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 Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde,  
torsdag den 13. december 2018, kl. 09:00 til 13:00 

  
Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 4. ordinære bestyrelsesmøde i 
2018 

Torsdag den 13. december 2018 kl. 09:00 til 13.00 på KADK, Holmen 
 
 

1. Bestyrelsesevaluering (lukket punkt) kl. 9:00 – 9:30 
 

2. Velkomst og godkendelse af dagsorden, samt til orientering referat fra 
seminaret i september, bilag 2 a 
 

3. Økonomi 
a) Kvartalsregnskab/prognose 2018, bilag 
b) Budget 2019, bilag 
c) Strategisk budget 2019-2021, bilag 
d) Rigsrevision/Lønrevision, bilag 1-6 

 
4. Opfølgning på nuværende strategiske indsatser 

a) Overordnet status på alle projekter, bilag 
b) Særlig opfølgning på kommunikationsstrategien 

 
5. Ledighedstal, bilag a og b 

 
6. Ny årsplan, bilag  

 
7. Orientering  

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

8. Vision og Strategi, bilag 
 

9. Eventuelt 
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Referat fra strategiseminar samt ordinært 

bestyrelsesmøde, onsdag den 26. september 2018, kl. 

12.00 til torsdag den 27. september 2018 kl. 12:00 

Deltagere: Ann Merete Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen 

(OSO), Thomas Mygdal-Madsen (TMM), Emil Holck Reimert (ER) og Christian Bason (CB), Dan 

Stubbergaard (DST), Jesper Stub Johnsen (JSJ). 

Fraværende: Anders Abraham (AA), Anne-Louise Sommer (ALS), Karen Mosbech (KM), Rune 

Pilegaard (RP). 

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

Holmdal (SHOL), Kjeld Vindum (KV), dag 1. 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 

Dagsorden 

Onsdag den 26. september 2018, kl. 12.00 – 22.00 - strategiseminar 

Frokost kl 12.00 – 13.00 

Kl. 13.00 – 15.00 - Designuddannelsen 

Fagleder og Institutledere præsenterer udfordringer og hvordan der arbejdes med dem. Bestyrelsen 

drøfter på baggrund af de mundtlige oplæg. 

Kl. 15.30 – 18.00 - KADK Vision og Strategi 2018-2021 

Oplæg ved rektoratet og derefter workshop (bilag) 

18.30 – 20.30 - Middag 

20.30 – 22.00 - Aftenarrangement 

Mette Lis bød velkommen til bestyrelsesseminaret samt gennemgik dagens punkter. Og der var en 

præstationsrunde af mødets deltagere. 

Kl. 13.00 – 15.00 - Designuddannelsen 

Bilag 2 a
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MAGG indledte punktet med at præsentere Designskolen, der startede i 1975 som Tegne- og 

Kunsthåndværkerskolen for kvinder, og gennemgik designuddannelsen siden da, herunder de 

ændringer der er sket som følge af dimensionering og bestræbelser på at knække dimittendledigheden. 

Hun gav også status for arbejdsmarkedet for KADK-designere. Efterfølgende beskrev hun det  

Designbegreb, der arbejdes med på KADK. 

MAGG-præsentation kan ses på www.kadk.dk  

På baggrund af præsentationen, drøftede bestyrelsen beskæftigelsessituationen. Procenttallene for 

ledigheden kan virke store, men de dækker over et meget lille antal personer. For eksempel var 28 % af 

de dimittender, der blev uddannet i 2015 ledige, da de blev målt et par år senere. Det dækker over et tal 

på 30 årsværk. I 2023 uddanner vi 28 designere færre. Allerede her har dimensioneringen altså 

formodentlig klaret dimittendledigheden - og det uden at praktik, større efterspørgsel m.m. er inde i 

billedet.  

Design på KADK dækker over mange forskellige specialer. Det er vigtigt, at have fokus på, hvor der er 

højest ledighed, ligesom det er vigtigt at være opmærksom på, hvem de toneangivende virksomheder er, 

og hvilke typer af kompetencer, de har brug for. 

Det er vigtigt, at se på nye muligheder for samarbejde mellem designere, humanister, ingeniører, IT-

uddannede m.v. 

Vi skal være opmærksomme på konjunktursvingninger i ledighedstallene og have et langsigtet 

perspektiv. Det blev pointeret, at med Glas- og Keramikuddannelsens overgang til en kunstnerisk 

professionsbachelor, vil arbejdsløshedstal for denne uddannelse ikke længere figurere i 

dimittendledighedstallene for designuddannelsen. 

Vi arbejder med en kampagne for flere studerende på baggrund af opdaterede ledighedstal. Desuden 

arbejdes der p.t. på en ny Epinion-undersøgelse blandt dem, der blev uddannede sidste sommer. 

MLA supplerede med, at KADK ved forhandlingen af rammekontrakten har gjort opmærksom på, at de 

data vi blev dimensioneret i forhold til var flere år gamle. 

På baggrund af MAGGs orientering om forskellige kompetenceprofiler hhv.  ”I-kompetencer”, som er 

dybe fagfaglige kompetencer, ”T-kompetencer”, hvor disse kombineres med mere generiske 

kompetencer, så som tværfaglighed, forretningsforståelse, m.m. og ”X-kompetencer”, hvor man 

hovedsagelig bruger den metode, man har lært. ”X”-kompetencerne findes på 

efter/videreuddannelsesområdet og der er stort potentiale for mere. Har man først ”T-kompetencer” er 

det ikke svært at agere i en ”X”-profil på arbejdsmarkedet. Det kræver dog, at vi ændrer en kultur på 

KADK, hvor mange ikke har øje for de gode ”X”-jobs.  

MAGG beskrev den nye uddannelsesstruktur og hvordan den fremadrettet skal sikre gode kandidater, 

der kan gå direkte ud og få arbejde. Vi arbejder med krydsbefrugtning mellem undervisning og 

forskning og er opmærksomme på at komme i dialog med branchen. KADK arbejder på fortsat 
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integration af programmerne under visuel design, bl.a. at CO-design bliver integreret i hele 

uddannelsen. Det er ønskeligt, at der tilføres nye studiepladser inden for computanional design, creative 

technologies, interaction design, m.m. 

Bestyrelsen drøftede forskellige prioriteringsmuligheder, bl.a. at der kan ligge en styrke i at holde fast på 

det vi mener er essentielt, herunder at definere hvad der er vores kerne; at vi gør verden begribelig med 

noget visuelt. Det er vigtigt med disse drøftelser på bestyrelsesmøderne, for at bestyrelsen samlet og 

individuelt kan være de bedste ambassadører for KADK, men det kræver viden om skolen, uddannelsen, 

arbejdsmarkedet m.v. 

Vi skal have international højde – men hvad er det og hvordan definerer vi det i et langsigtet perspektiv?  

MLA afsluttede drøftelserne med at designuddannelsen er nået langt i forhold til de udfordringer, der 

var. Men der skal udarbejdes en samlet historiefortælling, som vi kan bruge eksternt. 

Kl. 15.30 – 18.00 - KADK Vision og Strategi 2018-2021 

LDL præsenterede det udleverede materiale om revision af KADKs Vision og Strategi. 

Hun forklarede baggrunden for den hidtidige vision, der bl.a. var baseret på det særlige ”tre-benede” 

vidensgrundlag og hun uddybede forskellen i den måde der undervises på, på hhv. Arkitekt-, Design- og 

Konservatoruddannelsen, hvor det kunstneriske element ikke er med. 

Desuden beskrev hun forskellen mellem de to metoder hhv. forsknings- og praksisbaseret undervisning, 

samt undervisning der er baseret på alle tre ”ben”.  

Der er en tydelig kvalitet i KADKs kandidat-projekter fordi de trækker på alle to hhv. tre ”ben” i 

vidensgrundlaget. KADK Vision og strategi 2013-2017 har gjort en synlig og positivt forskel takket være 

dygtige studerende og medarbejdere. 

Herefter arbejdede bestyrelsen med at opdatere KADKs vision og strategi, 

I forhold til den tidligere vision havde grupperne følgende kommentarer: 

• Der mangler noget m.h.t. vores stærke fundament – det historiske skal med over i fremtiden

• Vi skal løse samfundsudfordringer, herunder FN’s verdensmål, de nye teknologier

• Vi skal ikke nødvendigvis formulere at vi vil være nordens bedste, men gerne mere præcist

hvad vi er førende i forhold til

• KADK er både Kultur- og Naturarv

• Vores særlige måde at gøre ting på er vores bidrag til verdensmålene

• God idé at tænke i fremtidsscenarier
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• Vi bygger på velfærdssamfundet og det skal vi være stolte af 

• Vi skal slå mere på det tværfaglige - synergi mellem uddannelserne. Én integreret skole, se ting 

samlet og i krydsfelt, evt. opløse skolebegrebet 

• KADK skal uddanne kandidater, der er er globale, analytiske m.v., men også 

kritiske/reflekterende 

• KADK skal bidrage aktivt til globale udfordringer også til virksomheder m.v., og bidrage til 

konkrete designløsninger/artefakter 

• Pædagogikken, tradition for mesterlære, feed-back kontra samlebåndskandidater 

• Vi skal tiltrække de bedste undervisere og kompetenceudvikle, dem der er ansat nu. 

 

I forhold til strategien havde grupperne følgende kommentarer: 

• Det skal være tydeligere, at vi løfter sammen med andre, at vi ikke står alene 

• Et samlet campus er vigtigt for udviklingen af KADK 

• Synlighed, for at skabe de bedste muligheder for os selv 

• Gerne øge de teknologiske kompetencer, der skal både være fokus på de studerende og 

underviserne 

• Fortsat fokus på at give de studerende et livslangt netværk 

• Vi skal udvikle digitale platforme, der kan bidrage til IT-udviklingen 

• Det internationale skal prioriteres, udbyde kandidatuddannelser på engelsk, fastholde 

internationale studerende og undervisere 

• Entrepreneur og start-up skal i fokus 

• Vi skal tænke i tematikker på tværs af KADK 

• Forskerne skal være opdaterede i forhold til, hvad der sker ude i verden. Hvad er KADK’s 

unikke forskning, som vi kan prioritere? Der er et stort potentiale på det digitale område. 

 

I forhold til værdierne havde grupperne følgende kommentarer: 

• To værdier bør fjernes: kunst og videnskab – skal være på lige fod/individuel læring 

• Gerne have kritisk tænkning med som ny, demokratisk inddragelse, tværfaglighed, et godt 

socialt og fagligt miljø, samt balance mellem arbejde mellem studie og fritid – det hele 

menneske (tid til studiejob?) 

• Innovation af nye felter også med det digitale 

• Nytænkning i f,t, pædagogiske praksisser 

• Samfundsmæssigt værdiskabende 

• Hvad er ”vores” værdier? Organisatoriske værdier. 

 

Torsdag den 27. september 2018, kl. 09:00- 12:00, strategiseminar fortsat, samt ordinært 

bestyrelsesmøde 

 

09.00 – 09.30 - Strategisk budget 

Overordnede rammer for strategisk budget 

SLAW orienterede om det strategiske budget 2019 – 2021, der indgår elementer fra handlingsplanen. 

Det strategiske budget går til 2021, så de tal der går frem til 2023 er således med forbehold. 
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Indkøbsbesparelse, omprioriteringsbidrag færre midler til uddannelsen som følge af dimensioneringen 

m.v. Der er dog tilført midler til uddannelsen i Nexø. 

 

De samlede indtægter falder således fra 289,3 til 268,3 frem til 2021, og omkostninger falder fra 287,3 

til 284,8, hvilket bevirker et underskud i 2021 på 16,5. 

 

SLAW præsenterede den foreløbige balanceplan, der er udarbejdet for at håndtere det forventede 

underskud. Øget indtjening, reduktion i puljer, udløb af stillinger, afskrivninger og drift vil være 

områder, der skal ses nærmere på. Det forventes, at hvert område vil kunne bidrage med ca. 25%. 

M.h.t. det faldende studenteroptag og de midler der er til rådighed for undervisningen forventes det, at 

der vil være en positiv udvikling i fordelingen. 

 

Til bestyrelsesmødet i december vil der blive præsenteret et mere gennemarbejdet budget, som 

bestyrelsen skal tage stilling til. 

  

I relation til 2%-besparelserne afventer vi om, der fra politisk side fortsat vil være tilslutning til dette, 

men de er indregnet i tallene. Vedr. konservatorskolens aldersfordeling af medarbejderne, skal vi være 

opmærksomme på, at de adskiller sig fra fordelingen på resten af KADK. Ved at tage besparelserne på 

indtægtssiden skal vi være opmærksomme på, at det er vigtigt at vi får en ”motor” der kan trække nye 

eksterne indtægter. 

 

F.s.v.a. Konservatorskolens flytning til Holmen indregnes der et beløb til dette, der så tilsvarende giver 

et underskud. Der er ligeledes sat midler af til ekstraordinære investeringer også f.s.v.a. KADK:LAB. 

 

Vi skal have fokus på, at de valg vi tager kan påvirke hvor sårbare vi er. 

 

Bestyrelsen drøftede herefter forskellige muligheder for håndtering af de økonomiske udfordringer: 

• Kunne betalingsstuderende være en mulighed f.s.v.a. konserveringsområdet? 

• I f.t. handlingsplanen begynder vi så at se de gevinster, der blev forudskikket da besparelserne 

blev besluttet? 

• Godt, at vi ikke skal til at drøfte afskedigelser igen, men forventer at vi kan håndtere 

besparelserne på anden vis 

• Er alle afdelinger gearet til en offensiv indsats fremadrettet? Og evt. til at flytte rundt til andre 

afdelinger? 

• Vi skal være opmærksomme på udgifterne pr studerende. Gerne 4-5 scenarier med 5-års 

perspektiv med forskellige bud på udvikling og mulighedsrum 

• Gerne se på de strategiske satsninger i forhold til betalingsstuderende. Også gerne se på 

KADK:LAB, at virksomheder kan købe sig til viden, timer m.v. kan blive en økonomisk 

vækstmotor for skolen. 

 

LDL uddybede med, at et strategisk budget ikke kan være så detaljeret, men netop kun en samlet 

oversigt. Der er grundudgifter, der ikke kan ændres på, uanset hvor mange studerende der er. ex. 

biblioteket. På forskningsområdet er vi i gang med at indhente et efterslæb. 
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MLA takkede og bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte tilgang som grundlag for arbejdet med det 
strategiske budget. Det skal suppleres med relevante nøgletal bl.a. vedr. betalingsstuderende. 
Bestyrelsen bad rektor sætte fokus på øgede indtægtsdækkede aktiviteter så hurtigt som muligt.  
  
Der er drøftelser med styrelsen vedr. muligheden for at aktivere KADKs egenkapital. Disse følges 
løbende. 
 

