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 Journalnr.: 004 Ledelsessekretariatet UH 

 

 Dagsorden for møde den 17. juni 2014 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 2. bestyrelsesmøde i 2014 

 
Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 10.00-12.00 i Skolerådssalen på 
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip 
de Langes Allé 10, Holmen.  

 

med følgende dagsorden:  

 

1. Referat godkendes og underskrives 

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 

4. Meddelelser fra rektor (bilag - siden sidst)  

       4. a Status på ny faglig struktur 

5. Økonomi 

       5.a. Kvartalsregnskab (bilag) 

       5.b. Status på økonomifunktion og oprydning af projektportefølje (bilag) 

       5.c. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering af den afsluttende årsrevision (bilag) 

       5.d. Rigsrevisionsrapport – Afrapportering på lønrevision (bilag) 

6. Dimensionering  

7. Strategiovervejelser 

8. Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende 

9. Eventuelt 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

  31. marts 2014 

   Journalnr.:    Ledelsessekretariatet    UH 

 Referat fra møde i bestyrelsen d. 10. marts 2014 på 
Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
kl. 10.00-13.00, Holmen. 

  
Bestyrelsesdeltagere: 
Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), 
Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Ann 
Merethe Ohrt (AMO - fra pkt. 4), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS - fra pkt. 4). 
 
Øvrige deltagere: 
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Økonomichef Villy Dahl Jensen.; 
Claus L. Jacobsen, PwC (punkt 3a). 
 
Afbud: 
Karen Mosbech (KM) 
 
Referent: 
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet 
 
 
Dagsorden: 

1. Referat godkendes og underskrives  

2. Bemærkninger til dagsordenen  

3. Økonomi  

     3.a. Status på arbejdet i økonomifunktionen v. Claus L. Jacobsen, PwC  (bilag) 

     3.b. Årsrapport 2013 (bilag)  

     3.c. Økonomisk prognose (bilag)  

     3.d. Status på lønrevision  

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden  

5. Meddelelser fra rektor (bilag - siden sidst)  

6. Opfølgning på KADK’s strategiarbejde (bilag)  

7. Eventuelt 

 
Ad 1. Referat godkendes og underskrives  
Ingen bemærkninger til referatet.   
 
Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen 
Formanden meddelte, at revisor Claus L. Jacobsen fra rådgivnings- og revisionsfirmaet 
PricewaterhouseCoopers (PwC) forud for mødet har bedt om at komme på først på dagsordenen. 
Punktet Økonomi behandles derfor som det første punkt herefter. Ingen yderligere bemærkninger til 
dagsordenen. 
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Ad 3. Økonomi  
Prorektor Svend Lawaetz orienterede kort om det overordnede arbejde med KADK’s økonomi siden 
bestyrelsens strategiseminar i oktober 2013.  Arbejdet med økonomien og økonomifunktionen vil blive 
nærmere uddybet under de følgende punkter. 
 
3.a. Status på arbejdet i økonomifunktionen  
Revisor Claus L. Jacobsen orienterede om, at PwC efter aftale med KADK har gennemgået udvalgte dele 
af KADK’s regnskab og økonomistyring – inkl. de eksternt finansierede forskningsprojekter. Første 
gennemgang blev gennemført i efteråret 2013, mens anden gennemgang blev gennemført i foråret 2014. 
PwC er tilfreds med, at KADK har fulgt op på eller er i gang med at implementere samtlige af de 
anbefalinger som blev præsenterede for bestyrelsen i efteråret 2013 – herunder: 
 

1. Etablering af procedurer for afstemning af balancekonti  
2. Kompetenceløft af økonomifunktionen  
3. Gennemgang og afstemning af de mere end 370 eksterne finansierede projekter  
4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring – herunder også at kunne følge 

feriepengeforpligtigelser løbende  
 
PwC anbefaler nu, at KADK færdiggør udredningen af de sidste ca. 100 eksternt finansierede 
forskningsprojekter samt snarest færdiggør etablering af forretningsgange og procedurer for den 
fremadrettede økonomistyring af projekterne i Økonomistyringsprogrammet Navision. Villy D. Jensen 
gav herefter en kort status på arbejdet med gennemgangen af KADK’s eksternt finansierede 
forskningsprojekter. 
 
Bestyrelsesformanden opfordrede til, at bestyrelsen får en status på arbejdet med PwC’s anbefalinger på 
de kommende møder med henblik på at kunne afrapportere til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
 
3.b. Årsrapport 2013  
Økonomichef Villy D. Jensen gennemgik årsregnskabet. Regnskabet for 2013 viser som forventet et 
underskud på i alt 8,7 mio. kr. Underskuddet kan primært henføres til bagudrettede reguleringer på 
balanceposter som konsekvens af ”oprydningen” i økonomifunktionen. Det drejer sig primært om tab 
på eksternt finansierede forskningsprojekter, korrektion af KADK’s feriepengeforpligtigelser og 
nedskrivning af varelagre. 
 
Årets resultat betyder, at KADK’s egenkapital falder til 8,7 mio. kr. Med et budgetteret underskud i 2014 
er der herefter kun en mindre buffer tilbage. Egenkapitalen forventes dog fra 2015 at være i en positiv 
udvikling som følge af den budgetplan, som bestyrelsen vedtog december 2013. Rektor understregede, 
at dette også er nødvendigt, såfremt KADK evt. skal overgå til selveje i 2015. De netop gennemførte 
lønbesparelser er under omstændighederne forløbet tilfredsstillende, og en stor del af besparelserne er 
fundet via frivillige fratrædelser. KADK har endvidere varslet opsigelse af bygninger over for de 
relevante udlejere. 
 
Efter en drøftelse af KADK’s økonomi godkendte og påtegnede bestyrelsen årsregnskabet med 
bemærkning om, at der sættes en note i årsrapporten vedrørende stigningen i årsværkprisen som følge 
af korrektioner i KADK’s feriepengeforpligtigelser.   
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3.c. Økonomisk prognose   
Den økonomiske prognose for 2014-2016 viser, at KADK i 2014 budgetterer med et underskud på 6.1 
mio. kr., hvilket forventes at vende til et overskud i 2015 og 2016 på hhv. 2,6 og 3,2. mio. kr. 
 
3.d. Status på lønrevision 
Prorektor orienterede om, at Rigsrevisionen i februar har gennemført en lønrevision på KADK. KADK 
har efterfølgende holdt et statusmøde med Rigsrevisionen, og afventer nu den endelige rapport, der 
forventes at komme med kritikpunkter. Bestyrelsen modtager en plan for opfølgning på Rigsrevisionens 
bemærkninger, så snart rapporten foreligger. KADK har dog allerede med sammenlægning af Økonomi- 
og HR-enhederne taget initiativ til at styrke løn- og personaleadministrationen yderligere.   
 

Ad 4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden   
Formanden meddelte,  

 at lovgivningsprocessen vedrørende overgang til selveje fra ministeriets side er skudt til 
efteråret. Loven forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2015. Bestyrelsen vil løbende blive holdt 
orienteret. 

 at bestyrelsesformanden og rektoratet har holdt møde med Uddannelses- og 
Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen om bl.a. kvalitet og relevans i uddannelserne. På 
mødet blev ministeren desuden informeret om KADK’s behov for at bibeholde muligheden for 
en pause mellem bachelor- og kandidatdelen med henblik på at de studerende kan styrke deres 
erhvervserfaringer. Ministeren har yderligere holdt møde d. 25. februar 2014 med tre 
undervisere fra KADK vedrørende kvalitet i undervisningen. 

 at Kulturministeriet i samarbejde med fire andre ministerier netop har offentliggjort 
regeringens Arkitekturpolitik. Bestyrelsesformanden konstaterede, at uddannelserne generelt 
ikke har en central rolle i politikken. 

 at bestyrelsesformanden i forbindelse med udvekslingsprojektet ”MADE” har deltaget i 
afslutningen af de australske studerendes forløb hos Henning Larsen Architects. Formanden 
benyttede lejligheden til at takke Henning Larsen Architects for deres deltagelse i projektet. 
 

