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 Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 14. 
december 2017, kl. 09:00 til 12:00 
 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 4. ordinære bestyrelsesmøde i 
2017 

Torsdag den 14. december 2017 kl. 09:00 til 12:00 på KADK, Holmen 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat, bilag 

2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor, bilag 

3. Status for rammekontrakt, LUKKET PUNKT, bilag  

4. Økonomi – budget for 2018 og 3. kvartals regnskab, bilag 

5. Opfølgning på bestyrelsesevaluering, LUKKET PUNKT, bilag 

6. Status på udviklingsprojekter, særligt fokus på projekter med FN’s 

bæredygtighedsmål 

7. Opdateret årsplan, bilag 

8. Eventuelt 
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 Referat fra tredje ordinære bestyrelsesmøde på KADK, 
samt strategiseminar, Schæffergården 

 Dato: tirsdag den 26. september 2017, kl. 12 til onsdag den 27. september kl. 12 på Schæffergården 
 
 
Deltagere: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Dan Stubbergaard (DST), Jesper Stub 
Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Lis Andersen (MLA), Ole 
Sørensen (OSO), Anne-Louise Sommer (ALS), Jane Richter (JR) 
  
Fraværende: Lisbeth Dam (LD), Christian Bason (CB) Josephine Nørtoft Saabye (JNS) 
 
Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Chef for 
Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal, på dag 2 (SHOL), Chef for Økonomi og HR Villy 
Dahl Jensen (frem til og med pkt. 4, dag 1, samt pkt. 3, dag 2). 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 
 
Dagsorden til det ordinære bestyrelsesmøde  
 
Dag 1: den 26. september 2017, kl. 13-14 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat 

3. Nyheder fra bestyrelsesformand og rektor 

4. Halvårsregnskab og prognose for 2017 

5. Opfølgning på bestyrelsesevaluering 

6. Godkendelse af ny valgstatut 

7. Bestyrelsesmøder i 2018 

8. Eventuelt 

 

Referat fra selve bestyrelsesmødet 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen og orienterede om dagens program., 

Desværre var det ikke muligt for studenterrepræsentanterne.at deltage. 

 

Dagsorden, blev herefter godkendt. Desuden orienteredes om det kommende forhandlingsmøde i 

styrelsen, samt hvordan man bedst kunne inddrage bestyrelsen i dette, ex. med et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde forventeligt den 22. november.  
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Ad. 2. Godkendelse af referat  

 

Referatet fra mødet den 19. juni 2017 blev godkendt.  

 

Ad. 3. Nyheder fra bestyrelsesformand og rektor 

LDL orienterede om, at der er udpeget en ny professor, Deane Simpson indenfor By og Bygningskunst  

LDL har deltaget i en meget populær designudstilling i Tent i London. Den danske ambassadør var til 
stede på udstillingen, samt medarbejdere fra Kulturstyrelsen, Direktøren for hele Tent-udstillingen var 
også forbi for at hilse og se KADK-udstillingen. KADKs udstillingsleder og øvrige involverede 
medarbejdere og studerende har gjort et fint arbejde.  

Udstillingen om cirkulær økonomi på KADK er velbesøgt og en række særlige indbudte gæster har 
meldt deres ankomst. Næste år vil der være en udstilling med fokus på Afrika. Også her arbejdes med at 
gøre samfundsrelevansen meget synlig. 

Bestyrelsen udtrykte stor ros til alle på KADK i forhold til den styrkede indsats på kommunikation. Der 
er nået utroligt meget på det seneste år bl.a. gennem vores FN-satsning, som er med til at synliggøre 
KADKs engagement og samfundsrelevans. Dette er sket på mange forskellige platforme, såvel i de 
skrevne medier som i TV/radio m.v. 

 

Ad. 4. Halvårsregnskab og prognose for 2017 

VDJ orienterede om halvårsregnskabet for de første 6 måneder af 2017. Der er budgetteret et samlet 

overskud i 2017 på 2 mio. Efter 2. kvartal er overskuddet på 15,1 mio. kr. Overskuddet indeholder til-

bageførte hensættelser vedr. fratrædelsesordninger på 4,2 mio., der først udgiftsføres ved afslutningen 

af studieåret.  

 

Indtægterne er højere end forventet bl.a. på grund af fakturering af efterårets betalingsstuderende samt 

større materialesalg på værkstederne end oprindeligt budgetteret. De eksternt finansierede projekter er 

på 45% af budgettet, men forventes stadig at nå budgettet på 17,5 mio. kr. 

 

Lønudgifter er lavere end forventet på grund af de tilbageførte lønhensættelser jf. ovenfor. Der er 

desuden forsinkelse i besættelse af visse nye udviklingsstillinger. Driftsudgifterne er generelt lavere, da 

der er udvist stor tilbageholdenhed. Huslejebetalingen er over det budgetterede grundet forudbetaling-

er.  

 

Der ventes et underskud på 11,7 mio. kr. i 2. halvår, således at resultatet for 2017 forventes at blive et 

overskud på 3,4 mio. kr. Der er tale om en lille forbedring i forhold til det budgetterede overskud på 2,0 

mio. kr. 

  

Ad. 5. Opfølgning på bestyrelsesevaluering 

MLA indledte med orientere om, at opfølgning på bestyrelsesevalueringen planlægges til 

bestyrelsesmødet i december. Der udarbejdes et introduktionspapir til nye bestyrelsesmedlemmer, så 

disse kan komme godt ind i bestyrelsesarbejdet.  
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Det blev bemærket, at det i forhold til nye medlemmer er vigtigt at sikre grundlæggende viden, om de 

særlige forhold, der er for sådanne institutioner.  