09.30 – 12. 00 - Ordinært bestyrelsesmøde 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Nyheder fra bestyrelsesformand og rektor 

3. Halvårsregnskab og prognose for 2018 

4. Branding/Visuel identitet 

5. Strategi for efter- og videreuddannelse 

6. Bestyrelsesmøder i 2019 

7. Evt. 

  

 

Referat ordinært bestyrelsesmøde 

 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Mette Lis bød velkommen og orienterede om mødet. Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad. 2. Nyheder fra bestyrelsesformand og rektor  

a) Orientering fra bestyrelsesformand 

MLA orienterede fra mødet med ministeren, det havde været et godt møde. Han virker meget 

imødekommende og der havde været en konstruktiv snak. Han er inviteret ud og se den nye 

udstilling og har ytret ønske om at møde studerende på samarbejdsprogrammet med CBS. 

MLA har desuden deltaget i åbningen af keramikbiennalen. Meget fin udstilling, der kan 

anbefales at tage til Bornholm og se. 

 

b) Orientering fra rektor 

LDL orienterede om det fremsendte bilag. Samt at MLA i kommende uge deltager i fælles 

møde i uddannelsessektoren vedr. 2%-besparelserne.  

 

Ad. 3. Halvårsregnskab og prognose for 2018 

SLAW gennemgik halvårsregnskabet. Vi ligger bedre end budgetteret grundet vakante stillinger, 

specielt i de faglige miljøer. På driftssiden er der en række periodeforskydninger, 13 mio. pt. og det 

forventes ultimo for 2018 at blive 4,1 mio. 
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Ad. 4. Branding/Visuel identitet 

LDL indledte punktet med at redegøre for det forberedende arbejde, herunder har de været på besøg på 

hhv. Nationalmuseet og Designmuseum Denmark. SHOL fremlagde det udarbejdede oplæg ”Nyt navn, 

nyt brand, ny visuel identitet” og redegjorde for de udfordringer vi p.t. står over for, navnet og vores 

brand og visuelle identitet. Der har ikke været udarbejdet et fælles brand/visuel identitet da der i 

forbindelse med fusionen var mange andre issues, det var vigtigere at arbejde med. Vi har fået lavet 

analyser af vores digitale flow, og det relaterer sig til de gamle skolenavne, der er således et 

udviklingsbehov. Vi skal have en kernefortælling og få de forskellige elementer til at hænge sammen. En 

overordnet proces kan være at få en foranalyse, navn og brandplatform og en efterfølgende 

implementering. 

 
Det skal afklares, hvad er det vi vil signalere med vores navn. Vi kan ikke alt på én gang. Den nuværende 
proces med ny KADK Vision og Strategi er en del af denne proces, men der vil blive mere inddragelse af 
studerende og medarbejdere på KADK i forhold til, hvad det er, den nye identitet skal udtrykke. 
Processen med inddragelse bliver en del af udbuddet til valg af rådgiver. 
  

Vi skal være bevidste om, at det er sidste kulmination på en lang fusionsproces samt unik chance for at 

samle KADK og lave et globalt fundament for skolen. 

MLA afsluttede drøftelserne, med at bestyrelsen gav mandat til rektoratet til at arbejde videre med 

foranalysen, samt evt. valg af rådgivere. 
 

Ad. 5. Strategi for efter- og videreuddannelse 

SLAW indledte med at orientere om de ideer der var baggrund for ansættelsen af PSON, med den 

opgave, på tværs af KADK, at udarbejde en strategi for efter- og videreuddannelse. PSON har tidligere 

arbejde med udviklingsprojekter i forskelligt regi, senest på KU med efter- og videreuddannelse 

primært vedr. kortere kurser. Vigtigt at omsætte den viden der er på en institution til kurser, der kan 

generere indtægter for institutionen. 

PSON fremlagde strategien for efter- og videreuddannelse. Den er udarbejdet efter adskillige besøg hos 

eksterne interessenter, samt en ekstern analyse hos epinion. Der er set bredt vedr. vores fagområde 

samt på tilgrænsende områder ex. inden for ingeniørområdet.  

Vi vil gerne dele vores viden med det omgivende samfund og styrke vores egen faglighed, samt have 

indtægtskilder. Der ses generelt en øget stigning i indtægter på efter- og videreuddannelsesområdet, 

dog er det ikke alle områder der har lige stor succes, ex. er det meget krævende, såvel økonomisk som 

tidsmæssigt, at tage en masteruddannelse. 

Så der kan med fordel ses på nye formater, bl.a. hos de højtuddannede ex. i format som Coursera. 

Specifikt på vores område er der nye teknologier, en stigende internationalisering af arbejdsstyrken, 

bæredygtighed, fokus på designmetoder. Der efterspørges flere korte kurser, men ingen entydighed i 

tematikker/specifik faglighed.  

Vedr. KADK, er der fokus på nye målgrupper ud over de traditionelle, arkitekter, designere og 

konservatorer, ex. konstruktører, ingeniører m.v. Vi kan sammen med de øvrige 

uddannelsesinstitutioner udbyde forskellige former for efteruddannelse. 
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Vi er dog en lille spiller sammenlignet med øvrige udbydere og vi får ikke deltidstaxameter, som ex. 

udbydere under universitetsloven gør.  

Vi udbyder p.t. master i strategisk byplanlægning, master i design, diplom i designledelse og +2 

efteruddannelse for unge arkitekter. +2 uddannelsen er et samarbejde med de faglige organisationer.  

PSON orienterede om de øvrige udbydere på markedet, hvordan konkurrencen var på de forskellige 

områder. Der kan være fordele i af samarbejde for at få større volumen og få et professionelt set up. Der 

er lavet en swot-analyse som baggrund for at kunne se på de fremtidige udviklingsmuligheder. Vi har 

høje ambitioner. Og vil gerne udvikle en pallette af nye udbud, ex. sommerskole, med kurser inden for 

cirkulær økonomi/FN-mål, CITA-kurser, Co-design m.v. Også arbejde videre med master- og 

diplomuddannelser, gerne også nye mere fleksible masterforløb.   

M.h.t. økonomi estimeres, at vi frem mod 2030 gerne vil øge indtægterne til godt 11 mio. P.t. er der i 

opstartsfasen et underskud.  

Bestyrelsen takkede for et fint oplæg og drøftede forskellige muligheder i relation til efter- og 

videreuddannelsesarbejdet på KADK. 

Det er interessant, at der er midler til efter- og videreuddannelse inden for specifikke områder, vi skal 

fokusere på det værdiskabende samt det lovgivningsmæssige i relation hvad vores hjemmel er, i forhold 

til hvad vi kan/må udbyde. 

Hos arkitekterne ligger der mange midler til obligatorisk efteruddannelse. Bestyrelsen efterlyste en 

nærmere analyse af, hvilke produkter vi udvikler. KADK skal udvikle kurser, hvor deltagerne får noget 

med, med et samme. Ex. retorik-kurser hvor det lærte kan anvendes umiddelbart. Der er stor 

konkurrence, så KADK skal sætte ind med tydelig kommunikation. 

Afklare hvad vores kontakt/relation er til erhvervslivet/alumnerelation.  

Bestyrelsen ønskede data for, hvor mange og hvilke deltagere vi har gennem systemet hvert kvartal. Der 

skal være stor volumen, livshjul så det bliver en fast rutine, at man skal have efter- og videreuddannelse.  

Fokus på det digitale også gerne mulighed for at dele viden – gratis for at tiltrække nye 

studerende/kursister m.v. Hvis vi tror på livslang læring skal den samlede volumen være langt større og 

vores evne til at levere kvalitet skal prioriteres 

Vi skal arbejde videre med forskellige formater, herunder ects-belagte forløb, der er mere hands on, 

samt se på erfaringer fra udenlandske uddannelser. 

Deltagerne skal kunne udvikle deres forretning efter at have gennemgået et kursusforløb hos KADK. 

Tænke i formater for fordeling af uddannelse inhouse, eksternt m.v. 

Få nye typer studerende til at deltage. Gerne på executive niveau, s.m. DCC og CBS. Vi skal få 

beslutningstagere til at rejse hertil. Evt. etablere et summit for at se på udbyderne. Vi kan tage 

lederskab, etablere nye partnerskaber, og sikre kvalitet. 

Ad. 6. Bestyrelsens årsplan 2019 
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Bestyrelsen godkendte årsplanen, med det forbehold, at der er bestyrelsesmedlemmer, hvis beskikkelse 

udløber ultimo januar 2019, og det selvfølgelig ikke vides om evt. nye medlemmer kan de pågældende 

datoer 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

 MLA takkede for at godt bestyrelsesseminar. 
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 Vedr. dagsordenens pkt. 3 a) 
Opfølgning på budget 2018 efter 3. kvartal 

  

Budget 2018 i tabel 1 er vedtaget af bestyrelsen i december 2017. Budgettet viser et overskud 
på 2,0 mio. kr. som følge af indtægter på 296,8 mio. kr. og udgifter på 294,9 mio. kr. 

Efter 3. kvartal viser regnskabet et overskud på 18,6 mio. kr. Det forventede resultat for 2018 
er et overskud på 5,2 mio. kr. som følge af samlede indtægter på 299,2 mio. kr. og samlede 
udgifter på 294,0 mio. kr. 

 
 
Regnskabet efter 3. kvartal 
 
Efter 3. kvartal ligger de samlede indtægter på 76 % af budgettet, mens de samlede udgifter 
udgør 70 % af budgettet. Det regnskabsmæssige overskud på 18,6 mio. kr. efter 3. kvartal 
hænger primært sammen med mindre udgifter på løn og øvrig drift. 
 
Omsætningen på de eksternt finansierede projekter udgør efter 3. kvartal 85 % af budgettet 
for året.  
 
Mindreforbruget på løn skyldes primært vakante stillinger fra udviklingspuljen til handlings-
planen for et nyt fokuseret KADK. På det grundlag udmeldte KADK før sommerferien ekstra 
2,0 mio. kr. til institutterne til styrkelse af kvaliteten i undervisningen. Mindre forbrug på 
den øvrige drift skyldes blandt andet, at både administration og de fleste instituttet har størst 
afløb af drifts- og projektbudgetter i 4. kvartal. 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2018 efter 3. kvartal
Forbrug 1.-3.  Kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 4. kvt. 2018 i alt Dif.

Indtægter 296,9 225,0 76% 74,2 299,2 2,3
 - Bevilling 265,8 199,8 75% 66,6 266,4 0,6
 - Salgsindtægter 13,6 10,3 76% 3,7 14,0 0,4
 - Eksterne projekter 17,5 14,9 85% 3,9 18,8 1,3

Udgifter 294,9 206,4 70% 87,6 294,0 0,9
 - Løn 159,3 112,4 71% 46,5 158,8 0,5
 - Øvrig drift 63,2 39,5 62% 22,1 61,6 1,6
 - Husleje 49,8 36,7 74% 13,4 50,2 -0,4
 - Afskrivninger 5,1 2,9 57% 1,7 4,6 0,5
 - Eksterne projekter 17,5 14,9 85% 3,9 18,8 -1,3

Total 2,0 18,6 -13,4 5,2 3,2



 

2/2 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

 
Vurdering af regnskabet efter 3. kvartal 
 
Overskuddet på 18,6 mio. kr. følger fortsat mønstret fra de sidste tre år, jf. figur 1.  
 
Figur 1. Resultat – udvikling i overskud 2015-2018 

 

Forventninger til 4. kvartal 
 
I 4. kvartal forventes et underskud på 13,4 mio. kr. som følge af indtægter på 74,2 mio. kr. og 
udgifter på 87,6 mio. kr. Det samlede resultat for 2018 forventes dermed at blive et overskud 
på 5,2 mio. kr. som følge af indtægter på 299,2 mio. kr. og udgifter på 294,0 mio. kr.  
 
Det forventede overskud på 5,2 mio. kr. er 3,2 mio. kr. højere end det budgetterede overskud 
på 2,0 mio. kr. Afvigelsen hænger sammen med højere indtægter på 2,3 mio. kr. og lavere 
udgifter på 0,9 mio. kr.  
 
De højere indtægter skyldes: 
 Højere bevillingen på finansloven med 0,6 mio. kr. som følge af kompensation for 

omlægning af den statslige barselsfond. 
 Højere salgsindtægter på 0,4 mio. kr. 
 Højere indtægter på 1,3 mio. kr. som følge af højere omsætning på de eksternt 

finansierede projekter.  
 
 
De lavere udgifter skyldes: 
De lavere udgifter på 0,9 mio. kr. dækker over højere udgifter på nogle områder og lavere 
udgifter på andre.  Nogen af de højere udgifter modsvares af højere indtægter jf. ovenfor. Det 
gælder højere eksterne forskningsfinansiering med 1,3 mio. kr.  og højere bidrag til 
barselsfonden under øvrig drift på 0,6 mio. kr. Til gengæld forventes lavere udgifter på andre 
områder på i alt 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med at beredskabspuljen på 1,5 
mio. kr. ikke ventes anvendt i 2018.  
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Dagsordens nr. 3 b) 
Udkast til KADK’s budget 2019 
 

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

styring og en generel økonomisk tilbageholdenhed. KADK har i dag en egenkapital, der kan 

imødegå evt. fremtidige usikkerheder. På trods af de faldende bevillinger er budgettet for 

2019 derfor udarbejdet med afsæt i en mere robust økonomi. Bevillingerne i budget 2019 

bygger på Forslag til Finanslov 2019.  

 

Som konsekvens af de årlige bevillingsfald i perioden 2016 til 2023 vedtog bestyrelsen i 

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

samtidig styrke uddannelserne. Budget 2019 følger handlingsplanen bortset fra, at der ikke 

længere er behov for at øge egenkapitalen. Derfor er et budgetteret overskud på 2 mio. kr. 

erstattet af et budgetresultat på nul. Derudover har KADK indgået en ny strategisk ramme-

kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeren, som rækker frem til 2021. Bestyrelsens 

nye strategi rækker ligeledes frem til 2021. 2019 bliver således det sidste år af 

”Handlingsplanen 2017-2019”, men samtidig også det første år for arbejdet med den 

strategiske rammekontrakt og ny strategi. Samlet prioriteres indsatser i 2019 i 4 spor: 

 

 1) Udvikling af uddannelser  

Uddannelsernes kvalitet løftes yderligere ved implementering af ændrede programstrukturer 

på alle tre uddannelser. Derudover implementeres nye kvalitetsprocesser og digitale 

redskaber. Uddannelsernes relevans styrkes ved at løfte de studerendes erhvervsorienterede 

og tekniske kompetencer gennem en række udviklingstiltag som fx udvikling af KADK:LAB, 

flere praktikpladser, fælles temaer omkring FN’s verdensmål og en række tiltag for at få flere 

kandidater hurtigere i arbejde. KADK vil i 2019 implementere en bedre digital understøttelse 

af undervisning og læring, som i kombination med nye planlægningsprocesser skal øge de 

studerendes læring og trivsel. 

 

2) Udvikling af forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV)  

KADK´s forskning og KUV styrkes ved at forankre den nye forsknings- og udviklingsplan, der 

bl.a. har til formål at styrke vidensbaseringen af uddannelserne. Der implementeres desuden 

en mere transparent forsknings- og KUV-infrastruktur gennem bl.a. opdaterede systemer til 

registrering af forskning og KUV, som i højere grad skal synliggøre den producerede viden. 