Ad 5. Meddelelser fra rektor 
Rektor meddelte, 

 at KADK har haft besøg af en japansk delegation fra Kyoto University of Technology. 
Delegationen var på besøg med henblik på at indgå en samarbejdsaftale med KADK om 
udveksling af både studerende og medarbejdere.  

 at rektor på foranledning af det danske innovationscenter i USA har været på en rundtur i 
Silicon Valley for at se nærmere på, hvorledes amerikanerne griber innovation og samarbejde 
mellem uddannelsessystemet, virksomhederne og de offentlige myndigheder an. Turen har 
givet rektor inspiration til KADK’s videre strategiarbejde. 

 
Ad 6. Opfølgning på KADK’s strategiarbejde  
Prorektor gennemgik oversigt over KADK’s strategiske indsatområde samt mål fra 
udviklingskontrakten mm. Prorektor konkluderede, at det strategiske arbejde forløber planmæssigt og 
gennemgik herefter udvalgte områder. Prorektor fremhævede særligt, at mål om ny webside/visuel 
identitet evt. skal kobles med et nyt mere brugervenligt navn til KADK, som kan anvendes i daglig tale. 
Ændring af navn afventer dog at kunne blive indskrevet i forbindelse med den ministerielle 
lovgivningsproces vedrørende selveje. Prorektor orienterede endvidere om, at der er planer om at 
etablere en fælles materialesamling for arkitekt- og designskolen. KADK afdækker i øjeblikket 
mulighederne for at søge fondsmidler til projektet. 
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Rektor orienterede herefter om: 

 at processen med den nye faglige struktur forløber planmæssigt som følge af bl.a. det store 
arbejde, som de enkelte medarbejder i administrationen og de faglige miljøer har påtaget sig. 
Der lægges i øjeblikket sidste hånd på de nye studieordninger, sikring af overgangsordninger 
og fastlæggelse af den endelige dimensionering af de nye programmer m.v. 

 at KADK har udarbejdet en folder, der beskriver den nye faglige struktur. Folderen er 
henvendt til nye studerende og andre eksterne interessenter. Den har til formål at formidle 
arbejdet med den nye faglige struktur på en overskuelig vis til et ikke fagligt publikum. Internt 
har den modtaget kritik fordi enkelte enheder ikke kunne kende sig selv i dens sprogbrug og 
lay-out, men eksternt er den blevet taget godt imod.   

 at arbejdet med den nye lokaleplan og omflytning af medarbejdere og studerende er den næste 
del af processen i forbindelse med implementering af den nye faglige struktur. Det er et stort 
arbejde, hvor de kommende bygningsreduktioner er indtænkt. Den overordnede bygningsplan 
og fordeling af institutter meldes ud til alle ansatte og studerende senere i dag pr. e-mail. 
 

Ad 7. Eventuelt 
Rektor orienterede bestyrelsen om oplægget til den kommende bestyrelsesworkshop d. 26. marts 2014. 
Bestyrelsen skal på workshoppen drøfte, hvorledes og hvordan det er muligt at løfte KADK’s 
strategiarbejde via en samlet funds-indsats. Bestyrelsen vil modtage nærmere information. 
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 Meddelelser fra rektor 

 Vedrørende dagsordenens punkt 4 
Bilag vedrørende siden sidst 

 
KADK 
 

• Ny faglig struktur: Forberedelserne til det kommende semester og dermed opstart af den 
nye faglige struktur er i fuld gang. Bemanding af institutter, fordeling af studerende og 
tildeling af lokaler til hvert institut er på plads. Lokalebesparelser er udmøntet. Der er 
desuden nedsat arbejdsgrupper på hvert institut, der arbejder med den konkrete indretning. 
Flytteprocessen er påbegyndt, og flytning af studerendes og medarbejderes inventar m.v. er 
planlagt til at foregå hen over sommeren. 

 
• Besøg af departementet: Uddannelses- og Forskningsministeriets departement har d. 21. 

maj været på besøg på KADK, Holmen med et hold på ca. 85 personer.  Departementet fik 
rundvisning på campus, og der var arrangeret møder med rektor, fagleder Mikkel Scharff og 
Tine Kjølsen. 

 
• Fælles aftagerpanelmøde: Der er planlagt et møde med deltagelse af alle tre 

aftagerpaneler i september 2014. Her vil overgang fra studie- til arbejdsliv være i fokus. 
 

• Presseomtale: Der har været en del presseomtale, som vedrører KADK’s ledelse med 
særligt fokus på arkitektskolen. Rektor har indgået aktivt i debatten, som har været ført i 
Politiken. 

 
• Formidling: KADK’s rektor Lene Dammand Lund sætter i en serie artikler fokus på temaer 

som: uddannelse, beskæftigelse, entrepreneurship, forskning og kunstnerisk udvikling. Læs 
seneste artikel om dimensionering på www.kadk.dk/Agenda, hvor også de øvrige artikler er 
samlet.  

 
 
Arkitektskole 
 

• Samarbejdspartnere: Arkitektskolen indgår nyt øget samarbejde med Dansk 
Arkitektcenter (DAC) om fælles internationale forelæsninger, bl.a. med Tine Hegli, 
Snøhetta.  
 

• ”MADE” - australsk-dansk studenterudvekslingsprojekt: Australsk-dansk 
studenterudvekslingsproces afsluttes i dette studieår med bl.a. præsentation af de australske 
arkitektstuderendes projekter hos værtstegnestuen Henning Larsen Architects og med 
udvælgelse af danske studerende, der skal til Sydney i juli og august. Projektet, der løber 
over 10 år og støttes af en række fonde, nyder stor bevågenhed. Blandt andet omtaler den 
australske premierminister projektet over for Helle Thorning Schmidt.  

 
• Eckersbergmedalje: Akademiets Eckersbergmedalje tildeles to undervisere på KA: Jan 

Albrechtsen, Vandkunsten; Frank Maali, Maali og Lalanda.  
 

• Udstilllinger: "What does it mean to make an experiment?" med deltagelse fra bl.a. 
Arkitektskolens Center for IT og Arkitektur (CITA). Udstillingen fandt sted i Mehldahls 
Smedie, Holmen d. 21. marts -14. maj 2014. 
 

• Doktordisputat: Fagleder Peter Thule Kristensen har forsvaret doktordisputats på Aarhus 
Universitet og er tildelt graden som dr.phil. 



 

2/2 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

 
 
Designskolen 
 

• Designskolens aftagerpanel: Designskolens aftagerpanel havde sit seneste møde 5. maj. 
Her var bl.a. ny faglig struktur på dagsordenen, en studerendes indtryk fra "Winter School" i 
Luzern, drøftelser om den aktuelle beskæftigelsessituation samt planlægning af et 
kommende fælles KADK-aftagerpanelmøde. Desuden introduceredes det nye medlem, Niels 
H. Eskildsen fra Designers Remix, der afløser Christian Stadil. 
 

• Cumulus årsmøde: Fagleder Tine Kjølsen deltog i dagene 8. - 10. maj i 
Cumuluskonference i Aviero, Portugal, med de 3 hovedtemaer: Cultural Diversity, Social 
Engagement, Shifting Education. Key-notespeakes af bl.a. Josephine Green og Adriano 
Duarte Rodrigues. 

