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Dagsorden for KADK bestyrelsesmøde torsdag den 12. 
december kl. 11:30 – 15:00, på Nationalmuseet, lokale 
U2. 

  
Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til bestyrelsens 4. ordinære 
bestyrelsesmøde i 2019.  
 
Mødet afholdes på Nationalmuseet, lokale U2 

Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde, torsdag den 12. 
september 2019, kl. 11.30 – 15:00. 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, bilag 
 

2. Bestyrelsesevaluering m.v. 
 

3. Orientering 
a) Orientering fra formand 
b) Orientering fra rektor, bilag 

 
4. Økonomi 

a) Opfølgning på budget 2019 efter 3. kvartal, bilag 
b) Budget 2020 til godkendelse, bilag 

 
 

5. Vision og strategi 2019-21 
a) Vision og strategi, ny tekst, bilag 
b) Bestyrelsens opfølgning på strategi 
c) KADK:LAB 
d) Visuel identitet/Brand (LUKKET PUNKT)  
e) Flytning af konserveringsfaglige aktiviteter, bilag (LUKKET PUNKT) 

   
6. Eventuelt  
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 Referat fra bestyrelsesseminar, onsdag den 11. september 
2019, kl. 12:30-22:00, samt ordinært bestyrelsesmøde 
torsdag den 12. september 2019, kl. 9:00 – 12:00 

  

Deltagere: Jane Richter (JR), Dan Stubbergaard (DST), Ditte Lysgaard (DS), Mette Lis Andersen 

(MLA), Ole Sørensen (OSO), Lone Feifer (LF), Thomas Mygdal-Madsen (TMM), Emil Holck Reimert 

(ER) og Louise Preene (LP), Jesper Stub Johnsen (JSJ) 

  

Fraværende: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Christian Bason (CB), Søs Holmdal 

(SHOL) 

 

Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Peter 

Svarre, Rikke Bjarnhof, Mathilde Aggebo, Jakob Brandtberg Knudsen, Mette Ramsgaard Thomsen, 

Mads Quistgaard, Emilie Holm Sandholm 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 

 

Udviklingsseminar onsdag den 11. september, kl. 12:30 – 22:00 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden med følgende temaer:  
 

A. Kvalitetsudvikling af uddannelserne 
1) KADK:LAB (opfølgning) 
2) De fire dagstudier 
 

B. Workshop, Branding 
 

C. Udvikling af forskning 

Velkomst og godkendelse af dagsorden til udviklingsseminar 
Mette Lis bød velkommen til Peter Svarre, Faglederne samt bestyrelsen til de to dages møde, og 
orienterede nærmere om seminaret indhold. Dagsordenen for dag 1 blev godkendt.  

Peter Svarre præsenterede sig selv og holdt oplæg som til åbningen af det nye studieår, samt med 
udgangspunkt i sin bog ”Hvad skal vi med mennesker” 
Oplægget fra skoleåbningen kan ses her: https://www.petersvarre.dk/single- 
post/2019/09/02/Festtale-for-Kunstakademiet  

Bestyrelsen havde derefter med udgangspunkt i oplægget en dialog med Peter Svarre, som bl.a. 
handlede om, hvilke kompetencer man skal give kandidaterne i forhold til en fremtid, hvor det er 
sandsynligt at kunstig intelligens kan producere mulige løsninger, som det bliver designerens opgave at 
vælge ud fra. KADKs strategi følger den logik, at man for at kunne træffe det rigtige valg må have 
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konkrete formgivnings/konserveringskompetencer og at dette kvalificerer en til at træffe de rigtige valg 
og få mest muligt ud af potentialerne i den kunstige intelligens. 

Ad. A. Kvalitetsudvikling af uddannelserne 

1) KADK:LAB 

LDL orienterede om de visioner, der er i relation til KADK:LAB. Visionen for KADK:LAB er:  

•  Fra værksteder smalt koblet til uddannelserne,  
• over til bredt koblet til uddannelser og forskning/KUV, State of the art (flere digitale 

teknologier),  
• frem til bredt koblet til uddannelser og forskning/KUV, State of the art, strategiske 

samarbejdspartnere, start-up.  

Der er allerede nu afsat midler til at kunne udvikle KADK i denne retning. 
Da KADK ikke har samme midler til rådighed som ex. DTU, er vi nødt til at gribe det an på 
anden vis og også sigte mod ekstern finansiering. 
 
Bestyrelsen drøftede rektors oplæg og var enige om  følgende opmærksomhedspunkter til 
rektoratets videre arbejde med at udvikle KADK:LAB: 

• Ambitionsniveauet er højt - KADK:LAB er det tandhjul, der skal binde uddannelserne 
tættere sammen, både ud fra en teoretisk, praktisk og teknologisk vinkel.  

• KADK:LAB skal ikke begrænses til et bestemt område på Campus/bestemte bygninger – 
men gennemsyre uddannelserne og CAMPUS. 

• Andre (internationale) uddannelsesinstitutioner er muligt længere fremme end KADK, 
bl.a. m.h.t. til robotteknologi. Skal undersøges nærmere og vurderes ift. KADKs behov.  

• Vigtigt, at kunne tilvejebringe de nødvendige midler for at sikre udviklingen. Vi skal tænke 
stort -  tænke i best case scenario også i relation til muligheder for funding, hvor midler til 
daglig drift også skal indtænkes.  

• Vigtigt med et tæt samarbejde også i relation til vores ”omverden”.  

Rektor supplerede drøftelserne med, at det i KADKs handlingsplan allerede er besluttet at 
bachelorer skal matche branchen og kandidaterne skal kunne bidrage til at udvikle branchen 
når det handler om teknologi. KADKs ambitionsniveau ER højt ift. LAB. Og at det i det videre 
arbejde med udvikling af LAB er afgørende at styrke ledelsen på området, så vi kan sikre 
funding. Det skal sikres, at de maskiner der findes også bruges i forbindelse med 
undervisningen, og at der er ansatte der kan undervise i brugen af maskinerne.  

Bestyrelsesformanden takkede rektor for et godt indlæg og de gode drøftelser i bestyrelsen og 
bad rektoratet arbejde videre og komme med forslag til konkret løsning på kommende møde. 
Bestyrelsen ser frem til at fortsætte drøftelserne på baggrund af et oplæg fra rektoratet, der: 

• Beskriver den fremadrettede proces og tidsplan for arbejdet med en klar og ambitiøs 
vision for KADK:LAB. 

• Herunder finansieringsmuligheder – også nødvendig ekstern funding. 
 

2) De fire dagsstudier 

Rikke Bjarnhof orienterede om Konservatoruddannelsen 

En fysisk fusion af de konserveringsfaglige aktiviteter med resten af KADK, Holmen vil sikre 
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bedre synlighed for konservatoruddannelsen. Det er en lille uddannelse og det eneste sted i 

Danmark, der uddannes konservatorer. Uddannelsen er anerkendt i hele verden for sin bredde 

og kompetencer. 

 

Uddannelsen tager udgangspunkt i de naturvidenskabelige teorier og har både bachelor, 

kandidat og ph.d. uddannelser. Studieordningerne er justeret for nyligt, der er er en ramme på 

70 studerende (en stor del kvinder) hvilket dækker markedets behov. Der er en tværfaglig 

kandidatuddannelse. De 4 bacheloruddannelser er:  

• Grafisk konservering  
• Kulturhistorisk konservering  
• Kunstkonservering (bemalede overflader, ex. malerier m.v.)  
• Naturhistorisk konservering  

Programmet Monumental konservering er nu fordelt ind under de øvrige programmer. 
80- 90% af de studerende går efter uddannelsen ud og får job på museerne, men dette er 
sårbart i f. t. disses økonomi. Dog skal museerne have konservatorer (en af de fem søjler i 
museumsloven), men også kommuner, virksomheder og private kan bruge konservatorer. 
KADK skal være med til at sætte dagsorden for bevarings- og konserveringsområdet. 
Konservatorer kan være i mange forskellige brancher, ikke kun i den traditionelle kunstverden, 
men også inden for byggebranchen, efterforskning m.v. Med så forholdsvis få kandidater kan 
nøgletal for ex. ledighed dække over meget få konkrete personer.  

Der er en forholdsvis lille medarbejderstab bestående af 12 lektorer med både undervisning og 
forskning, 1 kemiker, 2 laboranter, 6 ph.d., suppleret med mange eksterne specialiserede 
undervisere.  

De konserveringsfaglige aktiviteter vil have stor synergi ved at samlokalisere med den øvrige 
undervisning på KADK, Holmen, bl.a. for at udnytte uddannelsernes fælles vidensgrundlag og 
teknologi i undervisning. Fremadrettet kan man forestille sig, at der kan undervises i fælles 
emner, fx udstillinger hvilket kan sikre en tværfaglig brobygning og et frugtbart studiemiljø.  