Fokus bliver desuden på at tilvejebringe flere eksterne midler til forskning/KUV for at øge 

den samlede vidensproduktion. 
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3) Udgiftsreduktioner  

Handlingsplanen følges også i 2019, hvilket fx betyder, at driftsudgifterne sænkes yderligere 

på tværs af funktionsområder, aftalte fratrædelser virkeliggøres og omfanget af midlertidige 

ansatte nedbringes gradvist. Desuden nedbringes huslejeudgiften, som konsekvens af fraflyt-

ning af ”Lærlingeskolen”. Budget 2019 afviger kun fra Handlingsplanen ved, at der budget-

teres med et resultat på nul og ikke et overskud på 2 mio. kr. Budgettet indeholder derfor 

ekstra udgifter for 2 mio. kr., som disponeres på en måde, så de automatisk falder bort ved 

udgangen af 2019.  

 

4) Forberedelse og påbegyndelse af ”økonomi i balance i 2020 og 2021” 

Handlingsplanen indeholdt nedbringelse af udgifter i perioden 2017 til 2019. Dimensionering 

og omprioriteringsbidrag fortsætter dog i hele den strategiske periode frem til 2021, hvor der 

opstår et underskud på knap 20 mio. kr. Der skal lægges en ny plan, som bringer KADK i 

økonomisk balance i 2020-2021. Ambitionen er at løse det ved en kombination af øgede 

indtægter og reducerede udgifter. Udvikling af nye indtægter tager tid, så derfor arbejdes der 

allerede fra 2019 på at øge den eksterne forskningsfinansiering og tiltrække flere betalings-

studerende. Sideløbende hermed udarbejdes en plan for nedsættelse af udgifterne i 2020 og 

2021. Der henvises til det strategiske budget for yderligere uddybning. 

 

Tabel 1: Udkast til budget 2019  
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Indtægter 
 

Bevillinger på finansloven 

Bevillingen på Finanslovsforslaget 2019 udgør 258,2 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mindre 

end i 2018. De største ændringer i forhold til 2018 er 2% reduktion til omprioriteringsbidrag 

og yderligere indfasning af dimensioneringen af KADK’s design- og arkitektuddannelser. 

Bevillingen er desuden opreguleret med forventet udvikling i priser og lønninger i 2019 på 

1,0%. 
 

 Omprioriteringsbidrag betyder, at KADK´s bevilling falder årligt med 2% hvert år og 

dermed også i 2019 (forskning undtaget). Det betyder isoleret, at KADK får en lavere 

bevilling på 3,3 mio. kr. i forhold til 2018. 
 

 Dimensioneringen af KADK’s arkitekt- og designuddannelser med 30% betyder i 2019 en 

yderligere reduktion af bevillingen på ca. 8,5 mio. kr. i forhold til 2018.  
 

 Bevilling til opretholdelse af udbud af Glas- og Keramikuddannelsen på Bornholm øges i 

forhold til 2018 med 1,5 mio. kr. 
 

 Bevillingen er desuden reduceret med 0,6 mio. kr. som følge af 12. fase af Statens 

Indkøbsprogram.  

 

Salg og andre indtægter 

Salg og andre indtægter på i alt 14,6 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. I forhold til 2018 

forventes indtægterne at stige med 1 mio. kr. primært som konsekvens af øget aktivitet på 

efter- og videreuddannelse samt øget bidrag til dækning af fællesomkostninger fra eksternt 

finansierede projekter jf. nedenfor. 

 

Eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter 

De eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter forventes i 2019, at blive ca. 20,0 

mio. kr. Det svarer til en forøgelse af omsætningen på 2,5 mio. kr. i forhold til 2018. De øgede 

indtægter på eksterne finansierede projekter modsvarer de øgede udgifter og påvirker derved 

ikke det samlede resultat.  
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Udgifter i Budget 2019 

Udgifterne i budgettet for 2019 er på 292,8 mio. kr.  hvilket i forhold til 2018 dækker over at 

nogle udgiftstyper øges, medens andre sænkes. Samlet bliver der en udgiftsreduktion på 2,1 

mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr. fra Hand-

lingsplanen er ændret til et budgetresultat på nul. De øgede udgifter skal betragtes som 

variable udgifter og udmøntes på en måde så de automatisk bortfalder ved årets udgang. 

 

Lønninger 

I 2019 er udgifterne til lønninger på i alt 157,3 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. lavere end 

2018. Der er indregnet regulering af lønnen pr. 1. april 2019 med 1,30% og pr. 1. oktober 2019 

med 0,86% jf. overenskomsten fra 2018.  

 

Øvrig drift 

Udgifterne til øvrig drift er på 60,9 mio. kr. i 2019. Reduktionen på 2,3 mio. kr. i forhold til 

2018 hænger primært sammen med planlagte reduktioner fra handlingsplanen. Budgettet 

indeholder 2,0 mio. kr. til afsat direkte til kompetenceudvikling (1,2 procent af lønsummen), 

hvoraf 1,3 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.  

 

Husleje 

Huslejen i 2019 udgør samlet 49,3 mio. kr., hvilket er ca. 0,5 mio. lavere end i 2018. Det 

skyldes opsigelse af lejemålet i ”Lærlingeskolen” ved udgangen af 2018. Huslejen på KADK´s 

lejemål ejet af Jeudan er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019 som følge af reducerede udgifter 

til ejendomsskat. Huslejen stiger i 2019 som følge af den automatiske prisregulering. 

 

Afskrivninger 

De generelle afskrivninger er svagt stigende til 5,3 mio. kr. på grund af forventet øgede 

afskrivninger på KADK:LAB. Idet udviklingsprojektet vedrørende KADK:LAB ikke er 

afsluttet, er det afsatte beløb foreløbigt. 
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Egenkapitalen 

Budgettets betydning for egenkapitalen fremgår af tabel 2. Med et budgetteret overskud i 

2018 på 2,0 mio. kr., vil egenkapitalen ultimo 2018 være på 32,2 mio. kr. inkl. Statsforskriv-

ning på 5,4 mio. kr. Med de seneste års overskud er KADK nu stærkere rustet til fremtiden og 

en evt. overgang til selveje. Der skønnes derfor ikke umiddelbart behov for yderligere tilførsel 

af overskud til egenkapitalen. 

 

Tabel 2: Egenkapitalens udvikling i 2019 

 
Note: Statsforskrivningen udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen  

 
Usikkerheder i budgettet 

2019 er det fjerde år med dimensionering og omprioriteringen. Det betyder strammere 

budgetter, og i de faglige miljøer arbejdes sideløbende med store forandringer bl.a. både 

gamle og nye studieordninger. Begge faktorer må formodes at øge risikoen for budgetterne 

ikke holdes. 

 

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. Tiltag af denne art har tidligere vist sig at have 

et udgiftstræk. Bygningsstyrelsen arbejder med regulering af ejendomsvurderingerne på 

universitetsområdet. Det må forventes, at Bygningsstyrelsen også skal se på ejendoms-

vurderingerne for KADK’s lejemål med deraf følgende risiko for øget husleje. 

 

Beredskab i budgettet på 1,5 mio. kr. er med til at imødegå usikkerhederne.  
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Bilag: Ministeriets dimensionering  
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 Udkast til KADK’s strategiske budget 2019 til 2021 
 

 

KADK står over for en strategisk periode på tre år med faldende bevillinger som følge af 

dimensionering og omprioriteringsbidrag. De økonomiske udfordringer er anskueliggjort i 

den økonomiske prognose i tabel 1. Prognosen bygger på, at økonomien bringes i balance i 

2019 ved fortsat implementering af Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK i perioden 

2017-2019. I 2020 og 2021 skal økonomien samlet forbedres med ca. 20 mio. kr.   

 

Tabel 1: Økonomisk prognose  

 
1)  2016 - 2018 er i årets priser, mens 2019 til 2023 er i PL-niveau 2019. PL-reguleringen 2019 er 1%. 

2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,6 mio. kr. efter 2021. 

3) Omprioritering er baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget frem til 2022. 

4) Dimensionering og opretholdelse af Nexø jf. Finanslovsforslaget for 2016. 

5) Jf. plan om samling af KADK på Holmen. Priserne i 2019 og frem er opreguleret med 2%. 

6) Afskrivninger rummer gradvis indfasning af investering i KADK:LAB på anslået 12 mio. kr. 

7) Flytning af Konservatorskolen jf. notat af 29.8.2017   
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Plan for imødegåelse af budgetunderskud  

I 2019 bringes økonomien i balance med afsæt i den af bestyrelsen vedtagne Handlingsplan 

for et nyt fokuseret KADK, som dækker over reduktioner i udgifter til løn, drift og lokaleleje. 

Handlingsplanen har fastsat et overskud i 2019 på 2,0 mio. kr., men på grund af tilstrækkelig 

konsolideret egenkapitalen, er der i 2019 i stedet budgetteret med et årsresultat på nul. Det 

øger udgifterne i 2019 med 2,0 mio. kr. i forhold til handlingsplanen, men udmøntet på en 

måde så de automatisk bortfalder ved årets udgang. Sammen med andre engangsforhold 

bevirker det automatisk fald udgifterne i 2020.   

 

På trods af de budgetmæssige udfordringer for 2020 og 2021 er det ambitionen at undgå en 

stor afskedigelsesrunde (masseafskedigelse), som det var tilfældet med handlingsplanen. 

KADK´s ledelse arbejder i stedet på at bringe økonomien i balance ved både at øge 

indtægterne og sænke udgifterne. 

 

Øgede aktiviteter og indtægter 

Det er ambitionen at fastholde medarbejdere, som ikke kunne fastholdes uden nye øgede 

aktiviteter. Derfor skal dækningsbidraget fra ikke finanslovsfinansierede aktiviteter øges med 

på 4,8 mio. kr. frem til 2021. Den ambition skal bl.a. virkeliggøres gennem at der gradvist 

bliver 18 procent færre studerende, hvilket bør kunne frigøre medarbejderressourcer, som 

kan deltage i at udvikle nye aktiviteter. Der arbejdes primært på at øge tre typer af aktiviteter: 
 

1) Udbuddet af efter- og videreuddannelse øges særligt inden for sommerskole, kurser og 

seminarer i henhold til den lagte strategi for området. Der er allerede etableret en 

organisatorisk kerne, som kan sikre koordinering, markedsføring osv.  
 

2) Antallet af internationale betalingsstuderende (oversøiske) øges ved at tiltrækkes dygtige 

studerende til udvalgte kandidatprogrammer. Der igangsættes allerede primo 2019 et 

pilotforsøg, og der skal udvikles en mere deltaljeret plan for hele perioden.  
 

3) Den eksterne forskningsfinansiering øges. Det vil bidrage til mere videnudvikling og 

styrke fagene og uddannelserne. Forøgelsen skal også bidrage til at fastholde 

medarbejdere, som ellers vanskeligt kan fastholdes, når bevillingerne falder.  

 
Derudover er det væsentlig, at KADK er aktiv og opmærksom på nye muligheder for 

indtægter og evt. undervejs finder nye områder, som kan opdyrkes. 
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Sænke udgifterne 

Udgifterne sænkes frem mod 2021 med ca. 15. mio. kr. I tabel 2 er vist den foreløbige plan, 

hvor der er identificeret udgiftsreduktioner i fem områder.  
 

1) Som konsekvens af færre studerende nedbringes lønningerne med 5 mio. kr. Da det er 

ambitionen at undgå en stor afskedigelsesrunde bliver modellen, at nogle vakante 

stillinger nedlægges og dermed ikke genbesættes. De opstår ved fx udløb af 

tidsbegrænsede stillinger, fratrædelser ved pensionering og frivillige opsigelser.  

 

Ufrivillige fratrædelser kan ikke dog udelukkes ved lokale besparelser, opgavebortfald, 

omorganisering eller lignende, når der løbende omprioriteres/udvikles.  

 

2) Nogle driftsudgifter falder som følge af færre studerende, medens andre nedbringes 

gennem bortfald af opgaver og effektiviseringer. 

 

3) Huslejeudgiften nedbringes gennem opsigelse af lejemålet ”Vandflyverhangaren”. Det 

hviler på en tidligere bestyrelsesbeslutning i forbindelse med handlingsplanen, hvor det 

er ambitionen at placere de københavnske aktiviteter på Campus Holmen.   

 

4) Der har i den i forgangne periode været afsat flere udviklingsmidler, end det har vist sig 

muligt at forbruge. Der er et naturligt loft for udviklingsaktiviteternes omfang. Derfor 

kan der reduceres i de centrale udviklingsmidler.  

 
5) KADK´s budgetter har desuden centrale puljer til afdækning af barselsvikarer og risici i 

forbindelse med utilsigtede hændelser m.m. Det vurderes, at disse puljer kan nedbringes 

mod lidt lavere sikkerhedsbuffer og mere selektiv dækning af barselsvikariater.  

 

Tabel 2: Plan for imødegåelse af budgetunderskud 2020 og 2021 

  
Note: Planen er foreløbig og den skal udvikles mere i detaljer i løbet af 2019. 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

 

 

Det strategiske budget 2019 til 2021 

Udgangspunktet for Det strategiske budget er den økonomiske prognose i tabel 1. I tabel 3 er 

prognosen justeret med de økonomiske forbedringstiltag i tabel 2. Samlet bidrager 

forbedringerne til, at årsresultaterne i den strategiske budgetperiode 2019 til 2021 bliver på 

et nul, som vist i tabel 3.  

 

Budget 2022-2023 er udelukkende til orientering og er uden for den strategiske horisont som 

bestyrelsen skal tage stilling til. De negative resultater på minus 4,8 mio. kr. og minus 3,2 

mio. kr. svarer overens med de udgifter, som indtil videre er budgetteret til flytning af 

Konservatorskolen til Holmen. Der er rettet forespørgsel til Ministeriet om en økonomisk 

hjælp til flytningen. 

 

Tabel 3:Det strategiske budget 2019 til 2021 

 

1)  2016 - 2018 er i årets priser, mens 2019 til 2023 er i PL-niveau 2019. PL-reguleringen 2019 er 1%. 

2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,6 mio. kr. efter 2021. 

3) Omprioritering er baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget frem til 2023. 

4) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø jf. Finanslovsforslaget for 2016. 

5) Jf. plan om samling af KADK på Holmen. Priserne i 2019 og frem er opreguleret med 2%. 

6) Afskrivninger rummer gradvis indfasning af investering i KADK:LAB på anslået 12 mio. kr. 

7) Flytning af Konservatorskolen jf. notat af 29.8.2017 fra Økonomi. 