 
 
Konservatorskolen 
 

• Internationalt besøg: Konservatorskolen har haft besøg fra Vietnam, Ms Cau, direktør for 
Ho Chi Minh Kunstmuseum. Besøget var formidlet via Kulturstyrelsen. 
 

• International Cats-forelæsning: Konservatorskolen er medarrangører, herunder med 
forelæsninger, til en international CATS-konference om 18. årh. kunst, den 2.-3. juni 2014 
på Frederiksberg Slot. Øvrige medarrangører er bl.a. Metropolia University of Applied 
Science (Helsinki), Nationalmuseum (Stockholm) og Oslo Universitet. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 
 Vedr. punkt 5a 

Kvartalsregnskab 

 
Indstilling: 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om opfølgning på budget 2014 efter 1. kvartal med 
henblik på evt. drøftelse.  

 
 

Bilag:  
- Notat vedr. opfølgning på budget 2014 efter 1. kvartal    

 

 
Sagsbehandlere:  
 
Villy Dahl Jensen 
Chef for Økonomi og HR 
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 Opfølgning på budget 2014 efter 1. kvartal  
  

 
 
Budget 2014 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde i december 2013. Der er budgetteret med et underskud på 6,1 
mio. kr. som følge af indtægter på 300,8 mio. kr. og udgifter på 306,9 mio. kr. Efter 1. kvartal viser regnskabet et 

overskud på 5,8 mio. kr., og forventningerne for 2.-4. kvartal viser et underskud på 11,9 mio. kr. Samlet viser 

forventningen til 2014 et underskud på 6,1 mio. kr., hvilket udtrykker, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag 
for ændring i de samlede forventninger til 2014. Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af 8. fase i Statens 

Indkøbsprogram, men til gengæld er forventningen til indtægterne forøget tilsvarende. 

Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal 2014 

Regnskabet efter 1. kvartal viser et overskud på 5,8 mio. kr. som følge af indtægter på 78,3 mio. kr. og udgifter 72,5 mio. 

kr. Overskuddet efter 1. kvartal hænger sammen med både højere indtægter og lavere udgifter end forventet. 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2014 efter 1. kvartal
Forbrug 1. Kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 2.-4. kvt. 2014 i alt Dif.

Indtægter 300,8 78,3 26% 222,5 300,8 0,0
 - Bevilling 270,9 67,7 25% 202,8 270,5 -0,4
 - Indtægter 10,9 5,7 52% 5,6 11,3 0,4
 - Tilskud 19,0 4,9 26% 14,1 19,0 0,0

Udgifter 306,9 72,5 24% 234,4 306,9 0,0
 - Løn 165,4 39,7 24% 125,7 165,4 0,0
 - Øvrig drift 65,5 11,9 18% 53,6 65,5 0,0
 - Husleje 51,1 14,6 29% 36,5 51,1 0,0
 - Afskrivninger 5,9 1,4 24% 4,5 5,9 0,0
 - Eksterne projekter 19,0 4,9 26% 14,1 19,0 0,0

Total -6,1 5,8 -95% -11,9 -6,1 0,0  

Indtægterne ligger væsentlig over budgettet på grund af store indbetalinger fra deltager til Master i Design og 

udenlandske betalingsstuderende samt overførsel af institutoverhead i forbindelse med lukning af projekter i regnskabet. 

Udgifterne udgør samlet set 24 % af budgettet, og særligt driftsudgifterne afviger fra et forventet gennemsnitsforbrug på 

25 %. Det hænger sammen med generel tilbageholdenhed på Arkitektur, Konservering og Administration med den 
øvrige drift i 1. kvartal.
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3. Forventninger til 2.-4. kvartal 

 I 2.-4. kvartal forventes et underskud på 11,9 mio. kr., således at det samlede resultat for 2014 forventes at blive et 

underskud på 6,1 mio. kr.  

På indtægterne er der reduktion af bevillingen på 0,4 mio. kr. som følge af 8. fase af Statens Indkøbsprogram. Til 

gengæld er forventningerne til indtægter forøget tilsvarende på grundlag af de høje indtægter fra udenlandske 
betalingsstuderende og studerende fra Master i Design. 

Forventningerne til forbruget på øvrig drift fastholdes på det samlede niveau for budgettet. Det skyldes den store interne 

flytning til sommer og opstart af de nye studieprogrammer til efteråret. 

Vurdering af budgettet 

Med et overskud på 5,8 mio. kr. efter 1. kvartal er der et godt udgangspunkt for økonomien i resten af budgetåret. Det er 

dog stadig for tidligt på året til at afgøre, om det kan betyde et bedre samlet resultat for 2014. I næste rapportering for 

første halvår vil der være større afklaring af forventningerne til resten af året. 

Gennemgangen af de eksternt finansierede projekter nærmer sig en afslutning, og det samlede tab på projekterne kan 

ende lidt under det afsatte beløb på 7,8 mio. kr. Gennemgangen forventes afsluttet ved halvårsrapporteringen. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 
 Vedr. punkt 5b 

Status på økonomifunktionen og oprydning af projektporteføljen 

 
Indstilling: 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om status på økonomifunktion og oprydning af 
projektporteføljen med henblik på evt. bemærkninger.  

 
 

Bilag:  
- Notat vedr. status på økonomifunktion og oprydning af projektporteføljen   

 

 
Sagsbehandler:  
 
Villy Dahl Jensen 
Chef for Økonomi og HR 
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 Status på økonomifunktion og oprydning af projektportefølje 
 Aktuel status og orientering om kontrolbesøg fra SKAT 

 

Bestyrelsen er på bestyrelsesseminaret i oktober 2013 blevet orientering om regnskabsmæssige forhold 
med betydning for resultatet for 2013. De regnskabsmæssige forhold er gennemgået af eksterne 
revisorer fra PricewaterhouseCoopers (PWC), og Claus Jacobsen fra PWC gennemgik undersøgelsen og 
resultaterne på bestyrelsesseminaret.  

Anbefalingerne fra PWC’s rapport fra oktober 2013 om ”Assistance i forbindelse med afklaring af 
regnskabsmæssig usikkerhed, tilpasning af økonomiprocesser samt mulig overgang til selveje” gik på 
følgende forhold: 

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

I februar 2014 i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2013 har PWC foretaget opfølgning på 
anbefalingerne fra oktober-rapporten, og senest har Rigsrevisionen forholdt sig til enkelte af anbe-
falingerne i deres afsluttende revision af årsrapporten for 2013. Status på anbefalingerne er følgende: 

1. Månedlig afstemning af balancekonti 

Revisionen konstaterer i sin rapport fra 2. juni 2014, ”at KADK har udarbejdet en afstemningsinstruks 
på alle balancekonti, og der er udarbejdet afstemninger af alle væsentlige balancekonti pr. 31/12 2013”. 
Afstemningerne foretages nu månedligt og der arbejdes på fortsat udvikling af instruksen, så den også 
kommer til at rumme beskrivelse af, hvordan fejl og mangler skal behandles. 

Punktet anses for afsluttet. 

2. Kompetenceløft i økonomifunktionen 

I PWC’s statusrapport fra februar 2014 konstateres det, at der er ansat yderligere to specialkonsulenter i 
økonomifunktionen. Status er dermed tre nye specialkonsulenter til økonomistyringen siden sommer 
2013. Det er ledelsens vurdering, at kompetencerne dermed er til stede på økonomistyringsområdet. 
Efter den nylige sammenlægning af Økonomi og HR er overvejelserne om de regnskabsmæssige 
kompetencer og ressourcer kædet samen med vurdering af kompetencer og ressourcer i HR. Det er 
endnu ikke afsluttet.  