Bestyrelsen drøftede herefter Rikke Bjarnhofs oplæg.  

Bestyrelsen takkede for en meget relevant præsentation. Det var spændende at høre mere 
uddybende om konservatoruddannelsen, også i forhold til, at det fra et værdiskabende 
samfundsmæssigt synspunkt er vigtigt at bevare/konservere. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Vigtigt, at de konserveringsfaglige aktiviteter kommer med over på Holmen og at der 

tænkes i yderlige muligheder for samarbejde mellem de forskellige uddannelser på KADK.  

• Kan ressourcerne på de konserveringsfaglige aktiviteter udnyttes bedre med et fælles 

introprogram/bredere bachelor for de studerende?  

• Væsentligt fremadrettet at kunne kombinere uddannelseselementer fra de forskellige 

KADK-uddannelser.  

• På forskningsniveau ses der også at være et stort samarbejdspotentiale.  
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Bestyrelsesformanden takkede Rikke Bjarnhof for præsentationen og pointerede, at det er 

vigtigt at der vil blive evalueret på uddannelsen i forhold til de nye tiltag, som bestyrelsen ser 

frem til at følge. 

Jakob Brandtberg Knudsen orienterede om Arkitektuddannelsen. 
Bestyrelsen drøftede herefter Jakob Brandtberg Knudsens oplæg. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Vedr. internationalt optag – kommer der nok relevante studerende ind? Kan vi tiltrække 

flere? 

• Hvilken synergi opnår vi konkret med Designuddannelsen?  

• Der er metodemæssige sammenfald, samt materialelære mellem Design- og 

Arkitektuddannelsen. Vigtigt, at vi udnytter de potentialer.  

• Vedr. de engelsksprogede programmer har vi kunnet vælge udenlandske studerende fra 

øverste hylde. De internationale studerende hæver niveauet.  

• Arkitektuddannelsen ser bredt på muligheder for udvikling, bl.a. gennem optag af flere 

studerende. 

Mathilde Aggebo orienterede om Designuddannelsen/Kunsthåndværkeruddannelsen på 
KADK, Bornholm 
Bestyrelsen drøftede herefter Mathilde Aggebos oplæg. Der var følgende 
opmærksomhedspunkter fra drøftelsen: 

• Industriel design er blevet udfaset bl.a. fordi der ikke var aktuel mulighed for at 

forskningsunderbygge uddannelsen. Dette overvejes i fremtidig programportefølje. 

• Fashionuddannelsen er under udvikling, bl.a. ser man på, hvordan man kan mindske de 

ressourcer der bruges i produktionsprocessen.  

• Uddannelsen på Bornholm er oprindeligt oprettet i 1997. Institutionen blev fusioneret 

med Danmarks Designskole i 2010, der er p.t. 46 studerende. 

Kunsthåndværkeruddannelsen er nu en kunstnerisk professionsbachelor, en helt ny type 

uddannelse, der ikke har eksisteret tidligere.  

• Af de 30 eksterne optagne på Design-kandidatstudiet på KADK, Holmen er 12 

oversøiske/betalingsstuderende.  

• Det overvejes om det vil være muligt at udvikle samarbejder med enten ITU eller DTU.  

• Forskningsandelen på design er øget med ca. 10 – 15 %, således at der nu er en 

forskningsandel på ca.40%, hvilket dækker over både videnskabelig forskning i traditionel 

forstand samt kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

• Vores forskere tiltrækker midler, også til nye områder. Det er vigtigt, at designfaget selv 

bidrager med kandidater til forskningen.  
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MLA afsluttede drøftelserne med at minde om, at bestyrelsen på bestyrelsesseminaret i september 
2018 fik en introduktion til KADKs efter- og videreuddannelse, og at der vil være en opfølgning på 
bestyrelsesmøde i 2020.  
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er særdeles nyttigt at få indblik i institutternes arbejde.  

 

Ad. B. Workshop, Branding 

Rektor bød velkommen til Mads Quistgaard og Emilie Holm Sandholm fra Urgent.Agency, der er 

KADKs eksterne rådgivere i arbejdet med konkretisering af brandingstrategi. Rektor orienterede om 

den hidtidige proces, med inddragelse af forskellige medarbejdergrupper – der bidrager til at kvalificere 

konsulenternes arbejde. 

 

Mads præsentrede Urgent.Agency og dagens workshop, samt den inddragende proces de brugte for at få 

afklaret holdninger, frygt, ønsker m.v. i forbindelse med brandingstrategien. Processen har 4 

delelementer; Analyse, Brandstrategi, Design og Forankring. På mødet den 12. december præsenteres 

bestyrelsen for resultatet af arbejdet og forslag til visuel identitet samt navn. Bestyrelsen gennemførte 

workshoppen og takkede efterfølgende Urgent.Agency for en meget inspirerende og givende drøftelse.  

 

Ad. C. Udvikling af forskning 

Professor Mette Ramsgaard holdt oplæg om hvordan det er at udvikle et forskningsprogram (CITA), 

samt hvilke arbejdsopgaver dette indebærer. Hun nævnte bl.a.:  

• Ledelse og vision, kunne se mindst 4-5 år frem i f.t. medarbejdernes fokus.  

• Forskning i interdisciplinaritet  

• Kunne definere den kreative metode  

• Have ansvar for grundforskning  

• Se muligheder for samarbejde i nye konstellationer pa ̊ tværs af KADK samt med eksterne 

parter  

• Vigtigt at være åben over for teknologi og innovation  

• At støtte medarbejderne i at blive bedre  

• Sikre investeringer i faciliteter samt drift  

• Skabe rum for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere/studerende, herunder ph.d.- 

studerende.  

• Skabe synergi med resten af KADK  

 
Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde, torsdag den 12. september 2019, 
kl. 9.00 – 12:00 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, bilag 
 

2. Orientering 
a) Orientering fra formand, bilag 
b) Orientering fra rektor, bilag 
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3. Økonomi 
a) Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal, bilag 
b) Strategisk budget 2020 – 2022, bilag 
 

4. Opsigelse af lokaler på Esplanaden og flytning af KADK’s 
konserveringsaktiviteter til Campus Holmen, LUKKET PUNKT, bilag 
 

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde, bilag 
  

6. Bestyrelsens årsplan 2020, bilag  
 

7. Eventuelt  

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden til det ordinære bestyrelsesmøde 

Mette Lis bød velkommen og orienterede om dagens møde. Dagsordenen samt justeret referat blev 

godkendt.  

 

Ad. 2. Orientering 

a) Orientering fra formand 

• MLA orienterede om møde med vores nye minister (Ane Halsbo-Jørgensen), der bl.a. 

havde deltaget i udstillingsåbning af ”CLIMATE: Changes for a Sustainable Future”. 

• MLA orienterede om et møde hun har haft med en medarbejder, der er kritisk i forhold til 

citater i den udarbejdede omverdensanalyse. På baggrund af disse drøftelser har 

Hegelund og Mose udarbejdet et uddybende notat, der belyser baggrunden for brug af 

citat. Det er på baggrund heraf en fælles vurdering, at det konkrete citat er skarpere end 

der er bredt dækning for i de foretagne interviews, der ligger til grund for 

omverdensanalysen. Omverdensanalysen vil på den baggrund blive justeret og de to 

relevante sætninger taget ud. Den tilrettede analyse vil blive sendt rundt med et 

nyhedsbrev og lagt ud på intranettet. Derudover vil pågældende medarbejder blive 

orienteret herom. MLA og LDL holder desuden et opfølgende møde med Hegelund og 

Mose. Rektor har i øvrigt orienteret SU om justeringen. 

Bestyrelsen tiltrådte denne justering af omverdensanalysen.  

b) Orientering fra rektor 

• Rektor orienterede om det igangværende arbejde med akkrediteringsprocessen. Det er et 

meget stort arbejde, der involverer en stor gruppe medarbejdere. Der er stor fokus på 

vores dokumentation fra møder. For akkrediteringsinstitutionen er vigtigt, at der 

forefindes referater/skriftlig dokumentation, fra selv møder med ganske få deltagere. For 

KADK er dette også et ressourcespørgsmål.  

• Rektor orienterede yderligere om samarbejdet med CIID, hvor der arbejdes på, at KADK 

skal udbyde et kursusforløb sammen med CIID.  

• Rektor orienterede om det nye ”RUM og PLAN-system”, et nyudviklet learning 

managementsystem, der nu er taget i brug. Systemet har desuden en funktion til 

plagiatkontrol. Processen med udvikling af systemet har været et meget godt og 

inddragende forløb.  
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• Rektor uddybede, at vi er ved at være i mål med et forskningskvalitetssikringssystem. For 

at sikre bedre forankring på institutlederniveau er selve den organisatoriske struktur 

tilpasset.  