8) Stigning i ekstern finansiering skal kompensere for en del af faldet i lønbudgettet. 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

 

Usikkerhed og opfølgning  

Når dele af budgetunderskuddet søges imødegået gennem forøgelse af indtægterne, rummer 

det altid en risiko for, at målet for indtægterne ikke nås. Derfor er det afgørende, at der 

arbejdes målrettet med indtægterne og løbende følges op på målene. Ved udgangen af hvert 

af årene 2019 til 202o vurderes det, om planen kan forventes at holde i både 2020 og 2021. 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

Underbilag 1, bilag 3-c 

Bilag: Ministeriets dimensionering  
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   28/11 2018 
 

 Journalnr.: 39428 Enhed: Økonomi Initialer VJENS 

 

 Revision i regnskabsåret 2018 
Dagsordenens pkt. 3 d) 

 Rigsrevisionen har udført lønrevision og finansielle revision på KADK i regnskabsåret 2018. 

KADK har haft to besøg af Rigsrevision i 2018. Først har lønrevisionen udført juridisk-kritisk revision af 
løn- og ansættelsesmæssige dispositioner. Herefter har de regnskabsområdet udført finansiel revision 
med fokus på de regnskabsmæssige rammer, forretningsgange og interne kontroller mv. 
 
Begge de udførte revisioner har givet anledning til bemærkninger af mindre væsentlig karakter. KADK 
har oplyst Rigsrevisionen om, at KADK vil følge de anbefalede tiltag i anledning af bemærkningerne. 
 
Økonomi og HR er meget tilfreds med resultaterne af begge revisioner. 
 
 
Bilag: 
 
Lønrevision 

1. Følgebrev af 22 oktober fra Rigsrevisionen til KADK om løn- og ansættelsesmæssige 
dispositioner gennemfør i 2018. 

2. Rapport om juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner i 2018 i KADK. 
3. Overblik over revisionsbemærkninger 
4. KADK’s svarbrev af 14. november 2018 til Rigsrevisionen om resultaterne af den udførte 

revision. 
 

Finansiel revision 
5. Management letter af 9. november 2018 fra Rigsrevisionen om de væsentligste 

revisionsresultater fra den finansielle revision. 
6. KADK’s kvittering af 28. november 2018 til Rigsrevisionen om modtagelse af management 

letter. 
 

 



Bilag 3-d-1 

 
Side 1 | 2 

 
Vi sender vedhæftet vores rapport om den udførte juridisk-kritiske revision i 
KADK. 
 
Revisionens formål 
Vi gør opmærksom på, at denne revision er en del af en samlet juridisk-kritisk 
revision af hele ministerområdet. Formålet med den samlede revision af Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet er at opnå høj grad af sikkerhed for, at 
der ikke forekommer væsentlige regelbrud ved løn- og ansættelsesmæssige 
dispositioner. Når alle revisionerne på ministerområdet er afsluttet, rapporte-
rer vi den samlede konklusion i en protokol til ministeriet. 
 
Revisionens indhold 
Revisionen i KADK har omfattet følgende områder: 
 
Juridisk-kritisk revision 
1. Disponering 
2. Nyansættelser 
3. Chefer 
4. Lønkontrolplan 
5. Forretningsgange for lønkontroller. 

 
 
  

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler  
for Arkitektur, Design og Konservering 
Philip De Langes Allé 10 
1435 København 

Til ledelsen i KADK om løn- og 
ansættelsesmæssige dispositioner gennem-
ført i 2018 

22. oktober 2018 
 
 
12. kontor 
J.nr.: 100217 
 
Kopi:  Uddannelses – 
og 
Forskningsministeriet 
 
 
Rigsrevisionen 
Landgreven 4 
1301 København K 
33 92 84 00 
rr@rigsrevisionen.dk 
www.rigsrevisionen.dk 
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Vi har desuden vedlagt en oversigt over rapportens revisionsbemærkninger. 
Vi har angivet en prioritering af bemærkningerne, men den konkrete opfølg-
ning beror på en ledelsesmæssig vurdering i KADK. I bedes senest den 19. 
november oplyse, hvordan I vil håndtere de kritiske forhold, vi har omtalt i 
oversigten over revisionsbemærkninger. 
 
Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf. 33 92 86 46 eller via e-mail til 
rr@rigsrevisionen.dk med oplysning om det j.nr., der står i brevhovedet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tine Wiboe Holm 
Fuldmægtig 

mailto:rr@rigsrevisionen.dk
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Oktober 2018 
 

Rapport om juridisk-kritisk revision af 

løn- og ansættelsesmæs-
sige dispositioner i 2018 i 
KADK 
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I. Formål 
1. Den juridisk-kritiske revision i KADK er et led i en samlet revision af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet med det formål at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke 
forekommer væsentlige regelbrud i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets 
løn- og ansættelsesmæssige dispositioner. Vi har derfor undersøgt de konkrete pro-
cesser og omstændigheder, der efter vores vurdering er afgørende for, om KADKs 
løn- og ansættelsesmæssige dispositioner er i overensstemmelse med love, overens-
komster og andre aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Vi har 
endvidere undersøgt, om KADKs lønkontrolplan er dækkende, og om kontrollerne un-
derstøtter korrekt løn.  
 
 
II. Revisionens indhold 
2. Revisionen vedrører primært regnskabsåret 2018 og har omfattet følgende områ-
der: 
 
1. Disponering 
2. Nyansættelser 
3. Chefer  
4. Lønkontrolplan 
5. Forretningsgange for lønkontroller. 

 
 
III. Konklusion  
3. Vores juridisk-kritiske revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner i KADK 
har vist, at der ikke forekommer væsentlige regelbrud i forhold til Uddannelses- og 
Forskningsministeriets løn- og ansættelsesmæssige dispositioner. Revisionen har 
også vist, at KADKs løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på det undersøgte om-
råde er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler, der gælder 
for statslige ansættelsesmyndigheder. Revisionen viste videre, at KADKs lønkontrol-
plan ikke er helt dækkende, men at kontrollerne understøtter korrekt løn. 
 
Konklusionen er foreløbig, da den samlede revision for ministeriet for 2018 endnu ikke 
er afsluttet. 
 
I det følgende uddyber vi vores konklusioner og anbefalinger. 
 
 
 
 
 
 

Rapport om juridisk-kritisk revision af løn- og 
ansættelsesmæssige dispositioner i 2018 i KADK 

12. kontor 
 
J.nr.: 100217 
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Disponering 
Rigsrevisionen har undersøgt, om det er beskrevet, hvem der må disponere på løn-
området, og om der foreligger dokumentation for, at nyansættelser er disponeret af en 
dertil bemyndiget. 
 
Det fremgår af KADKs regnskabsinstruks, at rektor alene er bemyndiget til at ansætte 
ph.d.-studerende og øvrigt videnskabeligt personale. Det fremgår videre, at rektor og 
prorektor er bemyndiget til at ansætte teknisk og administrativt personale og studen-
termedhjælpere. Rektor, prorektor, institutleder og viceinstitutleder er desuden bemyn-
diget til at ansætte undervisningsassistenter. Endelig fremgår det af regnskabsinstruk-
sen, at rektor, prorektor, institutledere og administrative ledere er bemyndigede til at 
ansætte studentermedhjælpere. 
 
Rigsrevisionen har gennemgået en stikprøve på 10 sager om nyansættelser. I 8 ud af 
10 gennemgåede sager var disponering foretaget i overensstemmelse med regn-
skabsinstruksen. 
 
Revisionen viste dog også, at det i 2 ud af 10 gennemgåede sager ikke var dokumen-
teret, at disponering var foretaget i overensstemmelse med regnskabsinstruksen, da 
dokumentationen for disponering af en bemyndiget ikke forelå ved ansættelsen af 2 
kontorfunktionærer. Hvis udbetalinger ikke bliver godkendt af en dertil bemyndiget, er 
det i strid med Regnskabsbekendtgørelsens § 46 og medfører en øget risiko for besvi-
gelser. KADK har oplyst, at de bemyndigede ledere har afgivet mundtlig bestilling til 
HR på ansættelsen af de to kontorfunktionærer. I forbindelse med revisionen har 
KADK indhentet skriftlig godkendelse af ansættelsen af den ene kontorfunktionær hos 
en bemyndiget leder. KADK oplyser, at KADK vil indhente skriftlig godkendelse af an-
sættelsen af den anden kontorfunktionær fra den bemyndigede leder, hvilket Rigsrevi-
sionen finder nødvendigt. Rigsrevisionen finder, at KADK altid bør dokumentere, at di-
sponering er foretaget af en bemyndiget, således at risikoen for besvigelser minime-
res. 
 
Resultat  
Det er beskrevet i regnskabsinstruksen, hvem der må disponere på lønområdet. I 2 ud 
af 10 gennemgåede sager var det ikke dokumenteret, at disponering var foretaget her-
efter. 
 
Nyansættelser 
Rigsrevisionen har gennemgået 10 nyansættelser med det formål at undersøge, om 
der er etableret forretningsgange med en klar opgave- og ansvarsfordeling vedrø-
rende nyansættelser. Rigsrevisionen har videre undersøgt, om nyansatte får korrekt 
løn og pension, og om bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler bliver 
fulgt. 
 
Stikprøven omfattede 10 nyansættelser fordelt i personalekategorierne Arkitekt, Juri-
ster/Økonomer, Magistre, Studenterundervisere, Kontorfunktionærer og Ph.d.-stipen-
diater. 
 
Revisionen viste, at der forelå en forretningsgangsbeskrivelse for nyansættelser med 
en klar opgave- og ansvarsfordeling, der redegør for ansættelsesprocessen. Revisio-
nen viste desuden, at KADK generelt efterlever de beskrevne forretningsgange for 
nyansættelser. 
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Revisionen viste, at der i 10 ud af 10 sager udbetales korrekt løn og pension, og at 
bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler bliver fulgt.  
 
Resultat 
Revisionen viste, at KADK har etableret forretningsgange med en klar opgave- og 
ansvarsfordeling vedrørende nyansættelser.  
 
Revisionen viste videre, at der i 10 ud af 10 sager om nyansættelser udbetales kor-
rekt løn og pension, og at bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler bli-
ver fulgt.  
 
Chefer  
Rigsrevisionen har gennemgået løn og pension til chefer i lønramme 36+ med det 
formål at undersøge, om chefer får korrekt løn og pension. Rigsrevisionen har endvi-
dere undersøgt, om bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler - som fx 
regler for åremålsansættelser - bliver fulgt.    
 
Stikprøven omfattede 10 chefer fordelt på personalekategorierne Arkitekter, Juri-
ster/Økonomer, Magistre, Tjenestemænd og Tjenestemænd på rådighedsløn. 
 
Den stikprøvevise gennemgang viste, at der i 10 ud af 10 sager udbetales korrekt løn 
og pension. Herudover viste revisionen, at bestemmelser i love, overenskomster og 
andre aftaler bliver fulgt, samt at ansættelse på åremål sker efter reglerne.  
 
Resultat 
Den stikprøvevise gennemgang viste, at der i 10 ud af 10 sager udbetales korrekt løn 
og pension, og at bestemmelser i love og overenskomster og andre aftaler bliver 
fulgt, samt at ansættelse på åremål sker efter reglerne.  
 
Lønkontrolplan 
Rigsrevisionen har undersøgt, om KADK har udarbejdet dækkende beskrivelser af 
deres lønkontroller i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens koncept på 
området. 
 
Revisionen viste, at KADK har udarbejdet en kontrolplan, som er underskrevet i okto-
ber 2015. Kontrolplanen indeholder følgende afsnit 1) de kontrolmæssige forudsæt-
ninger, herunder gennemførte analyser, kernekontroller, økonomisk væsentlighed og 
risici, samt 2) end-to- end kontrollerne, dvs. hjemmel, kvalitet, inddata- og uddata-
kontrol samt tilstedeværelseskontrol og opfølgning på fejl.  
 
Revisionen viste videre, at KADK følger standard-opgavesplittet til Statens Admini-
stration, hvilket også fremgår af kundeaftalen indgået mellem KADK og Statens Ad-
ministration den 8. februar 2018. Af lønkontrolplanen fremgår det desuden, hvor løn- 
og personaleadministrationen foretages.  
 
Revisionen viste desuden, at det er beskrevet i lønkontrolplanen, at KADK på bag-
grund af en gennemgang af lønadministrationen i 2014 vurderede, at det var nød-
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vendigt at skærpe kernekontroller og udføre fuld uddatakontrol grundet forhøjede ri-
sici. Revisionen viste dog også, at KADK ikke har forholdt sig yderligere til risiko og 
væsentlighed i forhold til kernekontroller og stikprøver i lønkontrolplanen.  
 
Revisionen viste endeligt, at KADK har beskrevet fejlopsamling således, at der fore-
tages en umiddelbar opfølgning, og at fejlene registreres i fejlportalen. Dog har 
KADK i lønkontrolplanen ikke beskrevet, hvordan KADK håndterer besvigelsesrisici.  
 
Rigsrevisionen vurderer, at KADK’s lønkontrolplan ikke fuldt ud indeholder dæk-
kende beskrivelser af lønkontroller, og at kontrolplanen ikke er opdateret i forhold til 
gældende risici i KADK. Desuden mangler kontrolplanen generel opdatering i forhold 
til ansvarlige personer, risiko og væsentlighed, stikprøvekontroller i uddatakontrollen, 
fejlopsamling og besvigelsesrisici. Rigsrevisionen anbefaler, at KADK opdaterer kon-
trolplanen på baggrund af en aktuel risikovurdering og på baggrund af de organisato-
riske ændringer, der er sket i relation til sammenlægning af HR- og lønadministratio-
nen, samt med de ændringer i forretningsgange dette giver anledning til.   
 
Resultat 
Revisionen viste, at KADK ikke fuldt ud har udarbejdet dækkende beskrivelser af de-
res lønkontroller i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens koncept på om-
rådet, da lønkontrolplanen ikke er opdateret ift. gældende risici og hvad angår an-
svarlige personer, væsentlighed og risiko, stikprøvekontroller i uddatakontrollen, fejl-
opsamling og besvigelsesrisici.  
 
Forretningsgange for lønkontroller 
Rigsrevisionen har undersøgt, om KADK har etableret forretningsgange for lønkon-
troller, der understøtter, at lønnen bliver korrekt. 
 
Den stikprøvevise gennemgang viste, at KADK har etableret kontrol af disponering, 
funktionsadskilte kontroller og personmæssig adskillelse i lønkontrolprocessen. Rigs-
revisionen vurderer på den baggrund, at KADK har etableret lønkontroller, der under-
støtter, at der udbetales korrekt løn. 
 
Revisionen viste videre, at KADK laver fuld uddatakontrol på baggrund af en over-
sigt, der rekvireres hos Statens Administration, hvilket medfører at KADK og Statens 
Administration foretager dobbeltkontrol. KADK’s regnskabsafdeling foretager en må-
nedlig analytisk kontrol i forbindelse med budgetopfølgning relateret til de enkelte in-
stitutter, der bl.a. indeholder udvikling i lønudgifter samt tilstedeværelseskontrol og 
håndtering af eventuelle besvigelsesrisici. KADK foretager ikke systematisk eller te-
matisk stikprøvekontrol på baggrund af væsentlighed eller risiko grundet den fuld-
stændige uddatakontrol. Revisionen viste videre, at KADK ikke foretager systematisk 
fejlopsamling på baggrund af konstaterede fejl i uddatakontrollen.  
 