3. Gennemgang og afstemning af eksternt finansierede projekter 

Gennemgangen af de 383 eksternt finansierede projekter er nu afsluttet. I PWC’s rapport fra oktober 
2013 vurderede de, at tabet på projekterne ville løbe op i 7,8 mio. kr. Derfor afsatte KADK i regnskabet 
for 2013 7,8 mio. kr. til imødegåelse af tabet. Resultatet efter gennemgang af alle projekter viser pr. 
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31.5.2014 et samlet tab på 6,8 mio. kr. I visse af de aktive projekter er der foretaget et konservativt skøn 
over muligt tab, så det kan vise sig, at tabet i sidste ende reduceres en anelse. Umiddelbart giver 
gennemgangen af projekterne en forbedring af KADK’s økonomi med 1,0 mio. kr. 

Punktet anses for afsluttet. 

4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 

Som Rigsrevisionen skriver i sin rapport om regnskabet for 2013, så har ”KADK …. ibrugtaget NS-
sagsmodul til administrationen af projekterne, og arbejder på at forbedre rapporteringsdelen”. Der er 
med andre ord iværksat ny styring af projekterne i Navision, så der udestår herefter en justering af 
rapportdelen og en projekthåndbog med vejledning og regler for eksternt finansierede projekter på 
KADK.  

Projekthåndbogen skal afklare en række principielle problemstillinger omkring bl.a. overhead, med-
finansiering, frikøb og ansvarsforhold. Disse problemstillinger kræver en grundig proces med ind-
dragelse af de faglige miljøer. Derfor forventes projekthåndbogen først klar til 1. januar 2015. Indtil da 
er der udarbejdet en midlertidig instruks for ansøgninger og samarbejdsaftaler med ekstern 
finansiering. 

5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende 

PWC konstaterer i statusrapporten fra februar 2014, at der er udarbejdet en instruks for beregning af 
feriepengeforpligtelsen. Instruksen anvender statens gennemsnitlige restferiedage på 34,5 dage frem 
for en præcis opgørelse af restferien. Både Rigsrevisionen og PWC anbefaler en mere eksakt opgørelse 
af restferien for at sikre en rigtig beregning af feriepengeforpligtelsen. I lyset af det og lønrevisionen fra 
2014 har KADK besluttet at fremrykke implementere en digital understøttelse af området, således at det 
er i drift 1. januar 2015. 

 

Varslet besøg af SKAT 

SKAT har i brev af 28. maj 2014 oplyst, at KADK er udvalgt til SKAT’s undersøgelse af offentlige virk-
somheders regelefterlevelse. Formålet med undersøgelsen er at gennemgå forretningsgange og bogfør-
ingsgrundlag i forbindelse med indberetning og afregning af moms til SKAT samt indberetning af A-
skat til indkomstregistret. Økonomi har endnu ikke været gennem momshåndteringen i regnskabet, og 
det kan derfor ikke udelukkes, at gennemgangen kan medføre justeringer i momsafregningen til SKAT, 
som kan belaste regnskabet for 2014. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014 
 Vedr. punkt 5c 

Rigsrevisionsrapport – Afrapportering af den afsluttende årsrevision 

 

Rigsrevisionen har d. 2. juni 2014 fremsendt afrapportering på den afsluttende årsrevision 2013 for 
KADK. Rigsrevisionen har i forbindelse med fremsendelse af rapporten gjort opmærksom på, at der 
fortsat udestår enkelte punkter, som KADK skal følge op på.  

KADK’s ledelse vil nu gennemlæse rapporten med henblik på opfølgning med Rigsrevisionen. 

 
Indstilling: 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om Rigsrevisionens afrapportering af årsrevision for 
KADK’s regnskab for 2013.  

 

Bilag:  
- Rigsrevisionens rapport af d. 2. juni 2014: Afrapportering af den afsluttende årsrevision af 

Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings 
(KADK) regnskab for 2013 

 

 
Sagsbehandler:  
 
Villy Dahl Jensen 
Chef for Økonomi og HR 
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Afrapportering af den afsluttende årsrevision af Det kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings (KADK) 
regnskab for 2013 

Formål og omfang 
Formålet med den afsluttende revision er at opnå en begrundet overbevisning 
om, at regnskabet for KADK er rigtigt, dvs. ikke indeholder væsentlige fejl og 
mangler.  
 

 2. juni 2014 

Rigsrevisionen aflagde besøg ved KADK den 12. maj 2014 vedrørende den 
afsluttende årsrevision 2013. 
 
Rigsrevisionens bemærkninger 
1. Rigsrevisionen undersøgte bl.a., om KADK’s ledelse havde sikret gennem-
førelse af basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller med hoved-
vægt på regnskabets balancekonti. Rigsrevisionen har endvidere haft særlig 
fokus på de initiativer KADK har iværksat på baggrund af manglende kvalitet i 
regnskabsaflæggelsen for 2012.  
 
KADK indhentede i 2013/2014 ekstern konsulentbistand for at få et overblik 
over de økonomiske konsekvenser, som de identificerede usikkerheder ved 
regnskabsaflæggelsen for 2012 medførte, samt assistance til oprydning, af-
stemning og etablering af fremadrettede styringsprocesser mv.  
 
2. Rigsrevisionen konstaterede, at KADK ultimo 2013 fik et negativt resultat 
på 8,7 mio. kr. Det negative resultat synliggør den oprydning, der er foretaget 
i regnskabet i løbet af 2013, og som fortsat pågår. KADK har oplyst, at opryd-
ningen forventes færdiggjort ultimo 2014. Oprydningen er bl.a. afledt af fusio-
nen mellem Arkitekt-, Design-, og Konservatorskolen medio 2011.  
 
3. Rigsrevisionen vurderer, at fusionen har skabt stor usikkerhed om KADK’s 
økonomi, interne forretningsgange og regnskabsaflæggelse. Rigsrevisionen 
vurderer, at KADK i perioden 2011-2013 ikke i tilstrækkeligt omfang har haft 
tilfredsstillende forretningsgange, der understøtter et rigtigt regnskab. KADK 
har dog i 2013 styrket økonomiadministrationen, og i den forbindelse iværksat 
en række initiativer, der skal forbedre økonomistyringen og understøtte regn-

10. Kontor 

J.nr.: 2014-5671-10 

Til orientering for: Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og Styrelsen 
for Videregående Uddannelser. 
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skabsaflæggelsen generelt. Rigsrevisionen skal henstille, at området har stor 
ledelsesmæssig fokus. 
 
4. KADK har en række økonomiske udfordringer, og har i 2014 budgetteret 
med et underskud på 6,1 mio. kr. KADK’s økonomiske situation har været 
drøftet på med Styrelsen for Videregående Uddannelser. Merforbru-
get/bevillingsoverskridelsen blev godkendt i december 2013 i forbindelse med 
budgetarbejdet for 2014. 
 
5. Rigsrevisionen forventer, at KADK vil rette op på denne udvikling, og skal 
henstille til en tæt budgetopfølgning, så skolen kan reagere i tide på eventuel-
le afvigelser i forhold til budgettet.   
 
6. Ved revisionsbesøget besvarede KADK hovedparten af Rigsrevisionens 
spørgsmål, og KADK har efterfølgende fremsendt supplerende materiale og 
afstemninger. Rigsrevisionen anser de modtagne svar og afstemninger/-
specifikationer for tilfredsstillende. Rigsrevisionen har dog følgende bemærk-
ninger til svarene og afstemningerne/specifikationerne: 
 
Afstemning af projekter 
7. Rigsrevisionen har konstateret, at usikkerheder vedrørende projekterne 
bl.a. har medført en hensættelse til tab på projekter på i alt 7,8 mio. kr., hvoraf 
der er realiseret et tab på 6,1 mio. kr. i 2013.  
 