 

Ad. 6. Godkendelse af valgstatut 

SLAW orienterede om det nye valgstatut, der regulerer valg til bestyrelse, råd og nævn m.v., skal 

godkendes i bestyrelsen. Der var i forhold til det fremsendte materielle kommet få tekniske tilrettelser 

siden udsendelse, bestyrelsen godkendte valgstatutten med disse tilrettelser.  

 

Bestyrelsen godkendte valgstatutten og er indstillet på at bemyndige ledelsen i fremadrettet at 

godkende tekniske ændringer. 

 

Ad. 7. Bestyrelsesmøder i 2018 

LDL orienterede om planlagte datoer for møder i 2018, samt spurgte bestyrelsen hvorvidt der var 

tilslutning til fremadrettet at have seminarer som hidtil. Bestyrelsen var enige om at det har stor værdi 

at holde sådanne seminarer med overnatning, også i relation til at få nye medlemmer godt integreret i 

bestyrelsen. 

 

Næste seminar afholdes 26-27. september 2018. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Jesper Stub præsenterede sit oplæg fra den store ICOM-konservatorkonference, i starten af september, 

hvor man fejrede organisationens 50 års jubilæum. 1022 registrerede deltagere, det højeste antal 

nogensinde fra 58 forskellige lande. 150 fagfælle bedømte præsentationer i løbet af 5 dage. På 5 

forskellige mødesteder, samt sociale events bl.a. Kgl. Bibliotek, nationalmuseet, m.v. 

Eske Willerslev m.fl. holdt oplæg og der var ture ud til forskellige interessante steder. Mikkel Scharff fik 

en ICOM-medalje. Der var stor støtte af frivillige studerende for at få arrangement til at fungere. Der 

var desuden eksterne sponsorater. Meget fine anmeldelser og branding af København. Budget på 5. 

mio. primært ved deltagerbetaling. Arrangement faciliteret via eksternt bureau, der var meget effektive. 

Alle konferencedeltagere fik en bog, med chip-kort med alle præsentationerne. 

 

Selve bestyrelsesmødet var således slut, og strategiseminaret 

påbegyndtes. 
 

MLA orienterede om planen for eftermiddagen. 

 

Herefter fulgte fagleder- samt institutpræsentationer: [se præsentationerne på www.kadk.dk] 

 

Bestyrelsen drøftede på baggrund af de gode og inspirerende oplæg status og udviklingsmuligheder for 

KADK og bestyrelsesformanden afsluttede med at takke for et godt og professionelt indblik i hvor langt 

vi er nået. Hun takkede institutlederne og deres medarbejdere for det store arbejde der er foregået det 

forløbne år. Med sindsro kan vi fortælle eksternt om KADK og det vi har opnået. I f.t den eksterne 

kommunikation er der nu en meget større viden om og forståelse for uddannelserne og deres relevans – 
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og dermed en positiv opfattelse af KADK. Vores arbejde med verdensmålene har bidraget tydeligt til 

dette ift. KADKs stakeholders og interessenter.  

 
Dag 2: den 27. september 2017, kl. 8:30-12 
 
MLA bød velkommen til dag 2 og orienterede om dagens program, hvor pkt. 3 af praktiske hensyn ville 
blive behandlet først. 
 

1. Strategisk rammekontrakt 

2. Revideret strategi/vision 2018-2021  

3. Strategisk budget herunder egenkapitalens størrelse 

 
Ad 3. Strategisk budget herunder egenkapitalens størrelse 
Strategisk budget: 
SLAW orienterede om det udsendte bilag, handlingsplanen foreskrev en økonomi i balance. VDJ 
gennemgik det foreløbige strategiske budget for 2018-2023. Vores bevilling falder hen over årene bl.a. 
grundet omprioriteringsbidraget og de generelle reduktioner grundet dimensioneringen. Beløbene er 
baseret på forslag til finanslov for 2018 
 
Der vil være fokus på, langtidsplanlægning – bl.a. nye styringsredskaber, herunder langtidsprognoser 
vedr. løn - samt muligheder for øgede eksterne indtægter. Dette er dog ikke endeligt afdækket endnu. 
 
Egenkapitalen: 
VDJ gennemgik den forventede udvikling i egenkapitalen frem til 2023, samt udleverede justeret bilag. 
Rigsrevisionen har haft fokus på størrelsen af universiteternes egenkapital. Konklusionen er, at den 
enkelte institution skal forholde sig til egenkapitalens størrelse. For KADK er der udarbejdet et regne-
stykke på de risici, som egenkapitalen skal afdække. Ved eventuel overgang til selveje skal beregningen 
justeres lidt, og der skal være større fokus på de risici, som KADK arbejder med. 
 
Det blev drøftet, hvad en flytning af Konservatorskolen ville have af indflydelse på egenkapitalen, 
herunder muligheder for ekstern finansiering. Det vurderes, at KADK har behov for en egenkapital i 
niveauet 14-15 mio. kr. Da egenkapitalen i øjeblikket er højere, er der alt andet lige ikke behov for 
yderligere opbygning af egenkapitalen. Såfremt KADK overgår til selveje og selv skal finansiere 
flytningen af Konservatorskolen til Holmen med et driftsunderskud på 9 mio. kr., viser de foreløbige 
vurderinger, at egenkapitalen vil være stor nok til det opgjorte dækningsbehov. Der vil dog ikke være 
inkluderet en modernisering af Konservatorskolens faciliteter i dette, hvilket vil kræve yderligere 
tilførsel af kapital. Det forudsættes, at ministeriet kan tiltræde, at dele af egenkapitalen kan anvendes til 
dette formål.  
 
Ad 1 og 2. Strategisk rammekontrakt samt strategi og vision 
 
MLA redegjorde for processen med den strategiske rammekontrakt. 
 