Rigsrevisionen finder, at KADK bør udarbejde en systematisk fejlopsamling for at 
kunne målrette uddatakontrollen, og for at sikre, at fejl identificeres og rettes, så kon-
trollen fokuseres. Rigsrevisionen finder, at en systematisk fejlopsamling er central i 
forhold til at kunne vurdere risici og fejl på lønområdet. Rigsrevisionen anbefaler, at 
KADK på baggrund af konstaterede fejl, risici eller væsentlighed etablerer systema-
tisk stikprøvekontrol af relevante temaer – såsom personalekategorier, nyansættel-
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ser eller lignende. Rigsrevisionen finder, at KADK på baggrund af erfaringer fra stik-
prøvekontrol og fejlopsamling bør revurdere gennemførelsen af uddatakontrol i over-
ensstemmelse med opgavesplittet til Statens Administration.  
 
 
Resultat 
Revisionen viste, at KADK har etableret lønkontroller, som understøtter, at der udbe-
tales korrekt løn. 
 
Revisionen viste dog, at KADK ikke har etableret en systematisk fejlopsamling eller 
systematiske stikprøvekontroller.  
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Bilag 3-d-3 
 
 
 
Overblik over revisionsbemærkninger 
 
Rigsrevisionen har angivet en prioritering af opfølgningen, hvor ”1” angiver, at Rigsrevisionen vurderer, at opfølgningen ikke bør fraviges. ”2” angiver, at Rigs-
revisionen vurderer, at en ændring vil være hensigtsmæssig. Den konkrete opfølgning beror dog på en ledelsesmæssig vurdering i KADK.  
 

Nr. Revisionsbemærkning Risiko og konsekvens Opfølgning Prioritering 

1 Disponering 
I 2 ud af 10 gennemgåede sager var det ikke 
dokumenteret, at disponering var foretaget af en 
dertil bemyndiget. 

Hvis udbetalinger ikke bliver godkendt af en 
dertil bemyndiget, er det i strid med 
Regnskabsbekendtgørelsens § 46 og medfører 
en øget risiko for besvigelser. 

Rigsrevisionen finder, at KADK altid bør 
dokumentere, at disponering er foretaget af en 
bemyndiget, således at risikoen for besvigelser 
minimeres. 

1 

2 Lønkontrolplan 

KADK’s lønkontrolplan er ikke opdateret i 
forhold til ansvarlige personer, risiko og 
væsentlighed, stikprøvekontroller i 
uddatakontrollen, fejlopsamling og 
besvigelsesrisici. 

Risikoen er, at lønkontrollerne ikke udføres 
sikkert, og at KADK ikke målretter sine kontroller 
på baggrund af risiko og væsentlighed i 
overenstemmelse med fejlniveauet. Der er risiko 
for, at der kan opstå besvigelser, når håndtering 
af besvigelsesrisici ikke beskrives. 

Rigsrevisionen anbefaler, at KADK opdaterer 
kontrolplanen på baggrund af en aktuel risiko-
vurdering og på baggrund af de organisatoriske 
ændringer, der er sket i relation til 
sammenlægningen og HR-lønadministrationen 
med de ændringer i forretningsgange dette giver 
anledning til. 

2 

3 Forretningsgange for lønkontroller 

KADK foretager ikke systematisk fejlopsamling 
på baggrund af konstaterede fejl i 
uddatakontrollen. 

Konsekvensen ved manglende fejlopsamling er, 
at kontrollerne ikke kan fokuseres på baggrund 
af konkrete vurderinger af risiko og 
væsentlighed på lønområdet. 
 

Rigsrevisionen finder, at KADK bør udarbejde 
en systematisk fejlopsamling for at kunne 
målrette uddatakontrollen, og for at sikre, at fejl 
identificeres og rettes, så kontrollen fokuseres. 

1 
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4 Forretningsgange for lønkontroller 

KADK foretager ikke fast eller tematisk 
stikprøvekontrol på baggrund af væsentlighed 
eller risiko grundet den fulde uddatakontrol. 

 

 

Risikoen er, at lønkontrollerne ikke udføres 
effektivt, og at KADK ikke målretter sine 
kontroller på baggrund af risiko og væsenlighed. 

Rigsrevisionen anbefaler, at KADK på baggrund 
af konstaterede fejl, risici eller væsentlighed 
etablerer systematisk stikprøvekontrol af 
relevante temaer.  

 

Rigsrevisionen finder, at KADK på baggrund af 
erfaringer fra stikprøvekontrol og fejlopsamling 
bør revurdere gennemførelsen af den fulde 
uddatakontrol i overenstemmelse med 
opgavesplittet til Statens Administration. 

1 
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Rigsrevisionen 

Landgreven 4 

1301 København K 

Vedrørende revisionsrapport om lønrevision 2018 pA KADK 

Rigsrevisionen har i mail af 22. oktober 2018 fremsendt rapport om juridisk-kritisk revision af løn- og 

ansættelsesmæssig dispositioner i 2018 pli KADK. 

Disponering 

Rigsrevisionen har fundet, at KADK i to tilfælde ikke har dokumenteret, nt disponering er sket i 

overensstemmelse med regnskabsinstruksen, da dokumentationen for disponering af bemyndiget ikke 

forelå ved ansættelsen af to kontorfunktionærer. KADK har efterfølgende indhentet dokumentation på 

korrekt disponering af bemyndigede. 

KADK vil fremover sikre, at ansættelse ikke foretages før, der er indhentet korrekt dokumentation for 

disponering af bemyndiget. 

Lønkontrolplan 

Rigsrevisionen har fundet, at KADK's lonkontrolplan ikke er opdateret i forhold til ansvarlige personer, 

risiko og væsentlighed, stikprøvekontroller i uddatakontrollen, fejlopsamling og besvigelsesrisici. 

KADK vil hurtigst mulig og inden udgangen af 2018 opdatere lonkontrolplanen. 

Forretningsgange for )onkontroller 

Rigsrevisionen har fundet, at KADK foretager fuld uddatakontrol efter hver lonkørsel uden systematisk 

fejlopsamling pli baggrund af konstaterede fejl i uddatakontrollen. KADK foretager slUedes ikke 

tematisk stikprøvekontrol pfl baggrund af væsentlighed eller risiko grundet den fulde uddatakontrol. 

KADK har siden medio oktober 2018 foretaget systematisk fejlopsamling pA baggrund af konstaterede 

fejl i uddatakontrollen. Fra 2019 vil KADK foretage fast eller tematisk stikprøvekontrol pl'l bngrund af 

konstaterede fejl, risici eller væsentlighed ud fra den systematiske fejlopsamling. 

Med venlig hilsen 

HR-teamleder 
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Revisionens formål 
Formålet med dette management letter er at gøre ledelsen af KADK opmærk-
som på de væsentligste revisionsresultater fra vores finansielle revision.  

Vi gør opmærksom på, at denne revision er en del af en samlet revision af 
hele ministerområdet. Formålet med den samlede revision af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet er at opnå høj grad af sikkerhed for, at Uddannel-
ses- og Forskningsministeriets område af statsregnskabet som helhed er 
uden væsentlig fejlinformation, og at der for regnskabet som helhed ikke fore-
kommer væsentlige bevillingsafvigelser. Den samlede revision kan dermed 
ikke anses for afsluttet, før vi har afgivet vores erklæring om Uddannelses- 
og Forskningsministeriets regnskab 2018. 

Revisionen i 2018 er planlagt og udført ud fra væsentlighed og risiko for mini-
sterområdet som helhed. 

Revisionens indhold 
Vi har gennemgået følgende bevilling: 

 19.11.08 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, De-

sign og Konservering (KADK)

Revisionen har især haft fokus på regnskabsmæssige rammer, forretnings-

gange og interne kontroller samt afstemninger på følgende områder: 

 Forvaltning af udgifter på std. kt. 22

 Hensættelser på std. kt. 76

 Forvaltning af eksternt finansierede projekter, Igangværende arbejder for

fremmed regning på std. kt. 93
Kriterierne for vurderingen af forretningsgange og interne kontroller hos 
KADK er for det første de krav til KADK om fastlæggelse af regnskabsinstruk-
ser, funktionsadskillelse, afstemninger, regnskabsgodkendelse mv, der især 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering, 
Philip de Langes Allé 10 
1435 København K 

Til ledelsen hos Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering (KADK) om den 
finansielle revision for regnskabsåret 2018 

9. november 2018

13. kontor

J.nr.: 100243

Kopi: Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 

Styrelsen for 

Institutioner og 

Uddannelsesstøtte 

Rigsrevisionen 

Landgreven 4 

1301 København K 

33 92 84 00 

rr@rigsrevisionen.dk 

www.rigsrevisionen.dk 
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fremgår af bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv. For det andet 
skal forretningsgange og interne kontroller i praksis understøtte regnskabet 
og bevillingsoverholdelsen på en passende effektiv måde. 

 
Revisionens resultater 
Revisionen har vist, at vi på det foreliggende grundlag kan opnå høj grad af 
sikkerhed for, at regnskabet for KADK som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, og at der for regnskabet som helhed ikke forekommer væsentlige be-
villingsafvigelser. 
 
Revisionen har vist, at KADK’s forretningsgange om interne kontroller på de 
undersøgte områder, understøtter, at der ikke forekommer væsentlige forvalt-
ningsmangler i forhold til de undersøgte områder.  
 
Vi har samtidig noteret os, at KADK har fulgt op på Rigsrevisionens bemærk-
ninger fra tidligere revision, og på flere områder har styrket de interne kontrol-
ler ift. de eksternt finansierede projekter og forvaltningen af udgifter, decen-
tralt.  
 
Revisionens resultater i øvrigt fremgår af tabellen nedenfor.  
 
De væsentligste revisionsresultater (1 er vigtigst) 
Observationerne er prioriteret i væsentlighedsniveauerne 1-3, hvor 1 er væ-
sentligst og bør prioriteres højest. 
 

Punkt Observation Vurdering af risiko Bemærkning Prioritet 

1. Instrukser, vejledninger og arbejdsgangsbeskrivelser   

1.1. a. Revisionen viste, at KADK’s regnskabsinstruks ikke på alle områder var til-
strækkelig dækkende og opdateret på de områder vi gennemgik ifm. revisio-
nen. (2.1.1. Tilrettelæggelse af registrering, 2.2.3. Godkendelse af indkøb, 
2.2.4 Kreditorforvaltning, 2.8. Regnskabsaflæggelse, 2.9.3 Forvaltning af an-
dre ikke statslige aktiver og passiver.) 
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a. Revisionen viste, at 
afsnittet om tilrettelæg-
gelse af registrering el-
ler afsnittet om regn-
skabsaflæggelse ikke 
beskriver de afvigelser 
der er ift. standardop-
gavesplittet mellem 
KADK og SAM.  

a. Der kan være risiko 
for, at bogføringen kan 
blive fejlbehæftet og af-
stemninger ikke udfø-
res, såfremt bogfø-
ringsspecifikke forhold 
vedrørende de konti, 
som KADK selv af-
stemmer, ikke nævnes 
i instruksen.  

a. Omtalen af konti 
som KADK selv er an-
svarlig for at afstemme 
bør fremgå af afsnit 
2.1.1. Tilrettelæggelse 
af registrering i regn-
skabsinstruksen. Det 
bør f.eks. fremgå af in-
struksen, at det er 
KADK der varetager de 
regnskabsmæssige af-
stemninger i relation til 
de eksterne forsknings-
midler. 

b. Revisionen viste, at 
regnskabsinstruksens 
afsnit 2.2.4. om kontrol 
af kreditor-stamdata 
ikke svarer til de fakti-
ske forhold. 

b. Der er risiko for at 
der foregives at være 
etableret kontroller, der 
reelt ikke udføres i 
praksis. 

b. KADK bør tilpasse 
afsnittet så de svarer til 
de faktiske forhold. 
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 c. Revisionen viste, at 
bilagsoversigten på 
side 3 i instruksen ikke 
medtager alle rele-
vante bilag. 

 

c. Det er vanskeligt at 
få et overblik over 
hvilke interne vejled-
ninger eller forretnings-
gangsbeskrivelser mv. 
KADK har i relation til 
regnskabsforvaltnin-
gen, hvis de ikke frem-
går af oversigten. 

 

c. KADK bør indeholde 
oplysninger om alle re-
levante vejledninger el-
ler forretningsgangsbe-
skrivelser mv. der rela-
terer sig til regnskabs-
forvaltningen, f.eks. 
regler for repræsenta-
tion, vejledninger og 
beskrivelser mv. i rela-
tion til de eksternt fi-
nansierede  projekter. 

 

2. Forvaltning af eksterne forskningsmidler 

2.1. a. Revisionen viste, at 
der for 2 af 8 projek-
terne i vores stikprøve 
ikke havde været regn-
skabsmæssig fremdrift 
i 2018, og 2 projekter 
har ikke fulgt oprindelig 
betalingsplan. 

a. Der er risiko for, at 
KADK ikke kan opfylde 
tilskudsyder krav ift. 
tidsmæssig projektperi-
ode. 

a. KADK bør fortsat 
være opmærksom på 
den regnskabsmæs-
sige fremdrift og over-
holdelse af betalings-
planer for økonomisk 
væsentlige projekter.  
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b. Vi noterede endvi-
dere, at KADK ikke an-
vender både konto 
61.40 Igangværende 
arbejder for fremmed 
regning, tilgodehaven-
der ved den løbende 
registrering, men netto-
registrerer alt på konto 
93.41 Igangværende 
arbejder for fremmed 
regning, forpligtelser.  

Ved årsafslutningen fo-
retager KADK dog en 
samlepostering, såle-
des at det er muligt at 
opgøre saldoen på 
konto 61.40, tilgodeha-
vender og 93.41, for-
pligtelser i årsregnska-
bet/årsrapporten.   

b. Nettobogføring på 
konto 93.41 Igangvæ-
rende arbejder for 
fremmed regning, for-
pligtelser strider imod 
statens regnskabsreg-
ler i forhold til anven-
delse af kontoplanen.  

b. Vi er opmærksom 
på, at KADK med den 
anvendte konterings-
praksis løbende kan 
opgøre tilgodehavende 
og forpligtelser på pro-
jekterne, men såfremt 
KADK fortsætter den 
nuværende praksis bør 
den anvendte praksis 
noteres i notefeltet ifm. 
den kvartalsvise god-
kendelse af regnskabet 
i SKS, da den kvartals-
vise godkendelse om-
fatter en kontrol af, at 
aktiver og passiver har 
en rimelig størrelse.  

 

c. Vi fandt desuden, at 
projektoversigten fra 
Crystal Reports ikke på 
nuværende tidspunkt 
var fuldt opdateret i for-
hold til angivelse af 
medfinansiering mv.  