KADK oplyste ved revisionen, at der på revisionstidspunktet fortsat udestod 
en gennemgang af 83 projekter. Gennemgangen forventes afsluttede og rap-
porteres på bestyrelsesmødet den 17. juni 2014. KADK oplyste videre, at det 
ekstra nedskrivningsbehov kan holdes inden for den resterende hensættelse. 
KADK havde 373 eksternt finansierede projekter ved igangsættelsen af op-
rydningsarbejdet. Ultimo 2013 var antallet reduceret til ca. 118 aktive projek-
ter.  
KADK bedes fremsende en kopi af rapporten til Rigsrevisionen. 
 
Generelt arbejder KADK fortsat på at få alle opgaver i relation til projektstyrin-
gen formaliseret, og på at implementere et nyt projektøkonomistyringsværk-
tøj. KADK har ibrugtaget NS-sagsmodul til administrationen af projekterne, og 
arbejder på at forbedre rapporteringsdelen.  
 
8. Rigsrevisionen vurderer, at der ikke tidligere har været tilstrækkeligt ledel-
sesmæssigt fokus på området, men kan samtidig konstatere, at KADK i 2013 
har iværksat en række initiativer, der giver grundlag for en bedre forvaltning af 
de eksternt finansierede projekter. 
 
Hensættelser til feriepengeforpligtelser 
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9. Rigsrevisionen har konstateret, at der er sket en efterregulering af ferie-
pengehensættelsen ultimo 2013 på 5,7 mio. kr. Efterreguleringen skyldes fejl i 
tidligere års opgørelser.    
 
Feriepengeforpligtelsen opgøres efter Moderniseringsstyrelsens model 1, 
”Gennemsnitsbetragtningen”, der understøttes af SAM. Afstemningen følger 
Moderniseringsstyrelsen vejledning og gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
10. Vedrørende det gennemsnitlige antal feriedage på 34,5 feriedage pr. års-
værk, der anvendes ved gennemsnitsbetragtningen, skal Rigsrevisionen be-
mærke, at KADK bør vurdere, om der er væsentlige afvigelser herfra for 
KADK. For at sandsynliggøre dette, bør KADK således kunne opgøre det fak-
tiske antal restferiedage pr. årsværk.  
 
11. Rigsrevisionen kan konstatere, at KADK pt. ikke har tilstrækkelig system-
understøttelse til at kunne opgøre restferiedagene nøjagtigt og løbende, her-
under udtrække restferiedage for tidligere år. Det finder Rigsrevisionen ikke 
helt tilfredsstillende, og skal anbefale at KADK overvejer en bedre systemun-
derstøttelse på området.  
 
12. Vedrørende området skal Rigsrevisionen i øvrigt henvise til resultatet af 
Rigsrevisionens lønrevision for 2013, jf. pkt. IV. 
 
Hensættelser vedrørende udlæg til MasterCard 
13. Ved revisionsbesøget drøftede vi anbefalingen fra en eksterne konsulent 
om, at optage udlæg på MasterCard i regnskabet som en hensættelse. Rigs-
revisionen finder, at der alene skal oplyses om hensættelser til forpligtelser, 
hvor forpligtelsen er ukendt med hensyn til beløbsstørrelse og betalingstids-
punkt, men at det er sandsynligt at forpligtelsen indtræder, og hvor forpligtel-
sen ud fra et væsentlighedskriterium må anses at have betydning for virk-
somhedens økonomiske drift.  
 
14. Rigsrevisionen vurderer umiddelbart ikke, at der normalt er usikkerhed om 
den præcise størrelse eller afviklingstidspunktet for udgiften afholdt med Ma-
sterCard.  
  
Rigsrevisionen anbefaler derfor, at KADK retter henvendelse til Modernise-
ringsstyrelsen for en afklaring på spørgsmålet. 
 
Varelagre 
15. Som opfølgningspunkt vedrørende værdiansættelsen af KADK’s lagre 
kunne det konstateres, at KADK i 2013 har nedskrevet bog- og materialelag-
rene til nul, hvilket har givet en samlet driftspåvirkning på 3,8 mio. kr. Ned-
skrivningen er foretaget som følge af ukurans bog- og materialelagre. KADK 
har nu etableret procedurer for, at der skal ske optælling af lagrene 2 gange 
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årligt. Rigsrevisionen skal i den forbindelse anbefale, at der ved lageroptæl-
lingerne mindst 1 gang årligt, reguleres for ukurans.  
 
16. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at KADK har bragt forholdet i 
orden. 
 
Afstemning af balancekonti i øvrigt 
17. Revisionen viste, at KADK har udarbejdet en afstemningsinstruks på alle 
balancekonti, og der er udarbejdet afstemninger af alle væsentlige balance-
konti pr. 31/12 2013. Rigsrevisionen anbefaler, at KADK fortsat har fokus på 
at sikre, at KADK forholder sig til åbenstående poster på afstemningerne og 
forbedrer afstemningsinstrukserne. Rigsrevisionen skal endvidere bemærke, 
at afstemninger generelt bør foretages, så det er muligt at foretage eventuelle 
fejlrettelser inden bogføringen bliver lukket ultimo året. 
 
18. Ved revisionen drøftede vi desuden praksis for kommentering og opfølg-
ning på de bemærkninger, der fremgår af regnskabserklæringerne fra Statens 
Administration (SAM). Rigsrevisionen bemærkede, at det tydeligt bør fremgå, 
hvad KADK har gjort i forhold til de bemærkninger, som SAM har noteret i 
regnskabserklæringerne. KADK oplyste, at skolen har ændret praksis, såle-
des at skolen fra og med periode 4/2014 (april 2014) nu vedhæfter dokumen-
tation for skolens opfølgning direkte i regnskabserklæringerne. Det finder 
Rigsrevisionen tilfredsstillende. 
 
19. Gennemgangen af KADK’s rejseforskudskonto ultimo 2013 viste, at der 
fortsat henstår en række beløb, der for længst burde være udlignet. På revisi-
onstidspunktet pågik fortsat et større oprydningsarbejde, og det blev aftalt, at 
Rigsrevisionen får tilsendt en ny afstemning pr. 30/4 2014, når KADK har fær-
diggjort oprydningen. 
 
20. Gennemgangen af regnskabskontoen ultimo 2013 viste desuden, at der i 
2 tilfælde ikke var foretaget afregning af rejseforskud, da medarbejderen var 
fratrådt. Det finder Rigsrevisionen uheldigt. Der var tale om uvæsentlige be-
løb, men Rigsrevisionen opfordrer KADK til at etablere forretningsgange, der 
sikrer, at der foretages kontrol af uafregnede beløb på rejseforskudskontoen 
før medarbejder fratræder eller på anden vis leverer sit MasterCard tilbage til 
virksomheden.   
 
Herudover henstod der flere ældre poster fra 2012 på kontoen. Økonomiafde-
lingen har flere gange rykket de pågældende medarbejdere for afregning, - 
uden effekt. Der er således i forbindelse med oprydningsfasen udsendt mails 
til de pågældende medarbejdere om, at de får inddraget betalingskortet, hvis 
de ikke afregner snarest. Det finder Rigsrevisionen hensigtsmæssig.  
 