LDL præsenterede herefter sine tanker om det fremtidige KADK, som et stærkt kraftcenter, hvor de 
interne aktiviteter spiller aktivt sammen med det omgivende samfund. Der skabes synergi og skolens 
aktiviteter er både sammen og hver for sig er i vekselvirkning med omgivelserne.  
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Der blev præsenteres et udkast til 6 målepunkter, der foreslås indarbejdet i kontrakten. 
 

• Efter og videreuddannelse – livslang læring og udveksling med samfund og erhverv 
• Konservering er et levende aktiv 
• Praktik skaber læring i praksis - skal gøres obligatorisk og ind i studieordningen 
• KUV skaber kvalitetsløft i uddannelse og samfund, skal i dialog med omverden 
• KADK-LAB – teknologi som drivkraft i fremtidige arkitektur, design og konserveringsmæssige 

løsninger 
• Digitalisering/”sømløs” support 

 
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at forbedre indhold og proces, og det aftaltes at rektorat 
og formandskab arbejder videre med oplægget med henblik på en nærmere drøftelse på ekstraordinært 
bestyrelsesmøde i november. 
 
MLA takkede derefter bestyrelsen for en god drøftelse. 
 
Dernæst havde bestyrelsen inviteret departementschef Agnete Gersing til at komme og holde oplæg; 

”Status og perspektiver” [se præsentationen på www.kadk.dk] 

 
Bestyrelsen havde derefter en god dialog med Agnete Gersing om KADKs aktuelle situation 
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 Referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde, 
onsdag den 22. november 2017 
Som aftalt på bestyrelsesmødet den 26. september og efter aftale med bestyrelsesformanden 
indkaldes hermed til ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 22. november 2017, kl. 16-
18. 

 
 Dato: 22. november 2017 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 
Deltagere: Mette Lis Andersen, Ole Sørensen, Christian Bason, Lene Dammand Lund, Svend Lawaetz, 
Søs Holmdal, Anders Abraham, Mette Kynne Frandsen, Ann Merete Ohrt. 
 
Dagsorden 
 

1. Kort orientering fra bestyrelsesformand og rektor 
 

2. LUKKET PUNKT - Drøftelse af ”Oplæg rammekontrakt 2018-2021”, bilag 
 

3. Eventuelt 
 

 
Referat: 
 
Ad1) Kort orientering fra bestyrelsesformand og rektor 
MLA orienterede om, der er 3 bestyrelsesmedlemmer hvis beskikkelsesperiode udløber 31. januar 
2018. Det foreslås ministeren, at de 3 forlænges. Bestyrelsen drøftede hvordan man kunne sikre, at der 
i bestyrelsen fremover er bl.a. medlemmer med kendskab til undervisning og forskning. Tilsvarende 
kunne det være interessant med nogen, dder har specifikke teknologiske kompetencer.  
 
LDL orienterede om, at  en journalist har bedt om seneste APV og UMV i forbindelse med en 
undersøgelse af om der er #metoo-sager på de kunstneriske uddannelser. Der er ikke noget i APV og 
UMV, der tyder på at der er problemer af den karakter på KADK.  
 
Vedr. KADKs udstilling om cirkulær økonomi orienterede LDL fra beskæftigelsesminister Brian 
Mikkelsens besøg i denne uge, hvor han roste KADK og det arbejde vi gør for at skabe relevans  -også 
i et økonomisk perspektiv. Efterfølgende har også Dansk Byggeri været på besøg. Der er gensidig 
ønske om samarbejde.  
 
Ad 2) Drøftelse af ”Oplæg til rammekontrakt 2018-2021” 
LUKKET PUNKT 
 
Ad 3) Eventuelt 
Intet til dette punkt 
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 Siden sidst til bestyrelsesmødet d. 14. december 2017 

 Dagsordenens pkt. 2 

Arbejdet med FN’s verdensmål 
- KADK oplæg på Green Building Council’s vinterkonference 5/12 2017 

Rektor Lene Dammand Lund holdt d. 5/12 2017 oplæg på Green Building Council’s 

vinterkonference om KADK’s arbejde med verdensmål og vigtigheden af forstå den 

æstetiske dimension.  

 
- Prominente besøg på udstillingen Cirkulær Økonomi 

KADK’s netop lukkede udstilling Cirkulær Økonomi har haft flere prominente besøg 

af fx erhvervsminister Brian Mikkelsen, der gav udstillingen et 12-tal, 

administrerende direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen, administrerende 

direktør i DI Karsten Dybvad, folketingsmedlemmerne Mogens Jensen (S), Morten 

Østergaard (R) og Rasmus Nordquist (Alt.) samt formand for Carlsberg-fondet 

Flemming Besenbacher. Møderne har generelt øget de besøgendes viden om KADK, 

herunder om vores arbejdsmetoder samt høje og relevante niveau på forskning og 

KUV.  

 
- KADK oplæg i Arkitektforeningen d. 31/10 2017 

Arkitektforeningen har en seminarrække under overskriften Morgenklog. D. 31/10 

2017 var emnet FN’s 17 verdensmål for en bæredygtigt fremtid. Rektor Lene 

Dammand Lund var inviteret til at holde et oplæg om KADK’s arbejde med 

verdensmålene. 

 
- Seminar i FN Byen d. 10/10 med deltagere fra både KADK og FN Byen 

Tirsdag den 10. oktober var FN City Copenhagen rammen om en stor konference, 

hvor repræsentanter for en række af FN’s organisationer mødtes med 180 

afgangsstuderende og medarbejdere fra KADK. Formålet var i fællesskab at blive 

klogere og skarpere på, hvordan arkitektur, design og konservering kan bidrage til at 

løfte og realisere de 17 verdensmål for en mere bæredygtig verden. 
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Internationalt samarbejde  
- Besøg på Parsons i New York 

I uge 46 var rektor og prorektor med som en del af en dansk delegation til New York 

for at styrke samarbejdet med amerikanske design –og arkitekturinstitutioner og for 

at fortælle om det specielle danske design-DNA. Lene Dammand Lund og Svend 

Lawaetz var inviteret af det danske generalkonsulat i New York, sammen med DDC, 

Design denmark, designskolen Kolding og Designmuseum Danmark. De skulle bl.a. 

tale på et seminar på Parsons School of design og diskutere nye samarbejder og 

relationer mellem erhvervsliv, samfund, institutioner og uddannelse. Udkommet af 

besøget bliver bl.a. en samarbejdsaftale med Parsons School of Design, et øget 

samarbejde med Cooper Union, masser af inspiration til udvikling af KADK's 

værksteder samt et endnu tættere samarbejde mellem de danske 

designorganisationer. 