KADK har oplyst, at det 
sker fremadrettet. 

c. Manglende eller 
upræcise opdaterede 
projekter i rapporten for 
Crystal Reports kan 
gøre det vanskeligt at 
trække beslutninger på 
et korrekt grundlag og 
at fastslå, hvor mange 
midler der anvendes 
på området.   

c. For at efterkomme 
de interne rapporte-
ringsbehov, der må fo-
rekomme såvel bud-
get- som regnskabs-
mæssig karakter, så 
finder vi at det også er 
vigtigt, at bevillingsgi-
ves særlige krav om 
f.eks. medfinansiering 
også iagttages, og ind-
arbejdes i projektstyrin-
gen. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Jakob Pedersen / Helle Wonge 
specialkonsulent  revisor 



Fra: Mariam Mani
Til: rr@rigsrevisionen.dk
Cc: Villy Dahl Jensen; ufm@ufm.dk; Lars Højskov Andersen; aboj@ufm.dk; Kirsten Zachariassen; Jakob

Pedersen
Emne: SV: Afrapportering lbn rev. 2018 hos KADK <100243>
Dato: 28. november 2018 12:41:59
Vedhæftede filer: image001.png

Kære Helle,

Tak for tilsendte rapport.

KADK er i gang med at opdatere regnskabsinstruksen, og vil i den forbindelse indarbejde
rigsrevisionens anbefalinger. KADK vil desuden arbejde videre med  rigsrevisionen observationer
vedr. forvaltning af eksterne forskningsmidler.    

Med venlig hilsen

Mariam Mani
Regnskabschef

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Alle 10
1435 København K

Telefon direkte 4170 1722
Mail: mama@kadk.dk

Website: www.kadk.dk

Fra: rr@rigsrevisionen.dk <rr@rigsrevisionen.dk> 
Sendt: 9. november 2018 11:13
Til: KADK (Hovedmail) <info@kadk.dk>
Cc: Villy Dahl Jensen <vjens@kadk.dk>; Mariam Mani <mama@kadk.dk>; ufm@ufm.dk; Lars
Højskov Andersen <lhs@ufm.dk>; aboj@ufm.dk; Kirsten Zachariassen <kiz@ufm.dk>; Jakob
Pedersen <jap@rigsrevisionen.dk>
Emne: Afrapportering lbn rev. 2018 hos KADK <100243>

Til KADK

Rigsrevisionen har udført løbende finansiel revision 2018 hos KADK, og sender hermed vores
rapportering.

God weekend.

Med venlig hilsen

Helle Wonge
Revisor
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   6. december 2018 

 Journalnr.: 39428 Ledelsessekretariatet mschr 

 

 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 13. december 2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 4 a) - status strategiske udviklingsprojekter 

Bestyrelsen orienteres om og drøfter følgende emner under punkt 4 – strategiske udviklingsprojekter 

a) Status på den samlede strategiske udviklingsportefølje 

Bestyrelsen præsenteres for at overblik (se bilag) over de enkelte projekters gennemføresesgrad. Aktuelt 
består porteføljen af 12 projekter, hvoraf 7 er «i grønt» og 5 «i gult».  

I efteråret 2018 er 2 projekter blevet afsluttet, idet de har opfyldt deres mål: 
 

• Projekt 14: Efter- og videreuddannelse: 
Projektet er udkommet med en strategi for KADK´s efter- og videreuddannelse, som er blevet præsenteret for 
og godkendt af bestyrelsen. 

• Projekt 16: EU persondataforordningen på KADK: 
Projektet har på baggrund af en kortlægning af datapraksis på KADK iværksat initiativer, som sikrer, at KADK 
overholder EU persondataforordningen. 

Desuden er 2 nye projektet kommer til: 
• Projekt 22: Digital understøtning af undervisning på KADK 
• Projekt 23: KADK:LAB fra vision til handling 

 
Den indarbejdede opfølgningsmodel videreudvikles løbende for at også at sikre opfølgning på den strategiske 
rammeaftale med Ministeren. Herved tilstræbes den mest effektive opfølgning på KADK´s samlede strategiske 
udviklingsaktiviteter. 

 

Bilag: 

Bilag til 4.a: Status på den samlede strategiske udviklingsportefølje 

 



Progression i 
Udviklingsporteføljen 
december 2018

Grøn indikator: Projektet afvikles som forventet 

Gul indikator: Der er udfordringer - opmærksomhed

Rød indikator: Projektet er i problemer

Blå indikator: Projektet er afsluttet

Bilag 4-a



Afsluttede udviklingsprojekter 2018

3. Programudvikling og studieordninger 2016-17
Lancering af nye programmer 
studieår 2017/18

4. Ny plan for tværgående undervisning 2017 Afsluttet, rest i projekt 17

5. Obligatorisk praktikordning 2017 Afsluttet, rest i projekt 17

6. Dimittender i beskæftigelse 2017 2017 Videreført i projekt 18

8. Udvikling af KADK LAB 2017-18
LAB visionsrapport og 
anbefalinger lanceret forår 2018, 

10. Udvikling og effektivisering, administrationen 2017-18
Besparelser er udmøntet i 
budgetterne t.o.m. 2019

12. Strategi for synliggørelse/kommunikation 2016-17  Strategi godkendt i bestyrelsen

13. Et samlet Campus 2017-21
Reduktion ifht. 
dimensioneringen realiseret

14. Efter- og videreuddannelse 2018 Strategi godkendt i bestyrelsen

15. Ny projektstyringsmodel 2017 Model implementeret

16. EU persondataforordning på KADK 2018 Implementeret på KADK

Projekter afsluttet 2018



Udviklingsfelt Indsatser Periode Gennemførelsesgrad Status Bemærkning

Faglig og 
administrativ 
kvalitet

1. Kvalitetsudvikling og institutionsakkreditering 2016-19 Scope fokuseret, nyt kommis.

2. Kvalitetsudvikling af forskning/KUV 2017-18 Projektet afsluttes primo 2019

7. KADK tema: FN’s 17 bæredygtighedsmål 2017-19
Scope udvidet, tid fastholdes, 
økonomi tilpasset, nyt kommis.

9. Modernisering/flytning af Konservatorskolen 2017-21 Forberedelse sker i Campus

11. Langtidsplanlægning af undervisning 2017-19

17. Erhvervskomp. i design- og arkitektuddan. 2017-18
Tværgående undervisning på 
kandidat skal fortsat udvikles

18. Omsætning af faglighed til beskæftigelse 2017-19 Scope udvidet, tid tilpasset

19. Bygningskonstruktør overbygning 2018-19
Projektets tidsramme udvidet jfr. 
konsortiet, økonomi status quo

20. Erhvervskandidatuddannelsen 2018-19 Forsinket pga. sygdom/travlhed 

21. Branding og visuel identitet 2018-19

22. Digital understøtning af undervisning på KADK 2018-19 Nyt

23. KADK:LAB fra vision til handling 2018-19 Nyt

Udviklingsporteføljen december 2018

Projekter igangsat 2018
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   6. december 2018 

 Journalnr.: 39428 Ledelsessekretariatet UH 

 

 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 13. december 
2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 - Ledighedstal 

Indstilling:  

- Bestyrelsen orienteres om beskæftigelsessituationen. 

I forbindelse med KADK’s kvalitetssikring og -udvikling af arkitekt-, design- og 
konservatoruddannelserne følges beskæftigelsessituationen nøje. Den seneste opgørelse af 4.-7. 
kvartalsledigheden fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser: 
 
Beskæftigelsessituationen for designdimittender (bilag): 

• Ledigheden for designere er ca. to år efter endt uddannelse 28% svarende til 30 fuldtidsledige 
(KADK-Design, årgang 2015, 4.-7. kvartal efter endt uddannelse)  

• Ledigheden er stadig for høj men faldende.  
• Der vil i 2023, såfremt det nuværende konjunkturniveau fastholdes og efter den planlagte 

dimensionering på 30% er fuldt indfaset, kun være få ledige designere. 
 
Beskæftigelsessituationen for arkitektdimittender (bilag): 

• Ledigheden for KA er ca. to år efter endt uddannelse er 9% svarende til ca. 18 fuldtidsledige 
(KADK-arkitekt, årgang 2015, 4.-7. kvartal efter endt uddannelse)  

• Ledighed har længe været faldende, og er nu på laveste niveau siden før finanskrisen.   
• Der er, som følge af indfasningen af dimensioneringen og såfremt de nuværende konjunkturer 

fortsætter, risiko for begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft blandt arkitekterne. 
 
 Beskæftigelsessituationen for Konservatorerne (ingen bilag) 

• Ledigheden er ca. to år efter endt uddannelse er 23% svarende til ca. 4,6 fuldtidsledige (KADK-
Konservator, årgang 2015, 4.-7. kvartal efter endt uddannelse) 

 
I vedhæftede bilag fra KADK’s kvalitets- og analyseenhed beskrives konklusionerne nærmere.  
 
Følgende øvrige beskæftigelsesundersøgelser og analyser indgå i KADK’s generelle kvalitetssikring: 

• RKU’s årlige beskæftigelsesoversigt for de kunstneriske uddannelser under Forsknings- og 
Uddannelsesministeriet 

• Beskæftigelsesundersøgelsen: ’Arkitekter og Designere i Bevægelse’. Udarbejdet af 
konsulentbureauet Tal og Analyse i samarbejde med RKU-uddannelserne samt 
brancheorganisationerne.  

• Dimittend- og aftagerundersøgelser udarbejdet af KADK’s kvalitets og analyseenhed 
• Beskæftigelsesnotater og analyser udarbejdet af KADK’s kvalitets- og analyseenhed.  

 

Bilag:  

- Bilag: Statusnotater (bilag 5a og 5b) vedrørende hhv. ledigheden for KADK’s akitekt- og 
designdimittender 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. 



Bilag 5 a 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   6. december 2018 

 Journalnr.: 39428 Enhed:Ledelsessekretariatet UH 

 

 Lav ledighed blandt arkitektdimittender 

 KADK beskæftigelsesnotat, november 2018 

Baggrund 
Nærværende notat analyserer seneste offentliggjorte data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 
(UFM) vedrørende dimittendledigheden 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. Data anvendes af UFM til 
dimensionering af uddannelser under ministeriet.   

Overordnede konklusioner 

• Dimittendledighed blandt dimittender fra Kunstakademiets Arkitektskoler har de seneste år 
været faldende og er nu på laveste niveau siden før finanskrisen.   

• Ledigheden blandt årgang 2015 dimittender ca. to år efter endt uddannelse er på 9% (4.-7. 
kvartal efter endt uddannelse), hvilket svarer til landsgennemsnittet for alle videregående 
uddannelser. 

• Ledigheden blandt alle arkitektdimittender (AAA+KADK) er på 11% (årgang 2015, 4.-7. kvartal 
efter endt uddannelse). 

• En prognose med udgangspunkt i konjunkturniveauet for 2015 viser, at der med indfasningen 
af dimensioneringen er risiko for begyndende mangel på arkitekter.  

Lav ledighed blandt dimittender fra arkitektstudierne 
Den seneste opgørelse fra Uddannelse- og Forskningsministeriet (oktober 2018) over 
dimittendledigheden 4.-7. kvartal (2. år) efter endt uddannelse viser, at dimittendledigheden blandt 
arkitekter fortsat er faldende og nu er på det laveste niveau siden før finanskrisen. 

Hvor ledigheden for dimittendårgang 2010 to år (4.-7. kvartal) efter endt uddannelse var på 29%, så 
viser den seneste opgørelse, at ledigheden for dimittendårgang 2015 to år (4.-7. kvartal) efter endt 
uddannelse kun er på 11% svarende til 37 fuldtidsledige personer. Opgørelsen viser også, at 
dimittendledigheden har været støt faldende selv om antallet af færdiguddannede kandidater i periode 
op til 2015 har været stigende (jf. tabel 1).  

En opgørelse over den gennemsnitlige dimittendledig blandt de seneste 10 dimittendårgange fra 
Danmarks Statistik (DST) viser, en ledighed på henholdsvis 5,6% for dimittender uddannet fra Aarhus 
Arkitektskole (AAA) og 6,5% for dimittender uddannet fra KADK (jf. www.DST.dk).  
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Tabel 1: Dimittendledighed, Arkitekt, 4.-7. kvartal efter endt uddannelse

 

Note: Ledigheden er opgjort for dimittender fra Aarhus Arkitektskole (AAA) og arkitektdimittender fra 
Kunstakademiets Skoler Arkitektur, Design og Konservering (KADK).Kilde: 
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede 

Lav ledighed blandt arkitektdimittender fra KADK 
Ledigheden blandt arkitekter fra KADK’s dimittendårgang 2015 to år (4.-7. kvartal) efter endt 
uddannelse er på 9% svarende til kun omkring 19 fuldtidsledige personer. Opgørelsen viser også her, at 
ledigheden har været faldende trods et stigende antal færdiguddannede kandidater. 

Tabel 2: Dimittendledighed, Kandidat, KADK, Arkitekt, 4.-7. kvartal efter endt uddannelse

 

Note: Ledigheden er opgjort for arkitektdimittender fra Kunstakademiets Skoler Arkitektur, Design og 
Konservering (KADK). Kilde: https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/faerdiguddannede 

Fokuseres der udelukkende på ledigheden i 7. kvartal efter endt uddannelser, så er den på et rekord lavt 
niveau på 4% blandt for de arkitektdimittender, der blev uddannet fra KADK i 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ledighed i procent 29% 22% 27% 25% 18% 11%
Dimittender 203 242 231 282 343 336
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ledighed 28% 26% 22% 23% 18% 9%
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Færre arkitekter uddannes som følge af dimensioneringen    
KADK forventer et faldende antal færdiguddannede kandidater de kommende år som følge af 
udmøntning af regeringens pålagte dimensionering af de kunstneriske uddannelser. Dimensioneringen 
betyder konkret for KADK en 30% reduktion i antallet af optagne på bacheloruddannelsen.  

Tabel 3 viser indfasningen af dimensioneringen på arkitektuddannelsen frem mod 2025. I perioden 
forekommer to stigninger i antallet af dimittender. Første stigning var tilbage i 2015 og 2016, hvor 
KADK som følge af regeringens fremdriftsreform midlertidig uddannede flere kandidater. Den anden 
stigning forventes i 2018 og 2019 som følge af en planlagt udfasning af en række kandidatprogrammer 
(udfases som led Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK). 

Fra 2020 forventes antallet af dimittender igen at være faldende frem mod 2023, hvor 
dimensioneringen er fuldt indfaset, og hvor der årligt forventes uddannet omkring 121 dimittender.   

Tabel 3: Prognose over antal årlige forventede arkitektdimittender fra KADK  
 År/prognose 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Arkitekt-

dimittender 
208 241 155 159 185 156 150 126 121 121 121 

Note 1: 2015-2017 viser antal faktiske dimittender 

Note 2: Prognose er udregnet på baggrund af forventede antal ressourceudløsende kandidatstuderende inkl. samlet frafald på 

ca. 8%. 

Note 3: Stigningen i antal dimittender i 2018 og 2019 skyldes et forventet optag af flere på kandidaten i forbindelse med 

udfasning en række kandidatprogrammer. 