• Vedr. Encore har der fra konserveringsmæssig side været udtrykt bekymring m.h.t. 

området for konservering af organisk materiale og kemi. KADK ser ingen grund til 

bekymring og ministeriet er enig.  

Ad. 3. Økonomi 

a) Opfølgning på budget 2019 efter 2. kvartal 

SLAW orienterede om det udsendte kvartalsopfølgning. Efter 2. kvartal er der et overskud på 
ca. 15 mio., der forventes et tilsvarende underskud i de sidste to kvartaler af 2019, så vi ender i 
nul. Der har været øgede indtægter på betalingsstuderende, efter- og videreuddannelse samt et 
mindre forbrug på forskellige poster. I 2. halvår forventes disse periodeforskudte udgifter at 
blive aktiveret. Desuden blev der efter påske udmøntet ekstra midler som først forventes fuldt 
forbrugt i andet halvår. SLAW orienterede om, at den økonomiske udvikling følges nøje og der 
efter behov kan tages yderligere tiltag for nå budgetmålene.  
Bestyrelsesformanden pointerede, at det var vigtigt alt leve op til de aftaler der var indgået 
tidligere m.h.t. økonomi i balance og ikke generere yderlige overskud. 
 
Bestyrelsen tog opfølgningen til efterretning 

 

b) Strategisk budget 2020 - 2022 

SLAW orienterede om det strategiske budget for 2020 – 2022. Det præsenterede er et første 
”rå-udkast” og anvendes som input til den proces som skal føre frem til behandling af de 
endelig behandling af budgettet for 2020 på bestyrelsens møde til december. Det bygger på 
Finanslovsforslaget for 2019 idet der endnu ikke er vedtaget en Finanslov for 2020.  
 
Bevillingerne forventes at falde ca. 22 mio. kr. som konsekvens af dimensioneringen. De årlige 
to procents besparelser (omprioriteringsbidraget) betyder yderligere faldende bevillinger - 
som evt. bliver fjernet i den nye Finanslov jf. udmeldinger i valgkampen. Der er dog samtidig 
store usikkerheder om evt. huslejestigninger. Så på trods af, at omprioriteringsbidraget 
fjernes, er det ikke sikkert den nye Finanslov samlet vil stille KADK bedre, hvilket vil betyde 
faldende bevillinger på totalt op til ca. 28 mio. kr.  
 
Der taget højde for bestyrelsens ønske om at aktivere egenkapitalen. Derfor er indlagt 18 mio. 
kr. som ekstraordinære udgifter fordelt over de tre budgetår. KADK har søgt Ministeriet om 
lov til at aktivere egenkapitalen dvs. få underskud med det argument at de skal anvendes til 
udvikling af Campus Holmen herunder flytning af de konserveringsfaglige aktiviteter.  
Det betyder alt andet lige et samlet underskud i perioden stigende fra ca. 13. mio. kr. i 2020 til 
31 mio. kr. i 2022. SLAW præsenterede rektoratets foreløbige plan for at bringe økonomien i 
balance. Planen indeholder bidrag fra indtægtsforøgelser gennem at øge ekstern 
forskningsfinansiering, øget efter- og videreuddannelse og flere betalingsstuderende.  
 
Udgifterne nedbringes gennem primært at nedbringe driftsudgifterne og husleje og 
lønudgifter. Det er målet, at udvikle en plan som ikke indeholder afskedigelsesrunder.  
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SLAW orienterede om, at indledende sonderinger peger på, at ønsker KADK at øge 
indtægterne yderligere i budgetperioden ligger det største potentiale i at øge antallet af 
internationale betalingsstuderende.  
 

Bestyrelsen drøftede udkastet til det strategiske budget.  

Der var følgende opmærksomhedspunkter: 

• Det er vigtigt ikke at minimere administration -  denne kan ikke ses isoleret fra de 
øvrige aktiviteter på KADK. Al drift er understøttende i f.t. det faglige, ex. KADK:LAB. 
Og der skal ske en afvejning samt kommunikeres ud, hvorfor givne beslutninger er 
foretaget når besparelserne udmøntes. 

• Der skal afsættes ressourcer til at udvikle uagtet besparelserne. Hvad gør vi konkret 
så det sikres, at der ikke sker en afvikling, men en udvikling af KADK – jf. strategien i 
den handlingsplan, der er udarbejdet. 

• Vigtigt med en økonomi i balance. MEN samtidig skal vi fortsat hæve 
ambitionsniveauet og sættes turbo på finansieringssiden, herunder finansiering via 
nye eksterne kilder.  

• Trods nedskæringer er der sket meget udvikling på KADK, der dimitterer gode 
kandidater. KADK har skaffet yderligere eksterne midler til forskning og KADKs 
omdømme i omverdenen er, ikke mindst som følge af fokusering af verdensmålene, 
markant forbedret. 

• KADK skal være tydelige på politiske kommunikationspunkter og have fokus på, 
hvordan vi forbedrer KADKs økonomi. KADK skal trods besparelser være en 
overskudsskole.  

• Gerne yderligere fokus på arbejdet for at tiltrække eksterne midler. Selvom vi kan 
have fokus på worst case scenario skal vi også kunne løfte blikket og finde nye 
muligheder for udvikling.  

• Vi fastholder strategien om i videst muligt omfang at undgå yderligere større 
afskedigelsesrunder.  

• Vedr. KADK:LAB, skal der sikres en organisation der kan videreudvikles – jf. 
drøftelsen om KADK:LAB. 

Og i relation til IUA-kongressen i 2023 hvor arkitektverden vil have fokus på København kan 
KADK med fordel målrette initiativer og afsøge eksterne finansieringsmuligheder.  

Bestyrelsesformanden orienterede afsluttende om, at der til grund for den Handlingsplan 
bestyrelsen vedtog, som konsekvens af den omfattende dimensionering og de løbende årlige 2 
procent besparelser, havde et helt klart fokus på at sikre udvikling af KADK samtidig med de 
uundgåelige store besparelser. Og samtidig sikre mest mulig ro på KADK for både ansatte og 
studerende. Det er lykkedes KADK at levere flotte resultater inden for de givne rammer og med 
fortsat ambitiøse målsætninger. Endelig mindede formanden om, at KADKs egenkapital ikke 
kan bruges frit, men i givet fald kun efter nærmere aftale med ministeriet.  

Bestyrelsen takkede for oplæg og de gode drøftelser og bad rektoratet komme tilbage til et 
kommende møde med en mere udviklet plan for, hvordan besparelserne forventes udmøntet 
og overveje yderligere indtægtsmuligheder. Det overvejes om der i det nye år skal være en 
særlig drøftelse af det strategiske budget og dertil knyttede udfordringer. Alt i forlængelse af 
hvordan den kommende finanslov sætter rammerne for KADK. 
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Ad. 4. Opsigelse af lokaler på Esplanaden og flytning af KADKs konserveringsaktiviteter til Campus 

Holmen 

LUKKET PUNKT, hvorfra der dog kan refereres følgende: 

MLA orienterede om punktet og drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde, som baggrund for 

baggrundsmaterialet og drøftelserne på dagens møde samt beslutning. 

Bestyrelsen gav på baggrund af drøftelserne rektoratet mandat til at handle som anført i indstillingen. 

På kommende møde gives en status på tids-, proces- og campusplan, samt en mere udspecificeret 

økonomigennemgang.  

 

Ad. 5. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

MLA orienterede om beslutningen om den eksterne evaluering af bestyrelsens arbejde, der nu skal 

sættes i gang. Hvad er bestyrelsens rolle m.v., interviewrunde og afrapportering på mødet i marts. 

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 

 
Ad. 6. Bestyrelsens årsplan 2020 

Bestyrelsen godkendte datoer for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2020, dog at mødet i juni bliver den 

22. juni 2020. 

Ad. 7. Eventuelt 

LP orienterede om, at hun tager studiepause, og derfor har deltaget i sit sidste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen takkede Louise Preene for god deltagelse og sparring. 
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Dagsordenens punkt 3 b) Orientering fra rektor 
”Siden sidst” 
 

 

 

Anledning 

Rektor tilvejebringer til hvert bestyrelsesmøde en redegørelse, der sendes ud sammen med det øvrige 

bestyrelsesmateriale, så bestyrelsesmedlemmerne forinden selve mødet kan blive orienteret om, hvad 

der aktuelt foregår på KADK. 

 

Sagsfremstilling 

Medsendte bilag er således en status over hvad der er sket på KADK siden seneste bestyrelsesmøde, 

samt orientering om udvalgte fremadrettede aktiviteter. 