 

KADK Internt 
- Ekstern uddannelsesevaluering på Konservatorskolen 

For at opfylde kravene til institutionsakkreditering skal KADK gennemføre 

tilbagevendende evalueringer af vores uddannelser med deltagelse af eksterne 

eksperter. Vi har i dette efterår evalueret konservatoruddannelsen. Eksperterne har 

fået et omfattende skriftligt materiale om uddannelsen (studieordninger, 

undervisernes cv’er, årsberetning fra aftagerpanelet m.m.), ligesom vi har 

gennemført en dimittendundersøgelse. Eksperterne har derefter besøgt skolen en hel 

dag og interviewet ledelse, medarbejdere og studerende, og inden jul vil de aflevere 

en rapport til skolen med deres refleksioner og anbefalinger.  

 
- Status på AS3 job- og karriereforløb  

I alt 110 afgængere (66 arkitekter og 44 designere) har været tilmeldt et forløbet, der 

bestod af tre seminarer, mulighed for tre individuelle samtaler samt adgang til AS3s 

jobsøgningsportal. Forløbet  er to-delt: Afgængerne er startet med 3 såkaldte 

jobteams og 3 individuelle rådgivningsmøder, og herefter er de afgængere som ikke 

er kommet i job visiteret til fortsat jobrådgivning i Københavns Kommune, hvor den 

er fortsat i en periode på 3 til 4 uger. 

Af de 110 har 54 afsluttet deres forløb. (35 arkitekter og 19 designere) 

 
Procentfordelingen af de afsluttede forløb er:  

 I job Egen virksomhed Andet 

Arkitektur 60% 3 % 37% 

Design 37% 5 % 58% 
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`Andet` dækker over, at dimittenden er afklaret på anden vis, dette kunne være 

jobsøgning på egen hånd, i praktik, bosiddende i udlandet, ønsker ikke samtaler af 

personlige årsager eller er i kommunalt forløb hos en anden aktør.  

Foreløbig evaluering: Tidspunktet for forløbet har ikke været optimalt, dels lå 

lanceringen midt i afgangsperioden, dels har det været svært at finde en periode for 

afholdelse af seminarerne og samtalerne, der ikke kolliderede med enten 

afgangseksamen, ferie eller lignende obligatoriske jobforløb hos kommunen, 

jobcenteret m.v. Derudover har koordineringen med Københavns Kommunes 

aktiveringsforløb ikke virket efter hensigten.  

Et kommende forløb for afgængere skal tænkes ind tidligere i semesteret, gerne fra 

januar/februar måned så dette koordineres og integreres med de studerendes 

semesteropstart, og så skal det ideelt set ikke kører efter at dimittenderne har forladt 

KADK. Samtidig skal det undersøges om vi kan hjælpe dimittenderne ved at 

koordinere med de faglige organisationer så de forskellige job- og karriereaktiviteter 

er samtænkt. 

 

Deltagerantallet på 45 % er meget lavere end både Arkitektskolen Aarhus og 

Designskolen Kolding. Dette kan skyldes den tidsmæssige placering, skolens 

størrelse og kompleksitet samt de mange studieretninger med forskellige kulturer.  

Et kommende forløb skal annonceres og forankres mere decentralt og de 

programansvarlige skal involveres i udviklingen. 

 

Det er AS3’s vurdering, at afgængerne fra KADK, og særligt arkitekterne, har været 

præget af en meget begrænset indsigt i arbejdsmarkedet, og meget lidt kendskab til 

almindelig jobsøgning. Dette gør i sig selv overgangen fra studerende til jobsøgende 

vanskelig og udfordrende. 

Der skal fremadrettet indlejres aktiviteter med fokus på indsigt i jobmarkedet og 

jobsøgning tidligere i uddannelsesforløbet.  

 

Arbejdsmarkedet for designere er meget sammensat og består af forskellige logikker 

indenfor de forskellige designbrancher. Mange af brancherne er semi-organiserede 

og flere designerne oplever, at det kan være svært at trænge ind på jobmarkedet, der 

ofte består af forskellige løse projektansættelser og i starten også mere eller mindre 

ulønnede (praktik)forhold. Derudover ved vi at ca. 30 % af dimittender ønsker at 

starte op som selvstændige. Hos arkitekterne oplever vi et reguleret arbejdsmarked, 

hvor der findes jobs til dimittenderne.  

