabs-

 for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2012 er  
isteriets vej-

Som datagrundlag er til regnskabsdelen anvendt SKS, Navision Stat, bevillingsafregningen og 
KADK’s interne budget 2012 og 2013. KADK har ikke ændret regnskabsprincipper i 2012. 
 

 

 
3.1. Anvendt Regnskabspraksis 
KADK’s regnskabspraksis følger bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen, r
Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning samt Økonomistyrelsens reg
regler og principper
opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper samt Uddannelsesmin
ledninger og skemaer. 
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3.2. Resultatopgørelse 

gørelse 
 
Tabel 6: Resultatop    
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 
note: 2011 2012 2013 
  Ordinære driftsindtægter    
  Indtægtsført bevilling    
  Bevilling -304.600,0 -276.6 00,000,0 -273.3  
  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -3.009,0 0,0 -1.100,0 
  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 2.000,0 0,0 
  Indtægtsført bevilling i alt -307.609,0 -274.600,0 -274.400,0 
      
  Salg af varer og tjenesteydelser .657,6-13  -11.998,9 -10.850,1 
  Tilskud til egen drift -15.210,7 -24.793,3 -28.210,0 
  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 
  Ordinære driftsindtægter i alt -336.477,3 -311.392,2 -313.460,1 
      
  Ordinære driftsomkostninger    
  Ændring i lagre 915,9 425,9 550,0 
  Forbrugsomkostninger    
  Husleje 55.845,6 52.225,0 51.452,8 
  Forbrugsomkostninger i alt 55.845,6 52.225,0 51.452,8 
  Personaleomkostninger    
  Lønninger 164.372,5 163 57.629,7.744,8 1  
  Andre personaleomkostninger 817,8 867,5 725,0 
  Pension 23.083,1 23.068,4 21.735,3 
  Lønrefusion -7.503,3 -6.842,4 -4.750,0 
  Personaleomkostninger i alt 180.770,2 180.838,3 175.340,0 
      
  Af- og nedskrivninger 6.380,5 6.258,1 6.000,0 
  Andre ordinære driftsomkostninger 97.369,2 65.849,7 74.772,1 
  Ordinære driftsomkostninger i alt 341.281,3 305.597,0 308.114,9 
      
  Resultat af ordinær drift 4.804,0 -5.795,2 -5.345,2 
      
  Andre driftsposter    
  Andre driftsindtægter 284,0-17.  -1.869,0 -1.906,4 
  Andre driftsomkostninger .6017 0,2 5.834,9 5.951,6 
  Resultat før finansielle poster 5.120,3 -1.829,3 -1.300,0 
      
  Finansielle poster    
  Finansielle indtægter -55,0 -42,6 -43,5 
  Finansielle omkostninger 1.836,5 1.309,7 1.343,5 
  Resultat før ekstraordinære poster 6.901,8 -562,2 0,0 
      
  Ekstraordinære poster    
  Ekstraordinære indtægter 0,0 -23,8 0,0 
  Ekstraordinære omkostninger 69,7 5,1 0,0 
  Årets resultat 6.971,6 -580,9 0,0 

Kilde: SKS og interne budgetter 
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konomiske re-

3. Ned-

r i 2013. 
yldes nedgangen i andre driftsomkostninger at lønninger for udlånt personale på De-

signskolen blev konteret på konti 33 og 43 før fusionen. I 2012 er denne omkostning konteret på 

sponering 

 
Note til resultatopgørelsen: 
Overskuddet på ca. 0,6 mio. kr. i 2012 er nærmere beskrevet i afsnit 1.2.2 Årets ø
sultat for KADK.  
Noter til budgettet for 2013: Budget 2013 forventes i balance. 
Tilskud til egen drift forventes at stige som følge af stigningen i forskningsandelen i 201
gangen i personaleomkostninger skyldes personalereduktioner i 2012. Stigningen i andre ordinæ-
re driftsomkostninger skyldes bl.a. ekstra bevilling på 8 mio. kr. til forskningsaktivitete
Endeligt sk

lønkonti 18.  
 