 

Fra bilaget kan især fremhæves KADK deltagelse på konferencen Building Green 2019, den netop 

åbnede udstilling Works+Words 2019 – Biennale med fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 

samt at CITA (Centre for Information Technology and Architecture) får millioner til at forske i kunstig 

intelligens. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om det medsendte bilag. 

 

 

Bilag: 

- Bilag til dagsordenens punkt 3 b) Orientering fra rektor 
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 Dagsordenens punkt 3 b) Orientering fra rektor 

 

Siden sidst – december 2019 

 

Forskning 

CITA får millioner til at forske i kunstig intelligens 

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget knap 5,9 millioner kroner til forskning i kunstig 

intelligens i arkitekturen. Størstedelen af midlerne går til CITA, Centre for Information Technology and 

Architecture, KADK. Forskningsprojektet sker i samarbejde med DTU. Projektet skal afdække, hvordan 

man får kunstig intelligens og biobaserede byggematerialer til at ’tale sammen’. Mere præcist 

undersøger projektet, hvordan digitale algoritmer kan bruges til robotstyret 3D-print af 

biopolymerkompositter – elementer som består af sammenkædede, identiske molekyler produceret af 

levende organismer – og som kan anvendes som byggemateriale i fremtiden. 

 

Forskere skal skabe levende svampearkitektur 

Projektet ”Fungal Architectures”, forkortet FUNGAR, modtager 21 millioner danske kroner over tre år 

fra EU-Kommissionens Future and Technologies-program (FET) , og KADK får den største andel på 6,6 

millioner kroner. Projektet samler en gruppe af tværfaglige forskere inden for arkitektur (CITA, Centre 

for Information Technology and Architecture, KADK), datalogi (Centre of Unconventional Computering 

– UWE Bristol), mykologi (Utrecht Universitet) og den italienske virksomhed MOGU, der beskæftiger 

sig med mycelium-baserede teknologier. FUNGAR skal integrere levende organismer og computerstyret 

funktionalitet i bygningsstrukturer. Projektet trækker på CITA’s ekspertise inden for robotteknologi, 

avancerede computermodeller og -simulering, og skal blandt andet udvikle nye måder at formstøbe 

mycelium på. Der findes allerede typer af svampebaserede byggekomponenter på markedet, men til 

forskel fra det svampemateriale, som skal bruges i FUNGAR-projektet er svampene ikke levende.  

 

Forskningsseminar om bagsidebeskyttelse af malerier 

Tirsdag den 29. oktober 2019 blev der afholdt et seminar på Institut for Konservering i samarbejde med 

specialist i præventiv konservering Tim Padfield,, hvor seneste forskningsresultater vedrørende 

bagsidebeskyttelse af malerier blev diskuteret med specialister fra Nationalmuseet, Statens Museum for 

Kunst og Roskilde Universitet. Studiet viser at en praksis, der benyttes i mange lande, med at indsætte 

buffermateriale bag maleriet for at stabilisere fugtigheden kan være meget uhensigtsmæssig. Hvis 

buffermaterialet ikke har samme temperatur som maleriet kan mikroklimaet bag maleriet blive mere 

ustabilt med forhøjet risiko for skader til følge. Konsekvenserne af dette blev diskuteret samt 

muligheder for formidling af den nye viden til konservatorer. 
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Uddannelse 

Optag også i kvote 1 på bachelor i arkitektur fra sommeren 2020 

KADK har besluttet igen at optage studerende til bacheloruddannelsen i arkitektur gennem både kvote 1 

og 2. Fra optaget i 2020 vil der blive optaget 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2. Baggrunden er at et ønske 

om større diversitet i ansøgerfeltet med ansøgere som har både stærke kunstneriske kompetencer og 

stærke akademiske kompetencer. Siden 2015, hvor optaget udelukkende er foregået via kvote 2, er de 

optagnes karaktergennemsnit og andelen af optagne med karaktergennemsnit på mere end 10 faldet 

betydeligt. Den primære årsag til at afskaffe optag i kvote 1 var at frafaldet var større blandt studerende 

optaget i kvote 1 end i kvote 2. (For studerende optaget i kvote 1 var frafaldet på 15-20% og i kvote 2 på 

10%). Derfor vil der være fokus på at alle ansøgere klædes godt på i forhold til at vælge den rigtige 

uddannelse, så frafaldet forbliver lavt.  

 

Internationalt udviklingsprojekt kobler design og teknologi 

Studerende og forskere fra Institut for Visuelt Design på KADK skal i samarbejde med Danmarks 

Tekniske Universitet og den hollandske organisation Commons Caretakers BV udvikle et nyt og 

brugervenligt interaktivt design til den digitale sikkerhedstjeneste eduVPN. Tjenesten bliver brugt af 

internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Projektet er blevet tildelt 531.000 kr. af fonden 

The Next Generation Internet-initiativ af Digital Single Market under Europa-Kommissionen. 

 

Øget samarbejdet mellem KADK og Cooper Union, NY 

Som en opfølgning på rektors besøg sidste år på Cooper Union i New York, har KADK/IBK afsøgt 

mulighederne for at etablere et tættere samarbejde med skolen. Arbejdet er støttet med 50.000,- fra 

C.V. Obels Fond. Der er gennemført to besøg hvor der er blevet drøftet muligheder for samarbejde, 

deltaget i kritiker og forelæsninger samt afholdt åbne roundtable dicusssions for kollegaer, studerende 

og faget. Begge institutioner ser en mulighed for et styrket og mere formelt fagligt samarbejde med 

fokus på pædagogik og arkitektur og er i gang med en indledende dialog om indhold, organisering og 

økonomi, og tidsplan for dette. 

 

Skræddersyet uddannelsesforløb for BoConcept 

KADK har indgået et samarbejde med Møbelkæden BoConcept A/S om levering af et skræddersyet 4-

dags kursusforløb i Interior Design. Kurset indgår i indretningskonsulenternes interne 

uddannelsesprogram, og målet er, at BoConcepts indretningskonsulenter får styrket deres faglige 

fundament for bedre at kunne rådgive om indretning og nordisk møbeltradition. Initiativet ligger i 

naturlig forlængelse af KADK’s strategi for efter- og videreuddannelse, som både har mål om øget 

internationale aktiviteter og flere skræddersyede kurser. Første hold starter 2. december 2019.  

 

KADK - New York 

I forbindelse med samarbejdet ”The Future Design Can Make” afholdes et seminar omkring verdensmål 

12 (Ansvarligt forbrug og produktion) den 18. november på Parsons i New York. ”The Future Design 

Can Make” er et samarbejde imellem New York og Danmark drevet af Det Danske Generalkonsulat i 

New York. Samarbejdet inkluderer Parsons, Cooper Hewitt, Design Denmark, Dansk Design Center, 
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Designmuseum Danmark, Designskolen Kolding og KADK. Rektor og et hold medarbejdere fra KADK 

deltager i seminariet og i forskellige paneldiskussioner, og benytter lejligheden til dels at styrke 

samarbejdet med Parsons og dels at udvide netværket til andre førende designuddannelsesmiljøer i 

USA, med besøg på MIT, Pratt og Stanford.  

 

Studietur på tværs af uddannelser 

Studentersekretariatet og de fleste af de studerende der er aktive i KADK’s råd og nævn, var på fælles 

studietur til Stockholm i september. Turen bød på masser af fælles oplevelser og en stor respekt for de 

forskellige fagligheder på tværs af uddannelserne. De studerende er kommet hjem med en masse 

inspiration til forskelige tværfaglige tiltag på KADK. Rektor har ydet økonomisk støtte til turen. 

Generelt 

Ny pris til undervisere på de videregående uddannelser  

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen uddeler, som noget nyt, en national 

undervisningspris til syv fremragende undervisere på de videregående uddannelser. De syv priser er på 

hver 500.000 kroner og består af en personlig hæderspris på 200.000 kroner og 300.000 kroner, som 

skal bruges på udviklingsaktiviteter. Hver af de tre kunstneriske institutioner under uddannelses- og 

forskningsministeriet indstillede en kandidat og skulle derefter udvælge den ene der skulle indstilles 

samlet fra skolerne. Det blev kandidaten fra Arkitektskolen Aarhus som endte med at blive indstillet til 

prisen, som endnu ikke er uddelt. 

 

Møder med politikere  

KADK har haft foretræde for folketingets Forsknings- og Uddannelsesudvalg, FUU. Rektor fik bl.a. 

understreget KADK’s samfundsrelevans både i forhold til arbejdet med FN’s verdensmål og i forhold til 

grøn omstilling. Der blev også slået et slag for behovet for nye politiske tiltag i forhold til fx øget fokus 

på Arts og ikke kun STEM. Desuden blev den mulige kommende arkitektmangel italesat. Rektor har 

derudover haft decentrale møder med uddannelses- og forskningsordførere bl.a. for at komme med 

indspark til forhandlingerne om forskningsreserven, som er den årlige fordeling af forskningsmidler. I 

2020 har regeringen afsat 1,9 mia. kr. KADK fik 2 mio. kr. til pilotprojekter. Midlerne skal anvendes i 

2020. 