Et kommende forløb skal i højere grad udvikles i samarbejde med programmerne for 

at sikre at de forskellige branches vilkår er reflekteret i forløbet, der samtidig også 

(for designerne) vil blive mere skræddersyet til det enkelte individ.  
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- Nyt kandidatprogram: Arkitektur, Strategisk Design og 

Entrepreneurship, samarbejde med CBS 
Samarbejdet med CBS om et fælles kandidatprogram er i gang og vi stiler mod at 

kunne udbyde programmet til studiestart september 2018. Pr. 1 december er 

Mathilde Serup ansat som leder af programudviklingen på Institut for Bygningskunst 

og Design, hvor programmet placeres. Mathilde Serup har en baggrund som arkitekt 

og betydelig ledelseserfaring og dermed konkret viden i forhold til 

arkitektstuderendes og godt indblik i forhold til design. Der arbejdes pt meget intenst 

på at nå i mål så programmet kan udbydes inden for tidsplanen og dermed nå 

rekruttering, kommunikation etc. Programmet udbydes eksternt i januar med 

ansøgningsfrist 1 marts. Internt udbydes programmet 1. marts med ansøgningsfrist 

ultimo april. Målet er 20 KADK studerende og 20 CBS studerende. Programmets 

indhold sigter mod at nå bedst mulig synergi mellem de to institutioner, give de 

studerende stærke erhvervsrettede kompetencer der klæder dem på til at påtage sig 

ledelse, projektledelse samt til forretnings- og virksomhedsudvikling, etablering af 

egen virksomhed etc. KADK studerende skal stadig have mulighed for at arbejde 

projektorienteret og kunstnerisk på programmet. Der pågår pt dialoger med eksterne 

partner som DAC, BloxHub og en række virksomheder. 

 

- Workshop med studerende fra de 6 institutternes studenterråd d. 1/11 

2017 
Rektor Lene Dammand Lund holdt d. 1/11 2017 en workshop med de studerende som 

sidder i institutternes studenterråd. Baggrunden for wokshoppen var at der til 

bestyrelsesseminaret d. 26/9-27/9 2017 ikke havde været nogle repræsentanter for 

de studerende til stede, så dette var en måde at få deres indspark til KADK’s 

fremtidige fokus på tværfaglige samarbejde, både internt og eksternt.  Af forslag fra 

de studerende til at styrke de tværfaglige samarbejder kan nævnes: Fælles kalender 

så man kan se alle forelæsninger mm, at dimittenderne skal have mulighed for at 

komme tilbage til skolen efter endt uddannelse på mange flere måder end nu, mere 

praktik og flere samarbejder ud af huset på den tekniske del. Workshoppen var en 

stor succes og rektor overvejer at bruge konceptet i andre sammenhænge. 

 
- Ny fagleder på Arkitektskolen 

D. 1. november 2017 tiltrådte arkitekt Jakob Brandtbjerg Knudsen stillingen som 

fagleder på Arkitektskolen. Jakob kommer fra en stilling som studielektor og leder af 

programmet Architecture and Extreme Environments på Institut for Bygningskunst 

og Teknologi på KADK. 
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Uddannelsespolitik 
- Rapport fra Kulturministeriet med forslag til fremtidig organisering af 

de kunstneriske uddannelser  
I rapporten er præsenterer Henrik Sveidahl, rektor på Rytmisk 

Musikkonservatorium sine overvejelser over, hvordan Kulturministeriets 

videregående kunstneriske uddannelser som samlet område mest hensigtsmæssigt 

kan organiseres for at gå fremtiden i møde på et bæredygtigt grundlag og med 

mulighed for at skabe resultater på højt internationalt niveau. De vigtigste 

væsentligste konklusioner/anbefalinger i rapporten:  

- Kunst og kulturforbruget ændrer sig, derfor nødvendigt med mere tværfaglighed 

- Nye administrative opgaver er svære for små institutioner at håndtere, fx 

akkreditering 

- Der er problemer med beskæftigelsen af kandidater fra de kunstneriske 

uddannelser 

- Der er udfordringer med vidensgrundlaget, herunder KUV (evt. samarbejde med 

KADK er nævnt i denne sammenhæng) 

Henrik Sveidahls forslag til en løsning, nemlig en sammenlægning af de kunstneriske 

uddannelser under Kulturministeriet er ”skudt ned” af Konservatorium, 

billedkunstskoler og kulturministeren. 

 
- Rektor til strategisk drøftelse med Københavns overborgmester 

D. 4/12-17 var rektor Lene Dammand Lund inviteret til en strategisk drøftelse om 

Københavns kommuneplansstrategi for 2018 sammen med bl.a. rektorer fra KU og 

DTU og direktørerne fra IBM og Rambøll. På mødet blev der drøftet visioner for 

byens udvikling og mulighederne for synergi mellem uddannelse, forskermiljøer og 

virksomheder i fremtidens København.  

 
- KADK har indsendt bidrag til kulturministeriets visionsarbejde på 

museumsområdet 

Kulturministeriet arbejder på visioner for en ny museumsstruktur og KADK har 

indsendt et notat til ministeriet, da KADK ønsker at bidrage med bemærkninger til et 

område, der naturligt har KADK’s store bevågenhed, nemlig ansvaret for at bevare 

vores natur- og kulturarv for de kommende generationer. I notatet er der flg. 

anbefalinger til ministeren:  

- At alle museer bør have bevaring som en obligatorisk opgave for at sikre den danske 

kultur- og naturarv. KADK bidrager gerne til et sådant arbejde.  

- At der igangsættes et arbejde – hurtigst muligt – i forhold til at få afdækket 

tilstanden på de danske museumsgenstande. KADK stiller sig til rådighed i forhold til 

arbejdet med en sådan tilstandsrapport og tilbyder at bidrage med viden og 

ekspertise på området.  
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 Journalnr.: 36017 Ledelsessekretariatet esl 

 

 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2017 

 Vedr. dagsordenens punkt 4 
Økonomi 

Følgende emner behandles under punkt 4 - Økonomi: 

• 4a. Budgetopfølgning - 3. kvartal 2017  

• 4b. Budget 2018   

 
4a. Budgetopfølgning - 3. kvartal 2017 
Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser et overskud på 17,8 mio. kr. I 4. kvartal forventes et underskud 
på 11,9 mio. kr. Det samlede resultat for 2017 forventes dermed at blive et overskud på 5,9 mio. kr. Det 
er 3,9 mio. kr. bedre end det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr.  
 