Tabel 7: Resultatdi
1000 kr., løbende priser Re ab gnsk Regnskab Budget 
note: 2011 2012 2013 
  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 

  
enka-

pital 
0,0Disponeret til reserveret eg  0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 
  Disponeret til overført overskud 6.971,6 580,9 0,0 

 
Note til resultatdisponering 

t 1.2.2 Årets økonomiske resultat for KADK.  

lancen 

    

Der henvises til afsni

 
 

 Ba3.3.
 
Tabel 8: Balancen   
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 
note: 2012 2012 note: 2012 2012 

  Anlægsaktiver:    Egenkapital   

1 

Immaterielle anlægsaktiver 

    

Reguleret egenkapital 
(startkapital) 

5.446,0 5.400,0 

  

pro-

1.756,0 72

Færdiggjorte udviklings
jekter 

9,5   

Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncessioner, pa-

7,2 
tenter, licenser m.v. 

15 64,0   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  

Udviklingsprojekter under 

20,0 
opførelse 

4 762,1   

Bortfald af årets res 0,0ultat 0,0  

  
Immaterielle anlægsakti-
ver i alt 2.333,2 1.555,7   

Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver     Overført overskud 11.998,2 11.379,5  

  Grunde, arealer og bygninger 12.624,9 11.152,0   Egenkapital i alt 16.825,5 17.398,2 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 1.989,9 1.549,0 

  Transportmateriel 393,3 423,7      

  
Produktionsanlæg og maski-
ner 6.625,6 6.621,2   

Langfristede gældsposter 
  

  Inventar og IT-udstyr 4.310,4 4.390,2   FF4 Langfristet gæld 26.977,8 24.165,4 
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nde arbejder for 

309,3 0

Igangvære
egen regning 

4 9,6   

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

  
Materielle anlægsaktiver i 
alt 24.263,5 22.996,7   

Donationer 0,0 91,1 

  Statsforskrivning 5.446,0 5.400,0   Prioritetsgæld  0,00,0  

  
Øvrige finansielle anlægs
tive

ak-
r 0 0,0,0    

Anden langfristet gæ 0,0ld 0,0  

  
Finansielle anlægsaktiver 

5.446,0 5.400,0i alt    
Langfristet gæld i alt 26.977,8 24.256,5 

  Anlægsaktiver i alt 32.042,7 29.952,3      

  ktiver:Omsætningsa         

  Varebeholdning 63.9 8,6 3.860,6   Kortfristede gældsposter   

  

Tilgodehavender 

31. 6,9 2830 .214,1   

Leverandører af var 11.332,3 7.999,8er og 
tjenesteydelser 

 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæ 1 7.709,4ld 2.089,3  

  Likvide beholdninger     Skyldige feriepenge 12.975,115.713,9  

  FF5 Uforrentet konto 2210.6 ,0 10.622,0   Reserveret bevilling 1.1 1.112,812,8  

  

FF7 Finansieringskonto 

14.782,6 11.551,6   

Igangværende
fremmed regnin

 arbej
g 

11.296,6der for 6.572,7  

  Andre likvider -11,1 119,2   Periodeafgrænsningsposter 97,5 22,3 

  ldninger i alt 25.393,5 22.292,8Likvide beho    Kortfristet gæld i alt 46.918,5 41.116,0 

  Omsætningsaktiver i alt 60.668,9 54.367,5   Gæld i alt 73.896,3 65.372,5 

  Aktiver i alt 92.711,7 84.319,8   Passiver i alt 92.711,7 84.319,8 

 
Note til balancen: 

Som bilag er vedlagt note 1. A og 2.A, som specificerer de immaterielle og de materie
tiver. Hensatte forpligtelser vedrører hensættelser til bl.a. åremålsansættelser og STADS.  

lle anlægsak-

al-
v om-

tninger og 
me regnskabsår. 

 skyldes 
r. halvde-

orkollegiet, Kulturministeriets rektorers (RKU's),  overførte overskud fra tidligere år. 
Dette vil blive rettet i regnskabet for 2013.  
Endeligt skal det bemærkes, at der mellem SB og Navision er en difference på 46.000 kr, der ved-
rører manglende bogføring af startkapital/reguleret egenkapital primo 2012. Dette vil blive bog-
ført i 2013.  
 