 

Kulturmødet på Mors 2019 

Institut for Konservering på KADK var repræsenteret som debattør på Kulturmødet på Mors i 

slutningen af august, der i år havde FN’s Verdensmål som overordnet tema. KADK satte Danmarks 

kulturarv til debat for fulde huse sammen med museumsdirektører og Slots- & Kulturstyrelsen under 

titlen: Hvad skal vi med dansk kulturarv? 

 

Kulturnatten på KADK 

KADK deltog som arrangør i Kulturnatten den 11. oktober 2019 og fungerede derudover som salgssted 

for Kulturpas. I udstillingssalen var udstillingen Climate – change for a sustainable future åben. På 

biblioteket kunne man opleve udstillingen Informal Horizons in East Africa, lavet af studerende og 

forskere fra KADK i samarbejde med Arkitekter uden Grænser. I tilknytning hertil holdt Arkitekter 

uden Grænser et foredrag om baggrunden for udstillingen. Som musikalsk supplement til temaet 

spillede John Mutombo & friends. Derudover var der et lille designmarked, hvor studerende fra KADK 
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solgte egne kreationer. På Institut for Konservering på Esplanaden var der åbent hus, hvor studerende 

fortalte om deres arbejde med bevaring af kultur- og naturarvsgenstande til de mange fremmødte 

gæster.  

 

Kantinedriften i udbud – fokus på bæredygtighed 

Aftalen med den nuværende kantineleverandør udløber sommeren 2020 og derfor iværksætter 

kantineudvalget nu et udbud af kantinedriften. Udbuddet varetages af kantineudvalget under styring af 

en kantinemægler. I kantineudvalget er der repræsentanter fra både administrationen, de faglige 

miljøer og de studerende. Processen skal munde ud i en anbefaling til rektoratet om valg af 

kantineleverandør under den nye aftale. Overskriften for udbuddet kommer til at være bæredygtighed, 

som bliver et væsentligt parameter i leverandørvalget sammen med de sædvanlige kriterier omkring 

økonomi, kvalitet, personaleforhold mv. 

 

Internationale arkitekter gæster KADK til åben forelæsningsrække 

Dette efterår åbner KADK igen dørene for en række forelæsninger med internationale arkitekter. 

Temaet er ’The Art of Analysis’ og omdrejningspunktet for de fire forelæsninger i rækken er 

arkitekturanalysens samspil med det arkitektoniske værk. Arkitekterne, der skal udforske årets tematik, 

har alle en både praktisk og teoretisk tilgang til arkitekturen – og så er de på vej frem i verden.  De fire 

arkitekter er Eddie Blake (Sam Jacob Studio og Royal College of Art), Sarah Wigglesworth (Sarah 

Wigglesworth Architects), Francesca Torzo (Francesca Torzo Architetto og Bergen School of 

Architecture) og Alexander Eisenschmidt (Studio Offshore og University of Illinois at Chicago). 

Forelæsningerne er gratis og åbne for alle. 

 

KADK på konferencen Building Green 2019 

Studerende og forskere fra Institut for Bygningskunst og Teknologi var stærkt repræsenteret på årets 

Building Green-konference den 30.-31. oktober i Forum, blandt andet med udstillingen ’Materialet som 

Agent’, hvor fire arkitektstuderende fra instituttet viste forskellige modeller af bæredygtige 

bygningselementer. Institutleder Natalie Mossin og professor Anne Beim deltog i debatten om 

bæredygtig beton og var med til at kåre en vinder af konkurrencen blandt arkitektstuderende om 

bæredygtig brug af beton. Vinderen blev Christian Minor Valentin for et projekt han lavede på tredje 

semester på KADK. 

 

Udenrigsminister åbner KADK-udstilling på arktisk topmøde 

Arkitektstuderende fra kandidatprogrammet Architecture and Extreme Environments på Institut for 

Teknologi udstiller bæredygtige feltstudieprojekter fra Arktis under konferencen Arctic Circle Assembly 

i Reykjavik. Udstillingen blev åbnet af udenrigsminister, Jeppe Kofod, som i sin åbningstale roste de 

arkitektstuderende for at kombinere stedsspecifik forskning med et innovativt mindset – for det er i den 

cocktail, at vi skal finde fremtidens bæredygtige løsninger, slog udenrigsministeren fast. Lektor og 

underviser på Architecture and Extreme Environments, David Garcia, deltog under Arctic Circle 

Assembly 2019 i en paneldebat om fremtidens byggeri og arkitektur i Arktis, som var arrangeret i 

samarbejde med den danske ambassade i Island. 
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KADK bliver grønnere på elforbruget 

KADK har indgået en treårig aftale med Ørsted om levering af el fra havvindmøller for perioden 2020-

2022. Aftalen vil være udgiftsneutral, da en højere pris pr. KWh modvirkes af PSO afgiftens afvikling. 

 

Works+Words 2019 – Biennale med fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed 

KADK’s nuværende udstilling, Works+Words 2019, har fokus på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og 

viser nutidig kunstnerisk udviklingsvirksomhed inden for arkitektur i Europa. Udstillerne er blevet 

udvalgt efter ansøgning. Det er tredje gang biennalen afholdes, og udstillingen kan ses d. 28. november 

– 19. januar 2020. 

 

Velkomst til nye medarbejdere understøttes digitalt 

Fra det kommende år vil nye medarbejdere på KADK modtage en digital velkomst i form af et ”e-

kursus” inden de starter på KADK. Formålet er at klæde nye medarbejdere på med et grundlæggende 

overblik over organisationen og undervisningsrammer. Hermed understøttes en god start og de nye 

medarbejdere bliver hurtigt selvkørende. Den digitale velkomst suppleres med en personlig velkomst og 

opfølgning i den enhed, man er ansat i.  

 

Flere udadvendte arrangementer sætter fokus på FN´s 17 verdensmål og bæredygtighed 

Ud over særudstillingen Climate – change for a sustainable future (omtalt i Siden sidst, september 

2019), har KADK den 10.-11. oktober afholdt Youth Climate Summit under C40 Mayors Summit i 

København, samt den 25. oktober afholdt konference i FN Byen om FN´s 17 verdensmål. 

Tilrettelæggelsen af Youth Climate Summit byggede bl.a. på input fra KADKlima, som er en 

klimaaktivistisk studentergruppe på KADK. Konferencen i FN Byen blev arrangeret i samarbejde med 

FN Byen og havde som formål at inspirere kandidater til deres afgangsprojekter. Det var 3. gang 

konferencen blev afholdt. I år var temaet Impact og målet at skabe refleksioner om rækkeviden af de 

beslutninger, man som professionel arkitekt, designer eller konservator er med til at træffe, i forhold til 

de 17. verdensmål. 

 

RKU-møde med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, SIU 

De tre RKU rektorer havde møde med SIU d. 4. oktober. Her orienterede SIU bl.a. om at der er ved at 

blive forberedt en sag om overgang til statsfinansieret selveje for de tre institutioner, som skal 

forelægges ministeren. Der blev ikke udmeldt en tidsplan. RKU påpegede bl.a. behovet for at blive 

ligestillet med universiteterne i forhold til at udtage patenter. Det kan de tre institutioner pt ikke. 

Herudover blev der drøftet dimensionering og finanslov. 

 

Bedre studiemiljø i biblioteket 

Et særligt fokus i 2019 er hvordan biblioteket bidrager bedst muligt til et godt studie- og 

forskningsmiljø på KADK. Med afsæt i input fra brugerdialog iværksættes nu tydeligere zoner for 

gruppearbejde, stillearbejdspladser, loungeområde og der indrettes et stille læsesalsområde som 

afskærmes delvis med plantevægge. Brugerne udtrykker i øvrigt anerkendelse af, at biblioteket via 

udstillinger, koncerter og events, debatter og samarbejder forsøger at være et tværfagligt samlingssted 

på Campus Holmen. 
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Digitalisering af KADK afgangsprogrammer 

Som led i en længere proces med oprydning og kassation i bibliotekets magasin på Refshaleøen bliver 

alle afgangsprogrammer fra Arkitekt- og Designskolen (1990-) i 2019 digitaliseret og gjort fuldt 

tilgængelige på et internt digitalt lager. Alle programmer kan søges frem med metadata via bibliotekets 

offentligt tilgængelige biblioteksdatabase. 
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Dagsordenens punkt 4 a) Kvartalsregnskab og prognose 
 

 

 

 

Anledning 

Bestyrelsen skal sikre løbende budgetopfølgning idet bestyrelsen over for ministeren er 

ansvarlig for institutionens anvendelse af den samlede bevilling. 