4b. Budget 2018 
Udkast til budget 2018 viser et overskud på 2,0 mio. kr. som følge af indtægter på 296,9 mio. kr. og 
udgifter på 294,9 mio. kr. På indtægtssiden er der blandt andet sket en forventet regulering af 
bevillingen i forhold til dimensionering og 2% omprioriteringsbidrag. På udgiftssiden er der blandt 
andet indarbejdet reducerede udgifter i henhold til handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK. 
 

Der henvises til de vedlagte bilagsnotater for yderligere information om de to punkter.  

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere på mødet og tager budgetopfølgningen efter 
3. kvartal 2017 til efterretning. 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere på møde og godkender det fremlagte udkast 
til budget for 2018. 

 

Bilag: 

- Bilag til 4.a: Budgetopfølgning - 3. kvartal 2017 

- Bilag til 4.b: Budget 2018   
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Opfølgning på budget 2017 efter 3. kvartal 

  

 
Budget 2017 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde den 14. december 2016. Budgettet 

viser et overskud på 2,0 mio. kr. som følge af indtægter på 298,7 mio. kr. og udgifter på 296,7 

mio. kr. Budgetpost på 5,0 mio. kr. til handlingsplanen er fordelt med 2,5 mio. kr. på løn og 

2,5 mio. kr. på øvrig drift. 

 

Efter 3. kvartal viser regnskabet et overskud på 17,8 mio. kr., og forventningerne for 4. 

kvartal viser et underskud på 11,9 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2017 et overskud på 

5,9 mio. kr. Regnskabet for 2017 forventes dermed at blive 3,9 mio. kr. bedre en budgetteret.  

 

Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal 2017 

Regnskabet efter 3. kvartal viser et overskud på 17,8 mio. kr. som følge af indtægter på 223,2 

mio. kr. og udgifter på 205,7 mio. kr. Overskuddet hænger sammen med færre udgifter end 

forventet efter 3.kvartal. 

 

 
 

 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2017 efter 3. kvartal
Forbrug 1.-3.  Kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 4. kvt. 2017 i alt Dif.

Indtægter 298,7 223,2 75% 75,3 298,5 -0,2
 - Bevilling 268,1 201,1 75% 67,0 268,1 0,0
 - Salgsindtægter 13,1 10,4 79% 3,4 13,8 0,7
 - Eksterne projekter 17,5 11,8 67% 4,9 16,6 -0,9

Udgifter 296,7 205,4 69% 87,2 292,6 4,1
 - Løn 158,1 112,6 71% 41,1 153,7 4,4
 - Øvrig drift 66,9 39,3 59% 28,0 67,3 -0,4
 - Husleje 49,3 38,2 77% 12,2 50,3 -1,0
 - Afskrivninger 4,9 3,5 71% 1,1 4,6 0,3
 - Eksterne projekter 17,5 11,8 67% 4,9 16,6 0,9

Total 2,0 17,8 -11,9 5,9 3,9
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Der er efter 3. kvartal realiseret 75% af de budgetterede indtægter. Salgsindtægter på 79 % af 

budgettet skyldes bl.a. højere indtægter på biblioteket fra ny samarbejdsaftale og salg af 

bøger. Der er realiseret 67 % af indtægterne fra eksterne projekter, som følge af et lidt mindre 

aktivitetsniveau end forventet.  

 

Der er realiseret 69% af udgifterne efter 3 kvartal. Lønudgifterne udgør samlet 71 % af 

budgettet. Efter 2. kvartal stod det klart, at en række ansættelser under udviklingsbudgettet 

var forsinkede. Derfor udmeldte rektoratet 2,0 mio. kr. ekstra lønmidler til de faglige miljøer 

med henblik på styrkelse af kvaliteten i undervisningen. Det ser ikke ud til, at det i 3 kvartal 

har været muligt at anvende de ekstra midler. Øvrig drift er realiseret med 59% af budgettet 

efter 3. kvartal. Det lave forbrug skyldes først og fremmest udviklingsprojekter og vedlige-

holdelser, hvor udgiften først falder i 4. kvartal. Der er anvendt 77 % af den budgetterede 

husleje på grund af forudbetaling for 4. kvartal. 

 

Forventninger til 4. kvartal 

 I 4. kvartal forventes et underskud på 11,9 mio. kr., således at det samlede resultat for 2017 

forventes at blive et overskud på 5,9 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. bedre end det budgetterede 

overskud på 2,0 mio. kr. 

 

Det øgede forbrug i 4. kvartal hænger sammen med højere aktivitetsniveau i de faglige 

miljøer og større afløb på udviklingsbudgettet til projekter med ekstern konsulenthjælp, som 

afsluttes i 4. kvartal. Desuden ventes flere vedligeholdelsesprojekter afsluttet i 4. kvartal. 

 

Samlet vurdering af budgettet 

Overskuddet på 17,8 mio. kr. efter 3. kvartal hænger sammen med mindre udgifter end 

forventet efter 3. kvartal. I lighed med de tidligere år forventes der øget afløb på både løn og 

drift i 4. kvartal. Usikkerheden i 4. kvartals prognosen knytter sig primært til hvorvidt 

udgiftsniveauet vil ligge lavere end prognostiseret – hvilket i så fald vil trække i retning af et 

mere positivt resultat. 
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 Udkast til KADK’s budget 2018 
 

 

Det seneste år har KADK konsolideret den gode økonomi som konsekvens af stram økonomi-

styring og en generel økonomisk tilbageholdenhed. På trods af de faldende bevillinger, er 

budgettet for 2018 derfor udarbejdet med afsæt i en mere robust økonomi.  