 
 

KADK’s kortfristede gæld er 5,8 mio. kr. mindre ultimo 2012 end primo 2012. Dette skyldes at 
le omkostninger for de tre skoler vedr. 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen ble
kostningsført i 2011 men en del først betalt til leverandørerne i 2012. I 2012 er omkos
betalinger så vidt muligt foregået i sam
Det skal bemærkes, at der er en difference mellem SB og Navision på 86.210 kr., hvilket
manglende likviditetsoverførsel til Kulturministeriet efter ressortomlægning i 2011ved
len af rekt
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3.4. Egenkapitalforklaring 

alforklaring   
 
Tabel 9: Egenkapit
1000 kr., løbende priser     
note: 2011 2012 
  Egenkapital primo R-året 23.836,6 16.863,3 
  Startkapital primo 5.4 5.400,046,0  
  +Ændring i startkapital 0,00,0  
  Startkapital ultimo 5.446,0 5.400,0 
  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 18.389 11.417,3,0  
  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 0,0,0  
  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0  
  +Overført fra årets resultat -6. 580,9971,7  
  - Bortfald af årets resultat 0,00,0  
  - Udbytte til staten 0,0 0,0 
  Overført overskud ultimo 11.417,3 11.998,2 
  Egenkapital ultimo R-året 16.863,3 17.398,2 
 
Note til egenkapitalen 

KADK har en samlet egenkapital på ca. 17,4 mio.kr. ved udgangen af 2012 inklusiv stats
ningen, som udgør 5,4 mio. kr.  Se nærmere afsni

forskriv-
t 1.2.2 Årets økonomiske resultat for KADK. Det 

et fornuftigt og rimeligt niveau, således at KADK kan fo-
retage strategiske prioriteringer og håndtere uforudsete omkostninger bl.a. i forbindelse med tab 

rdningen 

 låneramme  

er målet, at KADK har en egenkapital på 

på projekter. 
 
3.5. Opfølgning på likviditetso
 
Tabel 10: Udnyttelse af
1000 kr., løbende priser 2012 
Saldo på FF4 pr. 31. december 2012 24.165,4 
Låneramme pr. 31. december 2012 32.700,0 
Udnyttelsesgrad i procent 73,9% 

 

KADK har i 2012 ikke overskredet sin låneramme ved udgangen eller i løbet af året. KADK vurde-
rer ved udgangen af 2012, at der er en balance mellem gæld og aktiver. Skolen vil naturligvis sik-
re, at denne balance forbliver fornuftig også i 2013, samt efterfølgende år. Hertil skal det bemær-
kes, at udflytningen af Designskolen til Holmen har medført en højere udnyttelsesgrad af låne-
rammen og at KADK i 2012 har anmodet om at få lånerammen hævet.  
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3.6. Opfølgning på lønsumsloft 

g på lønsumsloft 19.38.08 
 
Tabel 11: Opfølgnin
1000 kr., løbende priser 2012 
Lønsumsloft FL 174.700,0 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker .700,0174  
Lønforbrug under lønsumsloft 165.889,5 
Difference 8.810,5 
Akkumuleret opsparing ultimo 2011 48.619,3 
Akkumuleret opsparing ultimo 57.429,8
2012 

 

 
KADK’s forbrug af lønsum ligger inden for lønsumsloftet. Den akkumulerede opsparing er ikke 
reel, idet mindreforbrug på løn i årenes løb på de tre skoler helt/delvist er anvendt på øvrig drift. 

 
gsregns 8

 
 

kabe3.7. Bevillingsregns t 

Tabel 12: Bevillin kab § 19.3 .08     

1000 kr., løbende priser Regnskab 
2011 

Budget 
2012 

Regnskab 
2012 Difference 

Budget 
2013 

Nettoudgiftsbevilling 0-304.6 0,0 -277.000,0 -276.600,0 -400,0 -273.300,0 
Nettoforbrug af reservation 0-3.0 9,0 0,0 2.000,0 -2.000,0 -1.100,0 
Indtægter -46.207,3 -38.100,0 -38.727,6 627,6 -41.010,0 
Indtægter i alt -353.816,3 -315.100,0 -313.327,6 -1.772,4 -315.410,0 
Udgifter 360.787,9 315.644,7 312.746,7 2.898,0 315.410,0 
Årets resultat 6.971,6 544,7 -580,9 1.125,6 0,0 
 