 

Sagsfremstilling 

Regnskabet efter 3. kvartal 2019 viser et overskud på 19,5 mio. kr. som følge af både mindre 
udgifter og større indtægter. Prognosen for hele 2019 viser et overskud på 3,2 mio. kr. blandt 
andet på grund af tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld i perioden 2011 til 2018 
på 2,7 mio. kr. og øgede indtægter fra betalingsstuderende. 
 
 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen på mødet tager kvartalsregnskab og prognose til efterretning. 

 

Bilag 

Bilag: kvartalsregnskab og prognose 
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 Dagsordenens punkt 4a) Opfølgning på budget 
2019 efter 3. kvartal 

  

 
Regnskabet for KADK efter 9 måneder af 2019 er opgjort. Der er ligeledes udarbejdet en prognose for 
hele 2019. Den samlede opfølgning efter 3. kvartal fremgår af Tabel 1. 

Efter 3. kvartal viser regnskabet et overskud på 19,5 mio. kr. Det forventede resultat for 4. kvartal er et 
underskud på 16,4 mio. kr. Indtægterne for hele året forventes at blive 295,1 mio. kr. og udgifter for hele 
året forventes at blive 292,0 mio. kr. Resultatet bliver et overskud på 3,2 mio. kr., som primært hænger 
sammen med flere indtægter fra betalingsstuderende og mindre udgifter til husleje som følge af tilbage-
betalt grundskyld på 2,6 mio. kr. fra et par af KADK’s lejemål.  

 

Regnskabet efter 3. kvartal 

Det regnskabsmæssige overskud på 19,5 mi0. kr. efter 3. kvartal skyldes både flere indtægter og lavere 
udgifter.  

De samlede indtægter er på 76 % af budgettet. De ordinære bevillinger ligger på forventet niveau, mens 
salgsindtægterne allerede efter 3. kvartal ligger på 101% af budgettet. Det skyldes primært flere 
indtægter fra betalingsstuderende end budgetteret. 

De samlede udgifter udgør 70 % af budgettet. De lavere lønudgifter skyldes primært flere vakante 
stillinger end forventet. De lavere driftsudgifter opstår fordi flere budgetområder har forskudt deres 
forbrug til senere på året. Huslejeudgifterne udgør 70 % af det budgetterede på grund af den tilbage-
betalte grundskyld. 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2019 efter 3. kvartal
Forbrug efter 3. kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 4. kvt. 2019 i alt Dif.

Indtægter 292,8 223,7 76% 71,4 295,1 2,3
 - Bevilling 258,2 193,6 75% 64,5 258,0 -0,2
 - Salgsindtægter 14,6 14,8 101% 2,4 17,1 2,5
 - Eksterne projekter 20,0 15,4 77% 4,6 20,0 0,0

Udgifter 292,8 204,2 70% 87,8 292,0 0,8
 - Løn 157,3 113,0 72% 45,7 158,7 -1,4
 - Øvrig drift 60,9 38,6 63% 24,5 63,1 -2,2
 - Husleje 49,3 34,3 70% 12,1 46,4 2,9
 - Afskrivninger 5,3 2,9 54% 0,9 3,8 1,5
 - Eksterne projekter 20,0 15,4 77% 4,6 20,0 0,0

Total 0,0 19,5 -16,4 3,2 3,2
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Forventninger til 4. kvartal 

Der forventes et underskud på 16,4 mio. kr. i 4. kvartal. Underskud har primært følgende årsager: 
 

 Driftsudgifterne bliver højere i 2. halvår som konsekvens af højere aktivitetsniveau i andet 
halvår 

 I foråret 2019 udmøntede rektoratet ekstra midler til primært faglige udviklingsformål. 
Forbruget af disse midler har kun i begrænset omfang fundet sted i første halvår, men 
forventes at medføre et større forbrug i andet halvår.  
 

For hele 2019 forventes et overskud på 3,2 mio. kr. Heraf skyldes 2,3 mio. kr. flere indtægter end 
budgetteret mens 0,8 mio. kr. skyldes lavere udgifter. KADK har arbejdet på at bringe både 
merindtægter og mindre udgifter i spil i 2019. Derfor forventes merforbrug på løn og drift for hele 2019.  

Selvom det ikke skønnes muligt at bringe hele det frigjorte beløb i spil i 2019, arbejdes der alligevel på 
at nå det. Med et budget på 292,8 mio. kr. må det dog forventes, at det vil være vanskeligt at ende med 
et regnskab lige på budgettet. 

På de eksterne finansierede projekter er der efter 3. kvartal realiseret 77 % af budgettet. Den samlede 
forventning til omsætningen for hele 2019 er fortsat på 20 mio. kr., hvilket svarer til budgettet. 
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 Dagsordenens punkt 4 b) Budget 2020 til 
godkendelse 

  

Anledning 

Bestyrelsen skal sikre løbende budgetopfølgning idet bestyrelsen over for ministeren er ansvarlig for 

institutionens anvendelse af den samlede bevilling. 

Følgende emner behandles under punkt 4b: 

• Budget 2020 

 
Sagsfremstilling 
Udkast til budget 2020 viser et budget i balance som følge af indtægter og udgifter på 296,5 mio. kr. På 
trods af bevillingsfald på grund af dimensioneringen er budgettet på niveau med 2019. Det skyldes 
øgede indtægter på salg og andre indtægter. På udgiftssiden er der omprioriteret fra centrale puljer og 
administration til strategisk udvikling. 

Der henvises til det vedlagte bilagsnotat for yderligere information.  

Tilføjelse: Regeringen indgik i aftes den 2. december Finanslovsaftale. Den skal derefter behandles af 
Folketinget. Der ser ud til at blive en god aftale for KADK med flere indtægter end i Finanslovsforslaget, 
men der forventes også lidt ekstra udgifter. KADK har endnu ikke fået indblik i de fulde økonomiske 
konsekvenser. Rektoratet orienterer bestyrelsen senere desangående. 

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere på møde og godkender det fremlagte udkast 
til budget for 2020. 

 

Bilag: 

- Bilag til 4.b: Budget 2020 
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Dagsordenens punkt 4 b) Udkast til KADKs budget 2020 
 
 

 

Budgettet bygger på Forslag til Finanslov 2020 samt det efterfølgende politiske forlig om 

fordeling af forskningsreserven for 2020. Budgetudgangspunktet for 2020 viste sig bedre end 

antaget, fordi Regeringen har fjernet omprioriteringsbidraget på Finanslovsforslaget. Dette 

til trods er der fortsat bevillingsfald, og alt andet lige ville budgettet derfor indeholde et 

underskud på ca. 4 mio.kr. Denne udfordring er løst ved at øge indtægterne. Derfor er 

budgettet for 2020 i balance med lige store indtægter og udgifter. Frem til 2023 fortsætter 

bevillingsfaldet som følge af dimensioneringen. Udfordringerne i perioden 2021 til 2023 

indgår i strategisk budget, som behandles på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Derudover er der inden for budgettet omprioriteret ca. 6 mio. kr. fra både centrale puljer og 

administrative udgifter/puljer til et nyt råderum for strategisk udvikling. Der er desuden, på 

samme måde som de senere år, afsat ca. 4 mio. kr. til strategiske udviklingsprojekter. Der er 

derfor i budget 2020 samlet afsat ca. 10 mio. kr. til implementering af KADKs strategi inden 

for udvikling af: 
 

1) Uddannelser, herunder fortsat udvikling af nye dagstudier og øget efter- og 

videreuddannelse, som øger indtægtsgrundlag og delvist kompenserer for de faldende 

bevillinger, jf. dimensioneringen. 
 

2) Forskning og Kunstnerisk udvikling, hvor den eksterne forskningsfinansiering øges, 

hvilket bidrager til dækning af faste lønninger.  
 

3) KADKs organisation, hvor der bl.a. bliver investeret i udvikling af ny visuel identitet, 

udstyr til KADK:LAB, kompetenceudvikling, samt nye systemer til digitalisering af 

administrative processer.  

 

Udkast til budget 2020 
Tabel 1 er udkast til budget for 2020 baseret på Forslag til Finanslov (FFL) 2020 og Uddan-

nelses- og Forskningsministeriets orientering om finanslovsforslaget samt forligsaftalen om 
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fordelingen af forskningsreserven for 2020. Budgettet balancerer indtægter og omkostninger 

på 296,5 mio. kr.  