 5/3 

 
 
 

21. Rigsrevisionen anbefaler, at der i afsnit 3 i vejledningen om anvendelse af 
betalingskortet, der udleveres til medarbejderne ved modtagelsen af et Ma-
sterCard indskærpes/indsættes oplysninger om, at afregningen af forbrug skal 
ske senest x-antal dage efter hjemkomsten/anvendelsen af kortet. 
 
Diæter til marokkanske studerende  
22. I forbindelse med revisionen har vi gennemgået materiale vedrørende 
konto 61.33 Refusion af udgifter. Gennemgangen viste, at KADK bl.a. har ud-
betalt diæter til marokkanske studerende vedrørende et projekt under KVIN-
FO. Rigsrevisionen skal anmode om følgende supplerende oplysninger i rela-
tion til Marokko projekt 9751: 

• Regelsættet for projektet (KVINFO regler) 
• Oplysning om bevillingsgiver 
• Hvori består ”partnerskabs organisationen”, og hvem indgår  
• Hvem foretager revisionen af regnskabet jf. budgetposten ”Audit” på 

49.905 kr. 
• Dokumentation og oplysninger for, hvorledes evt. modregning i diæ-

terne er foretaget. 
 
Rigsrevisionen har modtaget en liste over de 12 deltagere, der har fået udbe-
talt diæter, men skal bede KADK om yderligere dokumentation i form af bilag 
mv. for afregningen af det udbetalte forskud på 25.000 kr.     
 
Servicemålsrapport december 2013 
23. Det fremgår af servicemålsrapporten for december 2013, at KADK i 22 % 
af tilfældene (156 fakturaer) ikke har fremsendt kreditorfakturaer til bogføring i 
ØSC, før efter forfaldsdatoen.  
 
I fortsættelse af KADK’s oprydning er det vigtigt, at der også er fokus på dette 
område. Rigsrevisionen skal derfor skærpe KADK’s opmærksomhed herpå. 
 
Gennemgang af årsrapport 
24. Rigsrevisionen har gennemgået KADK’ årsrapport for 2013.  
 
Formålet med gennemgangen er at vurdere, hvorvidt der er forhold, der giver 
anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og resultater i årsrappor-
ten ikke er dokumenterede og dækkende. 
 
Formålet er endvidere at vurdere, hvorvidt årsrapportens afsnit om beretning 
og målrapportering indeholder relevante oplysninger om KADK’s væsentlige 
forhold. 
 
Rigsrevisionen har i denne forbindelse gennemlæst årsrapportens afsnit om 
beretning og målrapportering, ligesom Rigsrevisionen stikprøvevist har ind-
hentet dokumentation for, at måldata er underbyggede og sandsynlige. 
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25. Rigsrevisionen er ved gennemgangen af årsrapporten ikke blevet bekendt 
med forhold, der giver anledning til at konkludere, at oplysningerne om mål og 
resultater i årsrapporten ikke er dokumenterede og dækkende.  
 
Videre er det Rigsrevisionens vurdering, at årsrapportens afsnit om beretning 
og målrapportering indeholder relevante oplysninger om virksomhedens væ-
sentlige forhold. 
 
26. Gennemgangen af dokumentationen viser, at der er en direkte sammen-
hæng mellem grundregistreringer og oplysningerne i årsrapporten, samt at 
dokumentationen for de udvalgte mål fra årsrapporten generelt var fyldestgø-
rende. 
 
27. Rigsrevisionen kunne dog konstatere, at KADK ikke har udarbejdet skrift-
lige forretningsgange og ansvarsfordeling omkring udarbejdelsen og kvalitets-
sikringen af oplysninger, der indgår i årsrapporten. 
 
Revisionen skal i den forbindelse henstille, at KADK udarbejder en kort be-
skrivelse af, hvordan kontrol med registreringerne skal dokumenteres, så rig-
tigheden senere kan efterprøves/kontrolleres. Beskrivelsen bør minimum om-
fatte hele transaktionssporet og kontrolsporet for hver type dokumentation, og 
registrering for hver type dokumentation og registrering. 
 
Bevillingskontrol 
28. Rigsrevisionen har i maj 2014 udført bevillingskontrol på KADK hovedkon-
to og årsrapport.  
 
Formålet med bevillingskontrollen var at konstatere, om bevillingerne på de 
enkelte hovedkonti i bevillingslovene og statsregnskabet var overholdt. 
 
Rigsrevisionen undersøgte ved bevillingskontrollen, om der er væsentlige af-
vigelser mellem mål og opnåede resultater eller mellem bevillings- og regn-
skabstal, og om KADK i årsrapporten i givet fald havde redegjort tilfredsstil-
lende for disse afvigelser. Bevillingskontrollen omfattede en gennemgang af 
årsrapport sammenholdt med Statsregnskabet og Finansloven. 
 
29. Det er Rigsrevisionens vurdering, at KADK har overholdt de givne bevil-
linger, men vi har konstateret, at KADK har tilsidesat bevillingsreglen om, at 
virksomhedens langfristede gæld ikke må overstige værdien af virksomhe-
dens immaterielle- og materielle anlægsaktiver. Overskridelsen udgør 0,8 mio. 
kr. 
KADK’s kommentarer hertil udbedes. 
 
Konklusion på den afsluttende revision 
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30. Rigsrevisionen har ved den afsluttende revision vurderet, at KADK har 
foretaget basale regnskabsmæssige afstemninger og kontroller ved godken-
delsen af regnskabet, hvilket understøtter, at regnskabet er rigtigt. Rigsrevisi-
onen har ikke ved gennemgangen af de modtagne svar og afstemninger kon-
stateret væsentlige fejl og mangler i KADK’s regnskab.  
 
31. Rigsrevisionen betragter denne rapportering som afsluttet, men såfremt 
der ved den yderligere sagsbehandling/opfølgning fremkommer væsentlige 
bemærkninger, kan dette give anledning til en at ændre den samlede konklu-
sion. 
 
Med venlig hilsen 
 
Helle Wonge 
Revisor 
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Journalnr.: 004 Ledelsessekretariatet SLAW/(UH) 

 Indstilling til bestyrelsesmødet den 17. juni 2014 

 Vedr. punktet 5d 
Rapport fra Rigsrevisionen om lønrevision  

 
Sagsfremstilling 
I januar 2014 gennemførte rigsrevisionen en lønrevision på KADK. På bestyrelsesmødet 10. marts 2014 
blev bestyrelsen orienteret om følgende: 
  
Fra referatet af ovennævnte møde: 
3.d. Status på lønrevision 
Prorektor orienterede om, at Rigsrevisionen i februar har gennemført en lønrevision på KADK. KADK 
har efterfølgende holdt et statusmøde med Rigsrevisionen, og afventer nu den endelige rapport, der 
forventes at komme med kritikpunkter. Bestyrelsen modtager en plan for opfølgning på Rigsrevisionens 
bemærkninger, så snart rapporten foreligger. KADK har dog allerede med sammenlægning af Økonomi- 
og HR-enhederne taget initiativ til at styrke løn- og personaleadministrationen yderligere. 
  
Rigsrevisionens rapport 
KADK har nu modtaget ”Rapport om lønrevision” fra Rigsrevisionen.  Den overordnede vurdering er 
som forventet at forretningsgange og interne kontroller ikke fungerer tilfredsstillende. Der fremhæves 
f.eks. at der er manglende sikkerhed i ansvarsfordeling, mangler ved dispositionsbemyndigelse, 
mangler i personaleadministrationen herunder konkret fejl i åremålsvilkår for rektor og prorektor (som 
ikke er blevet godkendt af styrelsen), fejl og mangler ved sager, manglende IT-systemer til ferie og 
fravær. Det er Rigsrevisionens vurdering, at KADK´s formaliserede budgetopfølgning i sig selv er 
tilfredsstillende bl.a. fordi der holdes månedlige ledermøde med fokus på løn og bemanding, men de 
gør opmærksom på at usikkerhederne i lønområdet betyder at der er risiko for mangler i 
budgetopfølgningen. 
  