Af tabellen fremgår det, at der i 2012 var et overskud på ca. 0,6 mio. kr. mod et budgetteret un-
i 2012 var 
miets Ar-

jlagtigt er konteret som re-
serveret bevilling i regnskabet frem for som hensættelse. Midlerne henhører til Center for Design-
forskning, der blev lukket ved udgangen af 2012. Der er tale om midler, der allerede er bevilget til 
forskningsprojekter i 2012. Hensættelsen er bogført i regnskabet til afvikling af projekter under 
CDF fra de samarbejdende skoler. Dette vil blive rettet i regnskabet for 2013.  

 

derskud på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede afvigelse i 2012 i forhold det vedtagne budget 
på ca. 1,1 mio. kr. Der henvises til afsnit 1.3.2 Årets økonomiske resultat for Kunstakade
kitektskole, hvor der nærmere beskrives årsagerne til årets positive resultat. 
 
Der er en difference mellem SB og Navision på 2 mio. kr. da beløbet fe
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5. Bilag til årsrapporten 
 

           
Note 1: Immaterielle anlægs    aktiver       
1000 kr.      

  

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 
patenter, li-
censer mv. 

I alt 

      

Primobeholdning 6388,5 2835,8 9224,3       
Opskrivning 0,0 0,0 0,0       
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.) 6388,5 2835,8 9224,3        
Tilgang 0,0 0,0 0,0       
Afgang 0,0 0,0 0,0       

Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.) 6388,5 2835,8 9224,3       
Akk. Afskrivninger 5659,0 2771,7 8430,7       
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0       
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2012 5659,0 2771,7 8430,7       
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2012 729,5 64,0 793,6       
Årets afskrivninger 1026,5 93,1 1119,6        
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0        
Årets af- og nedskrivninger 1026,5 93,1 1119,6        
Afskrivningsperiode/år 5 - 8 år 3 år          
           
  
  

Udviklings-projekter und relse er opfø

Primosaldo pr. 1.1 2012 420,0 
Tilgang 342,0 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2012 762,1 
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: Materielle anlægsaktive     
 
Note 2 r      

    1000 kr. 

G
ru

n
de, arealer og 

bygn
in

ger 

In
frastru

ktu
r 

P
rodu

ktion
san

læ
g 

og m
askin

er 

T
ran

sportm
ateriel 

In
ven

tar og IT
-

u
dstyr 

I alt 

    

Primobeholdning 28137,6 0,0 20899,0 608,3 18309,8 67954,6     
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.) 28137,6 0,0 20899,0 608,3 18309,8 67954,6     

Tilgang 313,4 0,0 826,9 446,6 2193,3 3780,2     
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.) 28451,0 0,0 21725,9 1054,9 20503,1 71734,8     
Akk. Afskrivninger 99,172 0 0,0 15104,7 631,2 16112,9 49147,8     
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2012 17299,0 0,0 15104,7 631,2 16112,9 49147,8     
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2012 11152,0 0,0 6621,2 423,7 4390,2 22587,0     
Årets afskrivninger 1786,3 0,0 1176,1 136,1 2049,0 5147,5     
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
Årets af- og nedskrivninger 1786,3 0,0 1176,1 136,1 2049,0 5147,5     

Afskrivningsperiode/år 3 - 5 år 10 år 
antal 

år 10 år 5 år       
           
           
  
  

I gang-værende arbejder for egen reg  ning

Primosaldo pr. 1.1. 2012 309,3 
Tilgang 100,3 
Nedskrivninger 0,0 
Overført til færdige materielle 
anlægsaktiver 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2012 409,6 
           

           
           
           
Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 
95)         