 

Tabel 1 

Mio. kr. 
Budget 

2019 
Budget 
2020 Difference 

Bevilling 286,5 287,8 1,3 
Indkøbsbesparelse 13. fase   -0,3 -0,3 
2% omprioriteringsbidrag -13,9 -13,9 0,0 
Dimensionering -17,1 -25,3 -8,2 
Opretholdelse af udbud i Nexø 2,7 4,2 1,5 
Ny kandidatuddannelse    1,3 1,3 
Læreranstalternes Fælles Byplankursus   0,5 0,5 
Forskningsreserven til bæredygtighed    2,0 2,0 

Samlet bevilling 258,2 256,3 -1,9 
Salg og andre indtægter 14,6 19,2 4,6 

Eksternt finansierede projekter 20,0 21,0 1,0 

Indtægter i alt 292,8 296,5 3,7 
Løn 157,3 161,6 4,3 
Øvrig drift 60,9 59,5 -1,4 
Husleje 49,3 48,8 -0,5 
Afskrivninger 5,3 5,6 0,3 
Eksternt finansierede projekter 20,0 21,0 1,0 

Omkostninger i alt 292,8 296,5 3,7 
        

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 
 
 
Indtægter 
 

Bevilling 

Bevillingen på forslaget til finansloven udgør 256,3 mio. kr. i 2020. De største ændringer på 

forslaget til finanslov 2020 er yderligere fald i bevillingerne jf. dimensioneringen samt 

ophøret af det årlige omprioriteringsbidrag på 2%. Nye undervisningsaktiviteter og andel i 

forskningsreserven for 2020 er med til at forbedre bevillingen. Bevillingen er desuden 

opreguleret med forventet udvikling i priser og lønninger i 2020 på 1,4%. 

 

Salg og andre indtægter 

Salg og andre indtægter på i alt 19,2 mio. kr. stammer fra betalingsstuderende, deltager-

betaling på efter- og videreuddannelse, salg af materialer til de studerende, overhead fra 

eksternt finansierede projekter samt husleje og diverse samarbejdsaftaler. I forhold til 2019 

er indtægterne øget med 4,6 mio. kr., som primært stammer fra øget optag af internationale 

betalingsstuderende og efter- og videreuddannelse samt øget bidrag dækning af fælles-

omkostninger fra eksternt finansierede projekter jf. nedenfor. 
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Eksternt finansierede projekter 

De eksternt finansierede projekter forventes i 2020 at stige med 1,0 mio. kr. til 21,0 mio. kr.  

Hovedparten af indtægterne er eksternt finansierede forskningsprojekter, men dækker også 

over andre tilskud til fx uddannelse og den kommercielle del af aktiviteterne under efter- og 

videreuddannelse. 

 

Udgifter 
Udgifter i budgettet for 2020 er på 296,5 mio. kr. Det er en forøgelse på 3,7 mio. kr. i forhold 

til budget 2019. Der er både forøgelser og reduktioner af udgifter. Bl.a. indgår besparelser på 

puljer/administration med 5,8 mio. kr. og øgede udgifter til udvikling med 6,4 mio. kr. 

 

Lønninger 

I 2020 er udgifterne til løn på i alt 161,6 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. højere end 2019. 

Lønbudgettet dækker over, at lønudgifterne stiger på nogle områder og falder på andre. 

Lønudgifterne falder som konsekvens af, at der er nedlagt vakante administrative stillinger og 

nedbringelse af censorudgifterne. Samtidig er udgifter til de faglige miljøer tilbage ved det 

oprindelige niveau, efter der i 2019 blev uddelt ekstraordinære engangsmidler som 

konsekvens af en omlægning fra en årrække med budgetoverskud til budgetneutralt. 

Omvendt stiger lønudgifterne generelt, idet der er indregnet lønstigninger jf. statens centrale 

overenskomster. Hertil kommer, at der er afsat yderligere 1,0 mio. kr. på løn til forskning, 

som finansieres af en engangsbevilling på 2 mio. kr. fra forskningsreserven 2020.  

 

Der er desuden afsat godt 6 mio. kr. i varige lønudgifter til et nyt råderum til strategisk 

udvikling af KADK. 

 

Øvrig drift 

Udgifterne til øvrig drift er på 59,5 mio. kr. i 2020, hvilket er en reduktionen på 1,4 mio. kr. i 

forhold til 2019.  Alt andet lige ville driftsudgifterne stige med ca. 4,5 mio. kr. som 

konsekvens af årlig prisregulering, der er afsat yderligere 1 mio. kr. til udgifter til ekstra 

forskning som finansieres af engangsbevilling på 2 mio. kr. fra forskningsreserven, dertil 

kommer en række mindre bevægelser.  

 

Når driftsudgifterne falder hænger det sammen med, at der efter omfattende interne 

processer er identificeret besparelser 5,8 mio. kr. på puljer og administration fx gennem en 

række tiltag som bedre indkøbsaftaler, tværgående prioriteringer, beskæringer af 

budgetposter samt fjernelse af en pulje på 1,5 mio. kr. til imødegåelse af ekstraordinære 

udgifter– idet den stort set ikke er anvendt de seneste år.  

 

Der er som de øvrige år afsat udviklingsmidler i form af strategisk udviklingspulje på 3,8 mio. 

kr. og rektoratets udviklingspulje på 2,8 mio. kr. Dertil kommer, at budgettet indeholder 1,8 
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mio. kr. til yderligere kompetenceudvikling, hvoraf 0,8 mio. kr. er til central strategisk 

kompetenceudvikling som fx pædagogisk efteruddannelse.  

 

Husleje 

Huslejen i 2020 udgør 48,8 mio. kr. Huslejen stiger 2 procent i 2020 som følge af den 

automatiske prisregulering. Lejemålene hos Bygningsstyrelsen har været gennem en ny 

ejendomsvurdering jf. reglerne i SEA-ordningen. De nye ejendomsvurderinger er lavere end 

de nuværende, og huslejen er som følge heraf reduceret med 1,4 mio. kr. om året. Men da det 

er besluttet at alle institutioner skal holdes neutrale, er bevillingen ligeledes reduceret med 

1,4 mio. kr. 

 

Afskrivninger 

De generelle afskrivninger er på 5,6 mio. kr. i 2020. Det inkluderer en stigning på 0,2 mio. kr. 

vedrørende KADK:LAB, der tager udgangspunkt i en gradvis investering på op til 12,0 mio. 

kr. over en 3-årig periode. Udviklingsprojektet vedrørende KADK:LAB er dog ikke afsluttet, 

og det afsatte beløb er derfor foreløbigt. 

 

Usikkerheder i budgettet 
Indtægtsbudgettet er grundlæggende meget robust. Størst usikkerhed knytter der sig til 

opbygningen af forretningsområdet efter- og videreuddannelse. Markedet er vanskeligt at 

agere i, og derfor vil der være en vis risiko forbundet med opnåelse af disse indtægter.  

 

Der er foretaget omprioritering af udgifter fra de administrative områder og udviklingspuljer. 

Ændringer i forudsætningerne for omprioriteringerne på de administrative områder kan gøre 

det vanskeligt at opnå den fulde besparelse i 2020 fx kan det vise sig at nogle udgiftstyper 

stiger mere end budgetteret. 

 

I 2020 skal der iværksættes en lang række nye udviklingsaktiviteter som bl.a. nye 

uddannelser, forskningsreservens bæredygtighedsprojekter og projekter af mere strategisk 

natur. Det har tidligere vist sig vanskeligt at få aktiviteterne iværksat hurtigt nok – særligt 

hvor ansættelser er påkrævet. Det kan betyde forsinkelser i afløbet på bevillingen.  
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Bilag. 

 

 
 

 

 

 

Tabel 4. Udvikling i studenterårsværk på KADK
Studenterårsværk 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Reduktion 2015-23
Arkitektuddannelsen 903 896 876 843 803 751 687 644 635 -268 -30%
Designuddannelsen 598 594 580 557 523 485 450 428 422 -176 -30%
Konservatoruddannelsen 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0 0%
I alt 1571 1560 1526 1470 1396 1306 1207 1142 1127 -444 -28%
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Dagsordenens punkt 5a) Vision og strategi 

  

Anledning 
På bestyrelsesmødet 20. juni 2019 blev bestyrelsen præsenteret for en Vision og strategi for KADK 
2019-21. Siden har rektoratet arbejdet videre på baggrund af de bemærkninger der fremkom. 
Rektor blev bedt om at udfolde visionens overskrift; Make og Change. Beskrivelserne vedr. værdier og 
handlinger gav ikke anledning til ændringer. 
 
Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en ny tekst som udfolder Make. Change. Se bilag s. 5 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen endeligt beslutter at vedtage den reviderede Vision og Strategi 2019-21. 
 