KADK´s svar til rigsrevisionen 
Rigsrevisionen udbad sig i brevet KADK's bemærkninger til de udførte revisionspunkter samt hvordan 
og hvornår eventuelle ændringer forventes iværksat. KADK har meddelt rigsrevisionen, at KADK er enig 
i den af Rigsrevisionen udarbejdede rapports konklusioner og vil, hvor det ikke allerede er sket, 
efterkomme kritikken hurtigst muligt. Det fremhæves (jf. drøftelser med bestyrelsesformanden), at 
bestyrelsen er meget opmærksom på KADK’s udfordringer på økonomiområdet og med 
revisionsrapporten på løn- og personaleområdet, vil bestyrelsen også følge udviklingen på dette område 
tæt. 
 
Rektoratets bemærkninger til bestyrelsen 
Problemerne i lønfunktionen er sammenhængende med de udfordringer i økonomifunktionen som 
bestyrelsen løbende er blevet informeret om. De processer, der knytter sig til løn- og 
økonomiområderne, er ikke fra starten blevet fusioneret på en gennemgribende og kvalificeret måde og 
har desuden i sparerunden 2012 været ramt af personalereduktioner.. Bestyrelse/rektorat bad i 
efteråret revisionshuset PWC om en gennemgang af økonomiområdet og der har siden været arbejdet 
hårdt på at følge op på disse anbefalinger bl.a. ved oprydning i 400 gamle eksternt finansierede 
forskningsbevillinger - og nu er det så planen også at få ryddet op i lønområdet.   
 
Over det seneste år er der ansat ny økonomichef, de to administrationschefer, som fusionen er født 
med, er først reduceret til én og siden centraliseret, så den administrative ledelse refererrer direkte ind i 
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

rektoratet. Der er tilført yderligere kompetencer på økonomiområdet. Siden maj 2013 har der været 
indført en ny, midlertidig procedure, såkaldte ansættelseskonferencer, med deltagelse af bl.a. rektor, 
økonomichef og HR, som bl.a. har til formål at koordinere mellem HR og Økonomi på lønområdet. I 
april 2014 blev HR og økonomfunktionerne lagt sammen under økonomichefen, og der er ansat en ny 
HR specialkonsulent med tiltrædelse 1. juni. Der sættes nu fokus på oprydningen i lønområdet, som vil 
foregå i sammenhæng med økonomiområdet. Den nye ledelse i administrationen/økonomi vil som del 
af dette arbejde gennemføre en afdækning af kompetencerne i lønområdet med henblik på 
ekstraordinær kompetenceudvikling og/eller ressourcetilførsel. Der indføres månedlige møder for at 
gøre status over oprydningen i løn og økonomiområderne. Bestyrelsen får på hvert ordinært 
bestyrelsesmøde status over denne fremdrift. 

 
Indstilling: 

- At bestyrelsen orienteres om KADK’s opfølgning på Rigsrevisionens rapport om lønrevision på 
KADK. 

 

Bilag:  
- Rigsrevisionsrapport om lønrevision af 9. maj 2014 
- KADK bemærkninger til Rigsrevisionen af 5. juni 2014 

 

 
Sagsbehandlere:  
 
Svend Lawaetz 
Prorektor 
 
Villy Dahl Jensen 
Chef for Økonomi og HR 
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Lønrevision af KADK  9. maj 2014 

 

Rigsrevisionen har udført lønrevision af Det Kongelige Danske Kunstakade-

mis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) med 4 dages revi-

sion i perioden 14. – 29. januar 2014. De foreløbige resultater af revisionen 

blev drøftet på et afsluttende møde den 4. februar. Rigsrevisionen har den 28. 

marts 2014 modtaget redegørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannel-

ser (VUS) om åremålsaftale for rektor ved KADK. 

 

Revisionens formål  

Formålet med lønrevisionen har været at vurdere, om KADKs forretningsgan-

ge og interne kontroller understøtter, at regnskabet bliver rigtigt, og at disposi-

tionerne foretages i overensstemmelse med love, overenskomster og andre 

aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder. Desuden har formå-

let været at vurdere virksomhedens procedure for opfølgning på lønbudgettet. 

 

Revisionens indhold 

Revisionen har primært omfattet regnskabsåret 2013. 

 

Revisionen omfattede en gennemgang af følgende områder:  

 organisation og instrukser på personale- og lønområdet 

 personaleadministration 

 særlige ydelser 

 sygdom, ferie og andet fravær 

 lønadministration  

 procedure for opfølgning på lønbudget. 

 

Revisionen omfattede videre en stikprøvevis gennemgang af lønudbetalinger. 

 

Rigsrevisionen har indgået en aftale med Finansministeriets Koncernrevision 

(FKR) om, at revisionen af ØSC’s opgavevaretagelse varetages af FKR. Dvs. 

om de aftalte handlingsbeskrivelser bliver fulgt, og om ØSC udfører de opga-

ver, der er aftalt og beskrevet i kundeaftalerne. 

 

12. kontor 

J.nr.: 2013-5671-9       

Til orientering for:  

Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet 

Styrelsen for Videregående Ud-

dannelser (VUS) 
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Det er dog fortsat Rigsrevisionen, som varetager revisionen af, at lønordrer 

bliver registreret korrekt i lønsystemet.  

 

Rigsrevisionens vurdering  

Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at forretningsgange og interne 

kontroller på de gennemgåede områder generelt ikke fungerede tilfredsstil-

lende og ikke opfyldte de krav, der stilles til en god og pålidelig personale- og 

lønforvaltning. KADKs forretningsgange og interne kontroller understøttede 

således ikke i tilstrækkelig grad, at regnskabet bliver rigtigt, eller at dispositio-

nerne er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre regler, der 

gælder for statslige ansættelsesmyndigheder.  

 

Revisionen viste på flere punkter, at KADKs løn- og personaleadministration 

på flere punkter ikke efterlevede grundlæggende krav til almindelig god sags-

behandling (fx funktionsadskilt kontrol, mangelfuld dokumentation vedrørende 

regnskabsmæssige posteringer, kendskab til statslige regler samt lønkontrol-

ler).  

 

Rigsrevisionen har ved vurderingen bl.a. lagt vægt på følgende forhold:  

 

1. Rigsrevisionen vurderer, at organiseringen af personale- og lønadministra-

tionen i praksis ikke fungerer med en tilstrækkelig klar og sikker opgave- 

og ansvarsfordeling. Regnskabsinstruksen giver ikke dækkende beskrivel-

ser af personale- og lønadministrationen, og på revisionstidspunktet var 

der generelt ikke brugbare dispositionsbemyndigelser. Sammenlagt vurde-

rer Rigsrevisionen, at løn- og personaleadministrationen er meget sårbar, 

blandt andet som følge af bemandingssituationen og den fortsatte fusions-

proces. 

 

Rigsrevisionen vurderer dog samtidig, at ledelsens afholdelse af måneds-

møder vedrørende den løn- og personaleadministrative sagsbehandling i 

nogen grad kan kompensere for, at løn- og personaleområdet er meget 

sårbart, jf. rapportens punkt I. 

 

2. Rigsrevisionens gennemgang af forretningsgangene på personaleområdet 

viste, at KADKs  personaleadministration i flere  tilfælde ikke foregik sik-

kert. Den stikprøvevise gennemgang af personalesager viste, at gældende 

overenskomster, love og cirkulærer mv. ikke i alle tilfælde blev efterlevet. 