 

Budget 2018 bygger på Forslag til Finanslov 2018, der indeholder reducerede bevillinger 

afledt af det årlige 2 procent omprioriteringsbidrag og 30 procents dimensionering af 

arkitekt- og designuddannelserne. Som konsekvens af bevillingsfaldet vedtog bestyrelsen i 

efteråret 2016 en handlingsplan, som frem mod 2019 skal sikre en økonomi i balance og 

samtidig styrke uddannelserne. Handlingsplanen følges også i 2018, og indeholder derfor 

udgiftsreduktioner på løn, drift og lokaler. Samtidig prioriterer handlingsplanen nye 

investeringer i udvikling, hvilket i 2018 primært foregår inden for to områder:  
 

• Uddannelsernes kvalitet løftes yderligere ved at udvikle nye processer og systemer for 

feedback af undervisningen. Sideløbende fortsætter bestræbelserne på at styrke uddan-

nelsernes relevans ved at løfte de studerendes erhvervsorienterede og tekniske kompe-

tencer gennem en række udviklingstiltag som fx udvikling af KADK labs, flere praktik-

pladser og fælles temaer omkring FN’s verdensmål. Der er påbegyndes desuden en ny 

indsats med det formål, at udvikle flere udbud indenfor efter– og videreuddannelse. 
 

• KADK´s vidensproduktion i 2018 styrkes ved at forankre den nye forsknings- og udvik-

lingsplan, der bl.a. har til formål at styrke vidensbasering af uddannelserne. Det foregår 

sideløbende med en særskilt kvalitetsudvikling af Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed 

(KUV). Der skal desuden udvikles en mere transparent vidensinfrastrutur gennem bl.a. 

opdaterede systemer til registrering af forskning og KUV, som sammen med fx. udstil-

linger i højere grad skal synliggøre den viden, som produceres. Fokus bliver desuden på 

at tilvejebringe flere eksterne midler til forskning/KUV. 
 

Derfor bliver 2018 endnu et år med betydelige investeringer i udviklingen af et styrket KADK, 

samtidig med, at der sideløbende arbejdes på at optimere anvendelsen af ressourcerne 

gennem fx. bedre planlægning og opsigelse af lejemål. 
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Udkast til budget 2018 
Bevillingen på forslaget til Finanslov for 2018 rummer ikke noget væsentligt nyt i forhold til 

de strategiske budgetter. Der budgetteres med et overskud på 2,0 mio. kr., som skaber 

sikkerhed i budgettet og opbygger egenkapitalen, således at KADK rustes til fremtiden. 

 

Tabel 1 viser udkast til budget for 2018 baseret på Forslag til Finanslov (FFL) 2018 og Ud-

dannelses- og Forskningsministeriets orientering om finanslovsforslaget. Det budgetterede 

overskud på 2,0 mio. kr. hænger sammen med indtægter på 296,9 mio. kr. og omkostninger 

på 294,9 mio. kr.  

 

 
 

Indtægter 
 

Bevilling 

Bevillingen på forslaget til finansloven udgør 265,8 mio. kr. i 2018. De største ændringer på 

forslaget til finanslov 2017 er 2% reduktion til omprioriteringsbidrag og yderligere indfasning 

af dimensioneringen af KADK’s uddannelser. Bevillingen er desuden opreguleret med 

forventet udvikling i priser og lønninger i 2018 på 2,7%. 
 

Tabel 1. Budget 2018 for KADK baseret på FFL 2018  1)
Mio. kr. R2016 B2017 2018 2019 2020 2021
Bevilling  2) 277,3 279,1 284,2 284,4 283,8 283,5
Indkøbsbesparelse 11. fase -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
2% omprioriteringsbidrag   3) -3,7 -7,3 -10,6 -13,9 -17,2 -19,9
Dimensionering 4) -1,1 -4,4 -8,6 -17,0 -25,3 -33,9
Opretholdelse af udbud i Nexø 4) 0,2 0,7 1,2 2,7 4,2 5,4
Samlet bevilling 272,7 268,1 265,8 255,8 245,1 234,7
Salg og andre indtægter 16,1 13,1 13,6 13,6 13,6 13,6
Eksternt finansierede projekter 20,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Indtægter i alt 309,2 298,7 296,9 286,9 276,2 265,8
Løn  5) 164,1 157,0 159,3 153,0 145,0 140,2
Øvrig drift    5) 64,5 68,0 63,2 60,8 59,7 58,9
Husleje 49,6 49,3 49,8 48,2 48,2 43,1
Afskrivninger   6) 4,7 4,9 5,1 5,4 5,8 6,1
Konservatorskolen  7) 3,3
Eksternt finansierede projekter 20,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5
Omkostninger i alt 303,3 296,7 294,9 284,9 276,2 269,1

Årets resultat 5,9 2,0 2,0 2,0 0,0 -3,3
1)  2016 og 2017 er i  årets priser, mens 2018 ti l  2023 er i  PL-niveau 2018.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,3 mio. kr. efter 2019.
3) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget frem til  2021.
4) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø jf. Finanslovsforslaget.
5) Handlingsplanens budget på 5 mio. kr. i  2017 og 8,5 mio. kr. i  2018 og frem er indregnet i  løn og øvrig drift samt afskrivninger.
6) Afskrivninger rummer gradvis indfasning af invesetering i  KADK:LAB på anslået 12 mio. kr.
7) Flytning af konservatorskolen jf. notat af 29.8.2017 fra Økonomi.
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 Omprioriteringsbidrag på 2% af bevillingerne (forskning undtaget) er videreført til 2021, 

hvor det udgør ca. 20 mio. kr.  
 

 Dimensioneringen af KADK’s arkitekt- og designuddannelser betyder i 2018 en reduktion 

af bevillingen på 8,6 mio. kr. 
 

 Bevilling til opretholdelse af udbud af Glas- og Keramikuddannelsen på Bornholm udgør 

1,2 mio. kr. i 2018. 
 

 Bevillingen er desuden reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af 11. fase af Statens 

Indkøbsprogram.  

 

Salg og andre indtægter 

Salg og andre indtægter på i alt 13,6 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. 