Bilag:  

Vision og strategi 2019-21 

 



MAKE.
CHANGE.
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KADK  I  TAL

ARKITEKTURPR. 01.10.2018 DESIGN KONSERVERING I ALT

514 63 1437

21/7 14/2  5/1 40/10

Samlet antal studerende

Ph.d.-studerende/
erhversPhD-studerende

 867  577  0* 1444

160  93 0* 253

Antal ansøgere (BA 2018)

Antal optagne (BA 2018)

Antal medarbejdere 
(årsværk)

309 173 265,9 mio. kr.
Antal VIP’er
(årsværk)

Bevilling

860

*Konservatorskolen havde ikke optag af nye studerende i 2018

KADK 
Vision og strategi 



MISSION

“Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler

for Arkitektur, Design og Konservering har som

højere uddannelsesinstitution til opgave på

kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give

uddannelse i arkitektur, design, 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”. 

Bekendtgørelse af lov om videregående
kunstneriske uddannelsesinstitutioner,
nr. 787 af 8. august 2019.
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MAKE. CHANGE. 
KADK 
Vision og Strategi 2019-2021 
 
Vedtaget af KADK’s bestyrelse  
december 2018  
 
Da KADK er i proces med at udvikle 
en ny visuel identitet, er dokumentet  
i sin nuværende form at betragte som 
midlertidigt. 



VISION
 
 
MAKE
Kernen på KADK er kreativ formgivning og sanselighed.  

Med afsæt her i skaber vi ny viden og erkendelse på højeste  

internationale niveau.

CHANGE
Vi bidrager til samfundsmæssige forandringer, som understøtter et 

godt liv for alle og en bæredygtig planet.

 

MAKE.
CHANGE.
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VÆRDIER

Det Kongelige Danske  
Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og 
Konservering bygger på et  
stærkt bånd af tværgående 
værdier.

Frihed og fællesskab 
 
Vi tror på at en tydelig forventningsafstem-
ning med store frihedsgrader er grundlaget 
for den største værdiskabelse.

Mangfoldighed

Vi ønsker at tiltrække de dygtigste  
studerende og medarbejdere, uanset deres 
personlige baggrund. Vi skaber en kultur, 
hvor der er tolerance og åbenhed, og hvor 
forskellighed ses som en styrke.

Gennemslagskraft 

Vi tilstræber en direkte indvirkning på det 
internationale og nationale samfund 
gennem vores kandidater, gennem resulta-
terne af vores forskning og gennem samar-
bejde.

Kritisk refleksion 

Vi ønsker et lærende miljø med eksperi-
menter, saglig kritisk refleksion og høj 
diversitet i teorier og holdninger.

Trivsel 

Vi ønsker at fremme trivsel gennem en god 
omgangstone, gensidig støtte, en god 
balance mellem arbejde og fritid og et godt 
fysisk arbejdsmiljø.
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STRATEGI  2019-2021

Uddannelse 
 
Kvaliteten af uddannelserne skal være på højeste niveau.  
Vi vil i strategiperioden særligt styrke kandidaternes mulighed 
for at tage andel i samfundsudviklingen af digitale teknologier  
og bæredygtige løsninger. Vi vil øge volumen af uddannelses- 
aktiviteter og således i højere grad medvirke til bæredygtig 
vækst i Danmark. 
 
 

 

Forskning 
 
Kvaliteten af vores forskning 
skal være på højeste niveau.  
Vi vil i strategiperioden særligt 
styrke KADK’s bidrag inden for 
nye digitale teknologier og  
bæredygtige løsninger. 
 
 
 
 
 

Organisatoriske rammer 
 
KADK’s organisatoriske 
rammer skal understøtte  
vores vision og strategi, både de 
interne forudsætninger og ønsket 
om eksternt samarbejde og 
gennemslagskraft. Det skal sikres 
at KADK’s økonomi er i balance.
 
 

Handlinger 

• Vi har fortsat fokus på – og udvikler aktiviteter som bidrager til at bringe 
KADK’s dimittender hurtigt i arbejde  

• Studerende og medarbejderes kompetencer inden for digital teknologi og 
bæredygtighed øges 

• Vi har en samlet indsats for at understøtte FN’s verdensmål frem mod 2030 

• Vi indgår i nye strategiske samarbejder omkring uddannelse og tilbyder 
uddannelsesformater, som understøtter eksternt samarbejde 

• Vi øger antallet af kurser, programmer og/eller uddannelser, herunder 
efter- og videreuddannelsestilbud og flere betalingsstuderende 

• Vi arbejder målrettet på at øge trivsel hos studerende og medarbejdere, 
bl.a. gennem bedre planlægning 

• Vi opnår institutionsakkreditering af vores kvalitetsudviklingssystem for 
uddannelse i 2020 

Handlinger 

• Kvaliteten af forskningen øges, bl.a. 
gennem et nyt, samlet kvalitetsud-
viklingssystem 

• Vi øger volumen af forskning inden 
for digitale teknologier og bære- 
dygtighed 

• Vi øger den eksterne forsknings- 
finansiering bl.a. gennem flere 
eksterne samarbejder

Handlinger 

• Vi forbedrer den digitale support 
af uddannelserne, bl.a. gennem et 
nyt Learning Management System 

• Vi styrker KADK:LAB 

• Vi skaber forudsætning for at 
konservator-, arkitektur- og 
designuddannelserne kan samles 
på Holmen senest i 2023 

• Vi iværksætter en strategi som 
skal øge bæredygtigheden i 
KADK’s drift 

• Vi får en ny visuel identitet, som 
kommunikerer klart, hvad KADK 
står for
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Dagsordenens punkt 5b) Bestyrelsens opfølgning 
på strategi 

  

Anledning 

Resultaterne af KADKs nye Vision og Strategi 2019-21 skal løbende følges af bestyrelsen. 

Hertil findes en række redskaber, som indbefatter bestyrelsens nøgletal, årsrapporten, ministerens 

rammeaftale, rektors resultatlønskontrakt, mm.  

Bestyrelsen har hidtil tillige fulgt den strategiske handlingsplan gennem status-rapportering på en 

række udviklingsprojekter. Som konsekvens af den nye handlingsplan i Vision og Strategi 2019-21 er 

der brug for et nyt udgangspunkt for status-rapportering. 

 

Sagsfremstilling 

Når den nye Vision og Strategi 2019-21 er vedtaget, udarbejder rektoratet en ny liste over 

udviklingsprojekter som svarer til den nye handlingsplan. Opfølgning sker på samme måde som hidtil 

ved en gennemgang af status markeret som rød, gul, grøn og ved at særlige projekter tages ud til en 

mere grundig gennemgang hen over året. 

 

De igangværende udviklingsprojekter, som bestyrelsen tidligere har fulgt, er integreret i forslaget til den 

nye handlingsplan på følgende måde: 

• Projektet vedr. kvalitetsudvikling og institutionsakkreditering lukkes til nytår, hvor KADKs 

indsats er afsluttet og vi afventer en afgørelse. Hvis ikke KADK opnår positiv akkreditering i 

første omgang, iværksættes nyt projekt. 

• Projektet vedr. FNs 17 bæredygtighedsmål fortsætter med fornyet kommissorium. 

• Projektet vedr. visuel identitet fortsætter indtil vedtagelse af navn og visuel identitet. 

• Projektet vedr. digital understøttelse af undervisning og læring er overført i den nye 

handlingsplan. 

• Projektet vedr. KADK:LAB er ligeledes overført. 

• Projektet vedr. Onboarding af nye kolleger lukkes, da det midt i december er fuldført med 

udarbejdelse af en digital introduktion. 

• Projektet vedr. tværgående undervisning på kandidatniveau er overført i den nye 

handlingsplan. 

• Projektet vedr. campusplan er ligeledes overført. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager at fortsætte den hidtidige praksis med at følge den nye 

handlingsplan ved hjælp af status-rapportering på en række udviklingsprojekter to gange om året.  
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Dagsordenens punkt 5c) KADK:LAB 

  

Anledning 
På bestyrelsesseminaret 11. – 12. september orienterede rektor om visionen for KADK:LAB. Den 
handler om at gå fra værksteder, som er smalt koblet til uddannelserne, over til værksteder, der er bredt 
koblet til uddannelser og til forskning/KUV, samt er State of the Art når det handler om digitale 
teknologier. Samtidig er det ambitionen at tilknytte strategiske samarbejdspartnere både fra andre 
forskningsinstitutioner og fra erhvervslivet, herunder start-up-aktiviteter.  
 
Sagsfremstilling 
Rektor har siden bestyrelsesseminaret arbejdet videre med at tilvejebringe en mere udfoldet proces- og 
tidsplan for udviklingen af KADK:LAB.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om proces- og tidsplanen på mødet.  
 
Bilag:  

Ingen bilag 
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