 
Udsigt til mangel på arkitekter 
Tabel 4 viser en prognose for antallet af ledige dimittender under forudsætning af, at arbejdsmarkedets 
efterspørgsel på arkitektdimittender er uforandret i forhold til 2015-niveauet (seneste opgjorte 
ledighedsdata). Dvs. hvad vil ledigheden være, såfremt det kun er antallet af dimittender (udbuddet), 
der varierer og ikke efterspørgslen.   

Tabel 4: Ledighedsprognose med udgangspunkt i 2015-niveau  

År/prognose 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dimittender 

 
208 241 155 159 185 156 150 126 121 121 121 

Antal ledige 

årsværk (4.-7. 

kvartal efter endt 

uddannelse) 

19 52 -34 -30 -4 -33 -39 -63 -68 -68 -68 

 

I 2015 blev der uddannet 208 dimittender. Af disse var 9% ledige 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. 
Det svarer til omkring 19 ledige årsværk (jf. tabel 2). 

I 2016 har KADK uddannet 241 dimittender. Det er 33 flere dimittender end de 208, der blev uddannet 
i 2015, (og det forventes med udgangspunkt i 2015-niveauet og alt andet lige), at ledigheden vil stige 
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med i alt 52 dimittender målt 4.-7. kvartal efter endt uddannelse (Dvs. 33 flere dimittender i 2016 ifht. 
2015 plus 19 personer, der var ledighedsniveauet for 2015).  

I 2023, når dimensioneringen er fuldt indfaset forventer KADK, at uddanne 121 dimittender. Det er 87 
færre dimittender i forhold til 2015. Hvis efterspørgslen fastholdes på 2015-niveauet vil det svare til, at 
der kommer til at mangle omkring 68 dimittender på arbejdsmarkedet årligt (målt 4.-7. kvartal efter 
endt uddannelse).  
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 Status på udviklingen i designernes ledighed 

 KADK beskæftigelsesnotat, oktober 2018 

Baggrund 
Dette notat samler op på udviklingen i dimittendledigheden for designere, august 2018 med 
udgangspunkt i seneste opgørelser over: 

• Den aktuelle ledighed blandt dimittender 4.-7. kvartal efter endt uddannelse 

• Den gennemsnitlige dimittendledighed for seneste 10 dimittendårgange samlet set 

• Prognose over antal færdiguddannede fra kunstakademiets Designskole frem mod 2023  

Hovedkonklusioner: 
Den overordnede konklusion er, at ledigheden blandt dimittender fra Kunstakademiets Designskole 
fortsat er i en positiv udviklingen med faldende ledighed. Ledigheden forventes endvidere at falde 
yderligere de kommende år i forbindelse med effekten af regeringens dimensionsmodel er udmøntet.   

Forbliver efterspørgslen som på nuværende niveau vil der forekomme et fald i antallet af ledige 
designere begyndende fra omkring år 2021. 

De nyste ledighedsopgørelser viser: 

• Ledigheden for dimittendårgang 2015 (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) er 28%. 

• Ledigheden for dimittendårgang 2012 (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) var til 
sammenligning 37%. Fra årgang 2012 til årgang 2015 er ledigheden faldet med 9 procentpoint. 

• Dimittendledigheden for de seneste 10 dimittendårgange samlet set er faldende. I 2010 var 
den samlede dimittendledighed for de seneste ti årgange 21,30% i 2017 er den 13,10%.  

Aktuel ledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse)  
Uddannelses- og Forskningsministeriet opgørelse over den aktuelle dimittendledighed viser, at 
ledigheden for dimittender uddannet i 2015 og målt 4.-7. kvartal efter endt uddannelse (svarende ca. 2. 
år efter endt uddannelse) er på 28%. 

Dimittendledigheden har været faldende siden 2012. I perioden 2012 til 2015 er den aktuelle 
dimittendledighed faldet med næsten 9 procentpoint fra 37% til 28%. Dette på trods af at antallet af 
færdiguddannede i perioden har været stigende som følge af fremdriftsreformen.   

Der er i 2015 uddannet i alt 108 dimittender, og de 28 % svarer dermed til omkring 30 fuldtidsledige 
årsværk.  
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Figur 1: Den aktuelle ledighed 4.-7. kvartal efter endt uddannelse

 
Kilde: UFM.dk 

 

Dimittendledigheden for seneste 10 årgange 
Dimittendledigheden for de seneste ti dimittendårgange fra Kunstakademiets Designskole er samlet set 
13,1 %. (målt i 2017 for årgangene 2007-2016).  Figur 2 viser, at den samlede dimittendledighed blandt 
dimittender fra Kunstakademiets Designskole de seneste otte år har været kontinuerligt faldende fra et 
ledighedsniveau i 2010 på 21,3% til omkring 13,1 % i 2017.   

Figur 2: Samlet dimittendledighed for årgang 2007-2016 fra Kunstakademiets Designskole 

 
Kilde: Danmarks Statistik (DST) og RKU-beskæftigelsesoversigt 
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Færre ledige designere 
KADK forventer en fortsat positiv udvikling i dimittendledigheden de kommende år. Det skyldes bl.a. et 
lavere udbud af færdiguddannede dimittender som følge af fremdriftsreformen og effekten af 
regeringens tidligere dimensionering af KADK’s uddannelser med 30%.    

Fremdriftsreformen:  
Som det fremgår af tabel 1 har antallet af færdiguddannede fra Kunstakademiets Designskole som følge 
af regeringens fremdriftsreform været højere i 2015 og 2016, hvor der er uddannet hhv. 108 og 123 
dimittender.  

Den seneste opgørelse over dimittendledigheden for årgang 2015 (jf. beskrivelse af aktuel ledighed 
ovenfor) viser, at det stigende udbud af dimittender ikke har betydet en stigende ledighed, idet der 
grundet højkonjunkturerne på arbejdsmarkedet samtidig har været en stigende efterspørgsel.    

Tabel 1 viser også, at antallet af færdiguddannede er tilbage på et mere normalt niveau i 2017, hvor der 
er uddannet 91 dimittender. KADK forventer, som følge heraf og såfremt efterspørgslen forbliver 
uændret, at det vil betyde et mindre udbud fra og med 2017 og dermed lavere ledighed de kommende år 
(opgøres 4.-7. kvartal efter 2017).     

 Tabel 1: Færdiguddannede kandidater fra Kunstakademiets Designskole 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 
færdiguddannede 99 87 108 123 91 

Ledighed 30% 33% 28% Ub. Ub. 

 

Ledigheden efter dimensionering: 
Kunstakademiets Designskole blev i 2015 omfattet af regeringens dimensioneringsplaner, der betød en 
reduktion i antallet af optagne på bacheloruddannelsen med 30%. Reduktionen er planlagt indfaset 
over en årrække og effekten ses i et lavere antal færdiguddannede designkandidater frem mod 2023, 
som vist i prognosen nedenfor (tabel 2).  

Tabel 2 viser, at allerede fra 2021 forventes effekten af dimensioneringen, at kunne spores i et lavere 
antal færdiguddannede designkandidater. Det samlede antal dimittender forventes at falde fra 108 
dimittender i 2015 til omkring 80 dimittender i 2023. Det er i alt 28 færre dimittender.  

Tabel 2: Prognose over antal færdiguddannede dimittender 
År 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Forventede antal 
dimittender 

108 123 91 89 110 110 91 86 80 80 80 

Note 1: udregnet på baggrund af forventede antal ressourceudløsende studerende inkl. samlet frafald på 10-15%. 

Note 2: Stigningen i antal dimittender i 2019 og 2020 skyldes et forventet optag af flere på kandidaten i forbindelse med 

udfasning en række kandidatprogrammer. 
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En beregning viser, at der i dag blandt årgang 2015 (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) kun er omkring 
30 ledige årsværk (svarende til 28% af 108 færdiguddannede dimittender, jf. beskrivelse under ”aktuel 
ledighed” ovenfor).  

KADK forventer med 28 færre dimittender i 2023 – og under forudsætning af at efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet er uændret i forhold til seneste opgørelse for årgang 2015 – at der således vil være ca. 
to ledige årsværk blandt KADK’s årgang 2023, målt 4.-7. kvartal efter endt uddannelse.  
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 Vedr. dagsordens pkt. 7, b: Orientering  
 Orientering fra rektor – ”siden sidst” til bestyrelsesmødet 13. december 2018 

Generelt 
Anbefalinger fra Vækstteam for Kreative erhverv til Regeringen 
Regeringens Vækstteam for Kreative erhverv har en vision: ’Danmark skal i 2025 være et internationalt 
førende vækstmiljø for kreative erhverv, hvor innovation skabes med mennesket og kloden i centrum’. 
Blandt de 21 anbefalinger kan fremhæves anbefaling nr. 1 ’Styrk koblingen mellem 
uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet via et øget tværfagligt og –institutionelt samarbejde’, bl.a. 
gennem oprettelsen af Danish Creative Factory og anbefaling nr. 2 ’Styrk de kunstneriske uddannelsers 
forskning og innovation’. Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside: 
https://em.dk/nyhedsarkiv/2018/oktober/de-kreative-erhverv-kan-bidrage-markant-til-danmarks-
fremtidige-vaekst/ 
 
Status vedrørende flytning af Konservatoruddannelsen og Campusudvikling 
Bestyrelsen har, som bekendt, besluttet at flytte Konservatoruddannelsen fra den Esplanaden til 
Campus Holmen. I samarbejde med eksterne arkitekt- og ingeniørrådgivere arbejdes der i øjeblikket på 
at identificere perspektiverne ved 2-3 potentielle placeringer. Med afsæt her i udarbejdes 2-3 scenarier, 
som ud over lokaleperspektiverne også inddrager sammenhænge til 1) Konservatoruddannelsen nye 
planer for uddannelsesstruktur 2) Økonomi og finansieringsmodel, 3) Ejerskabsforhold, 4) 
Kontraktforhold osv. Med afsæt i scenarierne vil KADKs ledelse og rektorat fremlægge en grundlag for 
en principbeslutning om fremtidig placering af Konservatoruddannelsen på bestyrelsens marts-møde.  
 
Status på udflytningen fra Lærlingeskolen 
I løbet af året er vi fraflyttet den opsagte bygning ”Lærlingeskolen” og flyttet værksteder og aktiviteter 
ind på Campus Holmen jf. den af bestyrelsen godkendte Handlingsplan. Indtil nu er Superformlab og 
Gipsværkstedet flyttet og sidste fase er flytning af bibliotekets arkiver hvilket foregår i november. For at 
skabe plads på Campus Holmen til de ny værksteder er KADKs to metalværksteder sammenlagt.  
 
Ny organisering i Studieadministrationen 
Efter en grundig proces har vi har organiseret Studieadministrationen på en ny måde, så det fra 
studiestart 2018 er organiseret i tre team; 1) Optagelse, 2) Planlægning/eksamen og 3) 
Studievejledning/karriere. Formålet med den nye organisering er at skabe overskuelighed med klare 
indgange for både studerende og ansatte og at det skal understøtte et godt samarbejde med 
uddannelsesprogrammerne og sikre et sammenhængende ansvar for opgaverne med ensartede og 
gennemsigtige processer. 
 
Stor intern kontorrokade på Konservatorskolen 
Konservatorskolen har lavet en intern rokade af kontorer, så alle undervisere nu sidder samlet på 3. og 
4. sal på Esplanaden. Der etableres samtidig studiemiljøer, hvor alle studerende på tværs af 
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programmer og niveauer får hyggerum ved siden af køkkenet. Der oprettes studiepladser til kandidater 
og ph.d.-ere. 
 
Ny forsknings- og KUV-portal på KADK 
I samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding gennemførte KADK i 2018 en 
opgradering af forsknings-/KUV-databasen Pure (”Publication and Research Platform”) til den nyeste 
version. De tre institutioner har herved fået en mere professionel forsknings- og KUV-portal som 
rummer en række forbedringer fx i form af lettere brugergrænseflade, forbedret rapportering og en 
væsentlig moderniseret og international portalvisning af forsknings- og KUV-aktiviteter. 
Systemopgraderingen af PURE indgår som element i KADKs strategiske udviklingsprojekt vedr. 
kvalitetssikring af forskning og KUV på KADK med det formål at understøtte kvalitet og transparens i 
processer vedr. dokumentation og evaluering.  
 
Filmoptagelse på KADK 
Produktionsselskabet Monday optager i løbet af årets sidste måneder og i starten af det nye år, et nyt tv-
program om design til Danmarks Radio, som får premiere på DR1 i foråret 2019. Dele af optagelserne til 
programmet kommer til at foregå på KADK, hovedsageligt i Festsalen og på træværkstedet, med 
deltagere og vært. Fra KADK medvirker lektor Nicolai de Gier som ekspert. 
 
KADK i FN Byen 
FN Byen i Københavns Nordhavn lagde igen i år lokaler til, da 180 studerende og medarbejdere fra 
KADK d. 29. oktober mødtes med repræsentanter fra FN for at debattere, hvordan arkitekter, designere 
og konservatorer kan arbejde med bæredygtighed. Under seks hovedtemaer blev udfordringer og 
løsninger på de 17 verdensmål vendt. Dagens seks udvalgte temaer var fundet i samarbejde mellem FN 
og KADK og gik under overskrifterne: 1. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, 
2. Circular economy, 3. Gender, 4. Digital empowerment, 5. Disasters, challenged environments and 
communities, 6. Sustainable urban development and rapid urbanization.  
 
Implementering af ny kontoplan 
Regeringen ønsker større gennemsigtighed i omkostningerne til videregående uddannelse og forskning. 
Derfor har Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, efter et udvalgsarbejde med bl.a. KADK 
som deltager, besluttet i perioden 2019 til 2021 implementere en fælles kontoplan for alle videregående 
uddannelsesinstitutioner. Det er endnu ikke besluttet, hvornår KADK skal implementere kontoplanen. 
Det er vores forventning at der både bliver en del arbejde med selve implementeringen og der er risiko 
for at vi efterfølgende får et permanent højere ressourceforbrug jf. en mere omfangsrig 
konteringsproces. 
 