 

Eksternt finansierede projekter 

De eksternt finansierede projekter forventes at blive ca. 16,5 mio. kr. i 2017. Budgettet for 

2018 fastholdes på 17,5 mio. kr. KADK har et strategisk udviklingsprojekt som bl.a. skal sikre 

fokus på ansøgninger om ekstern finansiering af området. 

 

Udgifter 
Udgifterne i budgettet for 2018 er på 294,9 mio. kr. Det er en reduktion på 1,8 mio. kr. i 

forhold til budgettet for 2017. Der bliver både forøgelser og reduktioner i udgifterne bl.a. 

indgår Handlingsplanens udviklingsbudget på 8,5 mio. kr.  

 

Lønninger 

I 2018 er udgifterne til løn på i alt 159,3 mio. kr., hvilket på trods af lønreduktioner er en 

anelse højere end 2017. Det skyldes, at der i lønbudgettet er indregnet en regulering af lønnen 

pr. 1. december 2017 med 1,5% og pr. 1. april med forventet stigning på 2,0%. I lønbudgettet 

indgår desuden nye stillinger under Handlingsplanen med 7,9 mio. kr. i 2018.  

 

Øvrig drift 

Udgifterne til øvrig drift i 2018 er på 63,2 mio. kr. Budgettet indeholder bl.a. 2,0 mio. kr. til 

kompetenceudvikling, hvoraf 1,0 mio. kr. er til central strategisk kompetenceudvikling som fx 

pædagogisk efteruddannelse. Der er også afsat 1,5 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder i 

form af reduktion af bevilling i løbet af budgetåret, tyveri, erstatninger, evt. øget lønudvikling 

og andre uforudsete hændelser.  
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Husleje 

Huslejen i 2018 udgør 49,8 mio. kr. Huslejen stiger lidt i 2018 som følge af den automatiske 

prisregulering. Handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK rummer opsigelse af lærlinge-

skolen med udgangen af 2018. 

 

Afskrivninger 

De generelle afskrivninger er fastholdt på 4,9 mio. kr. i 2018. Hertil kommer afskrivninger fra 

udviklingsprojekt vedrørende KADK:LAB i handlingsplanen. Der er taget udgangspunkt i en 

gradvis investering på op til 12,0 mio. kr. over en 3-årig periode. Udviklingsprojektet vedrør-

ende KADK:LAB er dog ikke afsluttet, og det afsatte beløb er derfor foreløbig. 

 

Egenkapitalen 
Budgettets betydning for egenkapitalen fremgår af tabel 2. Med et forventet overskud i 2017 

på 5,9 mio. kr. jf. prognosen efter 3 kvartal 2017, vil egenkapitalen ultimo 2017 være 30,9 

mio. kr. Overskud i 2018 på 2,0 mio. kr. vil forøge egenkapitalen yderligere til 32,9 mio. kr. 

inkl. statsforskrivningen på 5,4 mio. kr. Med de seneste års overskud er KADK nu stærkere 

rustet fremtiden til en evt. overgang til selveje og herunder fx ambitionerne om flytning af 

Konservatorskolen.  
 

 
 

Usikkerheder i budgettet 
2018 bliver tredje år med dimensionering og omprioriteringen hvilket betyder gradvist 

strammere budgetter, og på uddannelserne foregår det samtidig med drift på gamle 

studieordninger og udvikling af uddannelserne til de nye studieordninger. Begge faktorer må 

formodes at øge risikoen for at udgifterne stiger. 

 

En anden ukendt faktor er centrale tiltag fra ministeriernes side. Det kan være nye tiltag på 

indkøbsområdet, øget krav til registreringsrammen på regnskabsområdet og øgede krav til 

tværgående ministerielle effektiviseringstiltag.  

 

Beredskab i budgettet på 1,5 mio. kr. samt det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr. er med 

til at imødegå usikkerhederne. 

 

Til orientering bliver der i 2018 udarbejdet et opdateret strategisk budget, som skal afklare de 

mere langsigtede økonomiske forhold.   

  

Tabel 2. Egenkapitalen baseret på 3. kvt. prognose 2017 og budget 2018
Mio. kr. R2016 P2017 2018 2019 2020 2021
Primo opgørelse 19,1 25,0 30,9 32,9 34,9 34,8
Forventet resultat 5,9 5,9 2,0 2,0 0,0 -3,3
Ultimo opgørelse 25,0 30,9 32,9 34,9 34,8 31,5
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.
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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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Bestyrelsens årsplan 2018 – opdateret 

 

Møde nr. Dato Tidspunkt Emner Bemærkninger 

1 Torsdag den 1. 
marts 2018 

Kl. 9:00 – 
13:00 

- Årsrapport og påtegnelse af 
regnskab 

- Opfølgning på handlingsplan 
- Akkreditering 

 

2 Tirsdag den 26. 
juni 2018 

Kl. 9:00 – 
13:00 

- Opfølgning på handlingsplan 
 

 

 

 Fredag den 31. 
august 

Kl. 11 Skoleåbning, formandens åbningstale  

3 Onsdag den 26. 
september – 
torsdag den 27. 
september 2018 

Kl. 12 til kl. 
13 dagen 
efter 

- Kvartalsregnskab  
- Evt. finanslov 
- Mødeplan 2019 

Opfølgning på handlingsplan 
- Status på arbejdet på institutterne 

 

 

4 Torsdag den 13. 
december 2018 

Kl. 09:00 – 
13:00 

- Godkendelse af budget 2019 
inden regnskabsårets 2018 
afslutning 

- Beskæftigelsesoversigt 2018 
- Opfølgning på handlingsplan 
 

 

     

 
Derudover er der diplomoverrækkelse hhv. 26. januar 2018 og 29. juni 2018, begge dage kl. 14. Desuden er der 
”Sneak Peak” på afgangsudstillingen den 28. juni.  
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