Løbende priser, 1000 kr. 
Modtagne til-

skud Udgift         
Arkitektur 16.345.410,9 16.345.410,9         
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88Design 3.136.7 ,8 3.136.788,8         
Konservering 1.722.665,9 1.722.665,9         
I alt 21.204.865,6 21.20 5,4.86 6         
           
Bilag 3b: Andre tilskudsfina tivite .k. 97) nsierede ak ter (u         

Løbende priser, 1000 kr. 
Modtagne til-

skud Udgift         
Arkitektur 1.035.089,9 1.035.089,9         
Design 2.838.344,3 2.838.344,3         
Konservering 47.603,4 4 3,7.60 4         
I alt 3.921.037,6 3.921.037,6         
           
 
Bilag 8 – Afrapportering fra KADK's aftagerpaneler 
KADK havde i 2012 kun ét fungerende aftagerpanel, idet KADK har afventet ny bekend
området (se af

tgørelse på 
snit 2.2. for nærmere beskrivelse). Afrapportering for det fungerede aftagerpanel 

på Designskolen er vedhæftet som bilag. Alle aftagerpaneler på KADK forventes at være i funkti-
on primo 2013.  
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 Kunstakademiets Designskoles opfølgning på 
aftagerpanelets anbefalinger  

  

 
Aftagerpanelet har i året arbejdet med et idékatalog med fokus på, hvordan de studerende skal kunne 
komme mere målrettet igennem studiet, blive endnu bedre klædt på til arbejdslivet, blive mere 
fokuseret på det efterfølgende arbejdsliv, samt hvordan skolen kan øge andelen af erhvervssamarbejder 
gennem de 5 års studietid.  

Aftagerpanelet har således igennem behandling af dette idékatalog kommet med en række anbefalinger, 
herunder at skolen i samarbejde med panelet fortsætter udviklingen af idékataloget og igangsætter en 
række initiativer som bl.a. indeholder:  

 Øget fokus på karriere og arbejdsliv fra starten af studiet,  

 Øget tempo fra starten af studiet, herunder muligheden for ”fast-track” igennem. 

 Direkte kommunikation fra virksomheder til studerende, f.eks. business-talks.  

 Overgangsordning til arbejdslivet, business mentorordning mm. 

Der er i årets løb fulgt op på aftagerpanelets anbefalinger, igennem bl.a. de overordnede principper, der 
nu er beskrevet og ligger til grund for udviklingen af KADK´s kommende faglige struktur. Der er 
herudover etableret faste formater for Matchmaking events med Danish Design Awards (DDA), der er 
etableret medlemsadgang for de studerende til DDA´s netværk, internet portalen Made In School er 
videreudviklet til at indeholde en rekrutteringsplatform for erhvervet, der er etableret karrieremoduler i 
samarbejde med erhverv og organisationer i den kommende studieplan, de kommende studieplaner gør 
det muligt for den studerende at sætte tempoet op, der etableres flere "business-talks" end allerede 
gældende, og der er sammen med DDA og Danske Designere (DD) m.fl. taget initiativ til at udvikle et 
format for en "business mentorordning". 

Det er endvidere væsentligt at nævne, at der i tidligere drøftelser med aftagerpanelet om fusionens 
potentialer har været nævnt, en øget faglig synergi, der i 2012 bl.a. har udmøntet sig i flere tværfaglige 
forskningsprojekter (UMTS-midler), men også konkret i et forslag til en ny organisering af 
uddannelses- og forskningsaktiviteter på tværs af KADK. KADK's bestyrelse har i den sammenhæng i 
december 2012 vedtaget de overordnede principper for en sådan ny organisering af de faglige miljøer, 
hvilket også involverer et nyt fælles institut mellem Designskolen og Arkitektskolen. Den nye struktur 
forventes implementeret fra sommeren 2014.   

Med genetableringen af Konservatorskolens og Arkitektskolens aftagerpaneler planlægges der 
fremadrettet afholdt minimum et årligt fælles møde mellem de tre aftagerpaneler. 
  
  
Tine Kjølsen 
Fagleder, Kunstakademiets Designskole 
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