#Meetoo på Kunstakademiets Billedkunstskole 
I den seneste måned, har der i medierne kørt en sag om krænkende adfærd på Kunstakademiets 
Billedkunstskole. Sagen handler konkret om en professor som skulle have udøvet magtmisbrug og 
seksuelle krænkelser over for studerende på sin afdeling. Professoren er efterfølgende blevet afskediget. 
De studerende peger på at organiseringen på Billedkunstskolen med såkaldte professorskoler, gør at en 
sådan adfærd i længere tid kan foregå upåtalt.  Den nye struktur, der blev indført på KADK i 2014, 
betød at hvert af de nye institutter fik en professionel leder, som de studerende kan henvende sig til. 
KADK har altså ikke en lignende struktur. 
Universiteterne har netop lagt sidste hånd på en konsulentrapport om krænkende seksuel adfærd over 
for studerende på universiteterne. RKU diskuterer evt. opfølgning fra de kunstneriske uddannelsers 
side. 
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Rektor til P4G-topmøde i København 
Statsledere- og regeringschefer, topministre, ledere fra nogle af verdens største virksomheder, 
repræsentanter fra civilsamfundet, investorer og unge iværksættere mødes i København den 19.-20. 
oktober 2018 for at deltage i det første grønne topmøde under det nye globale initiativ, P4G (Partnering 
for Green Growth and the Global Goals 2030). Målet er at levere konkrete løsninger på FN’s 17 
Verdensmål og Klimaaften fra Paris. Rektor deltog med et oplæg i det spor der handlede om mål nr. 11, 
Bæredygtige byer, og det kom der bl.a. en direkte kontakt ud af mellem en af KADKs arkitektstuderende 
og kinesiske Alibaba. Lene Dammand Lund deltog også i den forbindelse i P1 Morgen d. 19. oktober 
under overskriften Partnerskaber mellem det offentlige og private virksomheder skaber bæredygtighed. 
 
Besøg af Mette Fredriksen på KADK 
Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen var d. 7. november på besøg på KADK. Her debatterede 
hun med skolens studerende, om hvordan Danmarks fremtid skal se ud og hvordan designere og 
arkitekter kan være med til at forme den. Efter debatten var hun en tur på campus, for at se en 
prototype på et shelter til hjemløse, som er skabt af Emil Göhns, som er arkitektstuderende på 
kandidatprogrammet Bosætning, Økologi og Tektonik. 
 

Forskningsprojekter 
Stor EU bevilling til Konservatorskolen og Institut for Bygningskunst og Teknologi 
Under EU’s Horizon2020 har forskningsprojektet CollectionCare fået tildelt en pulje med KADKs andel 
på kr. 3,5-4 mio. Projektet vil løbe over år 2019-22, og udføres i samarbejde mellem KADKs Institut for 
Konservering, Institut for Bygningskunst og Teknologi og internationale samarbejdspartnere. Projektet 
undersøger computersimulerede nedbrydningsmodeller for at kunne forbedre bevaring af kunst- og 
kultursamlinger.     
 
Status på arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af forskning og kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed 
KADK har, via en medarbejderinddragende proces, arbejdet med at formulere processer mv. med 
henblik på at sikre en systematisk og transparent kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af forskning og 
KUV på KADK. Status er, at KADK nu har udarbejdet en række værktøjet, der sikrer, at kvaliteten af 
forskning og KUV får den nødvendige bevågenhed. Konkret er der udarbejdet en skabelon for 
individuelle planer for forskning og KUV, som medarbejdere med tid til forskning og/eller KUV i dialog 
med deres institutleder skal udfylde med henblik på at forventningsafstemme planerne for det 
kommende år. Med udgangspunkt i den enkeltes forskning og KUV aftales rammer samt forventninger i 
forhold til publicering, ekstern finansiering, undervisning, vejledning mv. Den enkeltes plan relaterer 
sig til instituttets plan for forskning og KUV, ligesom disse planer relaterer sig til uddannelsens og 
KADKs plan. Herudover er der nedsat et udvalg til kvalitetssikring af KUV, der vil sikre, at den KUV, 
der bedrives på KADK, vurderes og kvalitetssikres systematisk og transparent efter kendte kriterier og 
med inddragelse af eksterne fagfæller. Ligeledes har projektet haft fokus på at sikre den nødvendige 
dokumentation af KADKs forskning og KUV. Pt. er projektet ved at færdigformulere en 
kvalitetssikringshåndbog for forskning og KUV, der beskriver hvordan de enkelte elementer af systemet 
hænger sammen, herunder hvordan ansvar, processer, indikatorer mv. relaterer sig til de forskellige 
elementer i det samlede kvalitetssikringssystem. Det er forventningen, at bestyrelsen får en 
præsentation i marts 2019.  
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Uddannelser 
Internationale studerende 
Som drøftet på bestyrelsens internat er det ambitionen at optage lidt flere internationale 
betalingsstuderende dvs. studerende uden for EU.  Det har været drøftet i den fælles ledelse og der 
synes enighed om at internationale betalingsstuderende i et vist omfang kan øge kvaliteten på 
programmerne. Det skal derfor nu afdækkes, hvordan vi første omgang kan optage flere studerende på 
de engelsksprogede kandidatprogrammer vi allerede har. Som et særligt pilotprojekt fokuseres på 
arkitektuddannelsens kandidatprogram Computation in Architecture. Bestyrelsen vil senere bliver 
orienteret om de nærmere planer på et senere møde. 
 
Efter- og videreuddannelse 
Det har været god interesse for det seneste udbud af Master i Strategisk Byplanlægning, og et nyt hold 
starter op i februar 2019 med deltagere fra kommuner, arkitektvirksomheder, rådgivende virksomheder 
m.v. Ligeledes udbydes nu et 10-ugers kursus i byplanlægning, som skal få ledige arkitekter i job og 
samtidig skabe større opmærksomhed om planlægning som et attraktivt jobområde for arkitekter. I 
foråret udbydes også et kursus i CoDesign om hvordan man kan arbejde designorienteret med 
brugerinddragelse, når der udvikles komplekse produkter og serviceløsninger. 
 
KADK har modtaget får Bevica’s Tilgængelighedspris 
KADK har modtaget Bevica Fondens Tilgængelighedspris for at sætte fokus på universelt design i 
uddannelserne, og for at arbejde aktivt på at gøre tilgængelighed til en helt naturlig del af arkitektur og 
design. Universelt design handler om tilgængelighed for alle - ikke kun mennesker med handicaps, men 
også forældrene med barnevogn, turisten med rullekuffert og den voksende gruppe af ældre, sagde 
Bevica Fondens bestyrelsesformand Torben Svanberg ved prisoverrækkelsen og udtrykte sin begejstring 
for fondens samarbejde med KADK, der sigter imod at universelt design skal være en del af skolens 
DNA, sådan at tilgængelighed for alle bliver en grundlæggende præmis i arbejdet for de kommende 
arkitekter og designere. Rektor var d. 23.10.18 i P1 Morgen for at tale om hvordan design skal hjælpe 
funktionshandicappede til en bedre hverdag 
 
To arkitektstuderende vinder FSC Design Award 
Emma Bukhave Vidarsson og Anna Ohmsen har med deres design frames vundet årets konkurrence. 
FSC Design Award er en designkonkurrence, der udfordrer danske design- og arkitektstuderende til at 
tænke i nye baner og forene bæredygtighed med godt design i træ. Det overordnede mål med FSC 
Design Award er at inspirere fremtidens designere til at se mulighederne i træ, som et naturligt element 
i bæredygtigt design 
 
Practice Futures Udstilling 
I forbindelse med efterårets store udstilling på KADK om Teknologi i Arkitektur og Design, også kaldet 
Innochain udstillingen, ledet af professor Mette Ramsgaard Thomsen fra CITA (Center for IT og 
Arkitektur), har der været afholdt en række offentlige seminarer om teknologi og arkitektur. Der er også 
afholdt en stor international konference på Blox under titlen ”Practice Futures: Expanding information 
modelling for a new material age” med en række højtprofilerede keynote speakers. Brian Mikkelsen, xx 
Lene Espersen, og hvem ellers (spørg Inge) har besøgt udstillingen. 
 
NBAA 25 års jubilæum 
Nordisk Baltisk Arkitekturakademi har fejeret sit 25-års jubilæum med en 3-dages konference i 
København. I forbindelse med jubilæet er der udgivet en bog med titlen Formation: Arhitectural 
Education in a Nordic Perspective.  
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Teknologisk upgrade: Video fra Kunstakademiets Arkitektskole 
Uddannelses og Forskningsministeriet er ved at kortlægge hvordan teknologi i højere grad kan bruges 
til at gøre undervisningen på de videregående uddannelser endnu bedre. Derfor har de bedt CITA 
(Center for IT og Arkitektur) på KADK om, at fortælle hvordan de arbejder med og udvikler ny 
teknologi. Det er der kommet en fin video ud af som bl.a. kan ses på ministeriets hjemmeside (link?). 
 
Urban Dialogues: Beijing-Copenhagen 
KADK har bidraget til Beijing Design Week 2018, den største arkitektur- og design event i Asien. 
Udstillingen er et samarbejde mellem kandidatprogrammet Urbanism & Societal Change på KADK og 
faculty of the Central Academy of Fine Arts (CAFA) Beijing. Grupper af studerende og lærere har 
arbejdet sammen om urbane udfordringer i hhv. København og Beijing og besøgt hinanden flere gange. 
 
Feltarbejder over hele verdenen 
Kandidatprogrammet Møbel & Objekt er i øjeblikket i Egypten for at studere møbler og tekstiler i 
samarbejde lokale institutioner og producenter. Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut har trukket på alle 
deres forbindelser og arrangeret et fornemt program.  
Kandidatprogrammet Architecture and Extreme Environments er draget til Alaska hvor en stor gruppe 
studerende skal studere udfordringer i de arktiske egne. På vejen laver de en omvej til Nasa i Houston.  
Og endelig har 35 studerende fra kandidatprogrammet Political Architecture: Critical Sustainability på 
Arkitektskolen har været på ekspedition i det sydfynske øhav. De sejlede i 9 dage rundt blandt øer og 
købstæder og tale med lokale beboere og institutioner og samle information om området. Efter 
ekspeditionen er de nu i gang med at udvikle nytænkende forslag til udvikling og vækst i området.  
 
Ny studieordning på Konservatorskolen 
I forbindelse med at der er optag til uddannelsen  2019, har man på konservatorskolen omorganiseret 
undervisningen, så den møder nye krav, økonomiske rammer, mm. 
Det betyder bl.a. at holdene bliver større og at vi fremover optager hvert 2. år i stedet for hvert 3. år. 
Forskellen mellem bachelor og kandidatuddannelsen øges og kandidatens kompetenceprofil bliver 
skærpet, så flere forhåbentlig fortsætter på kandidaten. 
Den nye struktur imødekommer bl.a. udfordringer, som der er blevet peget på i en ekstern 
uddannelsesevaluering, der er udarbejdet i forbindelse med det nye uddannelseskvalitetssystem. På 
bestyrelsesmødet i marts 2019 vil der blive en nærmere gennemgang af forandringerne. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 13. december 
2018 

 Vedr. dagsordenens punkt 8 – Vision og Strategi 
 
Beskrivelse af dagsordenspunkt 

Indstilling:  
- Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og giver rektoratet mandat til at det rettes til 

med de kommentarer, der fremkommer. Der vil i den forbindelse blive arbejdet med at gøre 
teksterne mere eksternt kommunikerbare. 

Den samlede folder med KADK vision og strategi 2019-21 vil blive fremsendt til bestyrelsen 
forud for mødet i marts. 

 
Beskrivelse af bilag  
Oplægget er udarbejdet på baggrund af en drøftelse på bestyrelsens seminar i september 2018, 
drøftelser i KADKs ledelse, afholdelse af medarbejder- og studenterworkshops i november 2018, 
drøftelser i Samarbejdsudvalget og i Fagligt råd. Vision og strategi 2019-21 har desuden integreret de 
igangværende udviklingsprojekter, som beslaglægger udviklingsressourcer de kommende år, og de mål, 
der er aftalt med ministeren i KADKs rammeaftale for 2018-21. 

 

Bilag: 

- Bilag til pkt. 8 - Oplæg til KADKs vision, strategi og værdier 2019-21 

 

 



Bilag pkt. 8 
 

 1/2 

 

 
 
 

 
 
Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 
1435 København K Fax 4170 1515 
Danmark  info@kadk.dk 
 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

   06/12 2018 
 

 Journalnr.: 39428 Enhed: rektorat Initialer: LDL 

 

 VISION (2030): 

 Vi stræber efter at være et samarbejdende akademi som, med afsæt i værdifulde traditioner 
inden for Arkitektur, Design og Konservering, bidrager direkte til udvikling af samfundet. 
Vores studieprojekter og vidensproduktion er internationalt anerkendt for at være 
kulturskabende og i harmoni med naturens ressourcer. 

 
VÆRDIER 

• Kritisk refleksion: KADK er et lærende miljø med eksperimenter, saglig kritisk refleksion og 
høj diversitet i teorier og holdninger 

• Mangfoldighed: KADK ønsker at tiltrække de dygtigste studerende og medarbejdere, uanset 
deres personlige baggrund. Vi lægger vægt på at skabe en kultur, hvor alle behandles lige, hvor 
der er tolerance og åbenhed, og hvor forskellighed ses som en styrke 

• Impact: Vi har en direkte indvirkning på det internationale samfund, både gennem vores 
kandidater, gennem resultater af forskning/KUV og gennem samarbejde og gensidige 
udvekslingsaktiviteter 

• Stor frihed: Vi tror på at tydelige rammer med store frihedsgrader i de enkelte enheder er 
grundlaget for den største værdiskabelse 

• Trivsel: Studerende og medarbejdere skal trives på KADK. Det handler bl.a. om at vi har en 
god omgangstone, at vi hjælper hinanden, at der er balance mellem arbejde og fritid og at vi 
har et godt fysisk arbejdsmiljø. 

 
 

STRATEGI 2019-21:  
  

Uddannelse 
KADKs vision kræver at 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 og vi vil øge volumen af uddannelsesaktiviteter. Der er sat 
følgende mål for 2019-21: 

• Vi har en samlet indsats for at understøtte FNs verdensmål frem mod 2030  
• Studerende og medarbejderes kompetencer inden for digital teknologi og bæredygtighed øges 
• Vi indgår i nye strategiske samarbejder omkring uddannelse og tilbyder uddannelsesformater, 

som understøtter eksternt samarbejde, herunder ekstern adgang til KADK 
• Vi øger antallet af specialer og uddannelser, herunder efter -og videreuddannelsestilbud og 

betalingsstuderende  
• Vi arbejder målrettet på at øge trivsel hos studerende og medarbejdere   
• Vi opnår institutionsakkreditering af sit kvalitetsudviklingssystem for uddannelse i 2020  
 

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) 
KADKs vision kræver at kvaliteten af forskning og KUV skal være på højeste niveau. Vi vil i 
strategiperioden styrke KADKs bidrag til forskning og KUV inden for nye digitale teknologier og 
bæredygtige løsninger. Der er sat følgende mål for 2019-21: 

• Vi øger den eksterne forsknings -og KUV-finansiering bl.a. gennem flere eksterne samarbejder  
• Kvaliteten af forskning/KUV øges, bl.a. gennem et nyt kvalitetsudviklingssystem  
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Organisatoriske rammer 
KADKs vision og særlige vidensgrundlag kræver at vi forbedrer de digitale platforme og de fysiske 
rammer om uddannelse og forskning. Vi vil samtidig øge bæredygtigheden i KADKs drift. Der er sat 
følgende mål for 2019-21: 

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

• Vi skaber bedre udnyttelse af -og bedre faciliteter på KADK, herunder styrkelse af 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 KADKs drift 
• Vi får en ny visuel identitet, som kommunikerer klart, hvad KADK står for. 
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