Der var aftalt åremålsvilkår for ledelsen, som lå ud over det, som Styrelsen 

for Videregående Uddannelser (VUS) havde godkendt, herunder vilkår i 

modstrid med åremålscirkulæret. Der var manglende hjemmel til anven-

delse af overenskomst for en faggruppe. Anciennitetsberegning og funkti-

onsadskilt kontrol blev generelt ikke dokumenteret og/eller udført, jf. rap-

portens punkt II. 
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3. Der er fejl og/eller mangler ved en meget stor andel af sagerne i Rigsrevi-

sionens stikprøve, og revisionen har afdækket flere forskellige typer af fejl, 

som bør rettes. Fejlretningen bør bl.a. omfatte opkrævning af for meget 

udbetalt løn, efterbetaling af løn, samt afklaring af hjemmelsspørgsmål mv. 

Rigsrevisionen vurderer samlet set, at forretningsgangene for særlige 

ydelser i praksis ikke foregår tilstrækkeligt sikkert. Den stikprøvevise gen-

nemgang viste, at særlige ydelser i flere tilfælde ikke udbetales i overens-

stemmelse med gældende regler, og at udbetalingerne ikke altid er god-

kendt af en dertil bemyndiget, jf. rapportens punkt III. 

 

4. Rigsrevisionen har undersøgt og vurderet en afgrænset del af området 

”Ferie og andet fravær”. Der kan derfor være problemer ved fx de decen-

trale enheders ferieregistrering, som ikke er afdækket ved lønrevisionen. 

Forretningsgangene for håndtering af ferie er præget af, at området ikke er 

digitalt understøttet, og sagsbehandlingen i fællesadministrationen afhæn-

ger i høj grad af besked fra de decentrale enheder til fællesadministratio-

nen. Rigsrevisionen konstaterede, at ferielønsreguleringer ikke håndteres 

tilstrækkeligt sikkert, hvilket indebærer, at ferieaftalens bestemmelser ikke 

overholdes. Videre konstaterede Rigsrevisionen, at KADK ikke havde sam-

lede opgørelser fordelt på medarbejderniveau over restferie samt eventuel 

tilgodehavende flextid mv., jf. rapportens punkt IV. 

 

5. Det er Rigsrevisionens vurdering, at de etablerede forretningsgange ikke i 

tilstrækkelig grad medvirker til at sikre korrekt løn. Rigsrevisionen fandt fle-

re fejl, som burde have været opdaget ved interne kontroller, herunder ved 

en simpel efterregning af manuelt udfyldte timesedler. Rigsrevisionen fin-

der at KADK bør sikre, at bilag konsekvent er godkendt af dertil bemyndi-

gede, og at kontroller ved indrapportering og efterfølgende beregninger i 

lønsystemet (uddatakontrol) skærpes, med henblik på at sikre korrekt ud-

betaling af løn., jf. rapportens punkt V. 

 

6. KADK har etableret en formaliseret budgetopfølgningsprocedure på løn-

området.  Rigsrevisionen vurderer, at procedurerne for budgetopfølgning i 

sig selv er tilfredsstillende. Men Rigsrevisionen skal samtidig gøre op-

mærksom på, at der er risiko for at økonomifunktionen modtager forkerte 

data, forårsaget af de mange fejl samt svage interne kontroller, som gæl-

der dele af løn- og personaleadministrationen. Rigsrevisionen vurderer 

derfor sammenlagt, at området ”Lønbudget og budgetopfølgning” ikke er 

helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen anbefaler derfor, at KADK fortsat har 

stort fokus på budgetopfølgning og overholdelse af lønbevillingerne, her-

under særligt at KADK har fokus på at sikre et korrekt datagrundlag for 

budgetopfølgningen, jf. rapportens punkt VI. 

 

Rigsrevisionen vedlægger en rapport med en uddybende beskrivelse af bag-

grunden for ovenstående konklusioner. 
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Svarfrist 

Rigsrevisionen skal bede om KADKs bemærkninger til brevets pkt. 1 - 6. For 

de bemærkninger, der giver anledning til ændringer i forretningsgange mv., 

bedes KADK angive, hvordan og hvornår ændringerne forventes iværksat.  

 

KADKs svar på de ovennævnte punkter og eventuelle kommentarer til rappor-

ten bedes sendt til Rigsrevisionen senest d. 6. juni 2014. 

 

Kontaktpersoner 

KADK er velkommen til at kontakte Rigsrevisionen, hvis der er spørgsmål til 

brevet eller revisionsrapporten. Spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 

33 92 84 28 eller via e-mail til rr@rigsrevisionen.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jannik Dalgaard 

Specialkonsulent 

mailto:rr@rigsrevisionen.dk
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Lønrevision i januar 2014  12. kontor 

 

J.nr.: 2013-5671-9  

 

 

Indledning 

Rigsrevisionen har gennemført lønrevision i Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 

for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Revisionen omfattede en gennemgang af 

følgende områder: 

 

 organisation og instrukser på personale- og lønområdet 

 personaleadministration 

 særlige ydelser 

 sygdom, ferie og andet fravær 

 lønadministration 

 procedure for opfølgning på lønbudget. 

 

I. Organisation og instrukser på personale- og lønområdet 

Området vurderes som ikke tilfredsstillende. 

 

Rigsrevisionen har gennemgået KADKs organisering af de personale- og lønadministrative 

opgaver for at vurdere, om der er etableret en passende organisation på personale- og 

lønområdet med en klar opgave- og ansvarsfordeling.  

 

Rigsrevisionen har videre gennemgået KADKs regnskabsinstruks for at vurdere, om regn-

skabsinstruksen indeholder funktionelle beskrivelser af KADKs forretningsgange på perso-

nale- og lønområdet. Rigsrevisionen har videre undersøgt om regnskabsinstruksen efterle-

ves.  

 

Organisering 

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er 

etableret ved fusion af 3 tidligere selvstændige skoler. Rigsrevisionen fik oplyst, at den 

administrative håndtering af fusionsprocessen blev påbegyndt i efteråret 2011. Rigsrevisi-

onen fik også oplyst, at KADK er kommet langt med sammenlægningen af de 3 skoler. 

 

Sammenlægningen har været opdelt i flere faser, og undervejs har løn- og personaleadmi-

nistrationen været påvirket af blandt andet afskedigelsesrunder. Rigsrevisionen fik også 

oplyst, at KADK har indført månedsmøder, med henblik på at ledelsen niveau validerer de-

le af sagsbehandlingen inden for løn- og personaleadministration, fx vedrørende ansættel-

ser og afskedigelser, primært for at sikre rettidig styring af lønudgifterne.  

 

Rigsrevisionen fik ved revisionen i februar også oplyst, at KADK var midt i overvejelser om 

grundlæggende strukturelle ændringer i den administrative struktur, herunder overvejelser 

om skillelinjerne mellem fællesadministrationen og skolens decentrale institutter. Rigsrevi-

RAPPORT OM LØNREVISION AF DET KONGELIGE DANSKE 

KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG 

KONSERVERING  
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sionen fik oplyst, at KADK forventede, at implementeringen af en ny administrativ struktur 

vil kunne påbegyndes 1. september 2014. 

 

Rigsrevisionen konstaterede, at der internt mellem HR-afdelingen og lønadministrationen i 

økonomiafdelingen overordnet set var en relativ klar arbejdsdeling, men konstaterede og-

så, at den interne kommunikation ved den konkrete sagsbehandling i flere tilfælde var util-

strækkelig. Videre konstaterede Rigsrevisionen, at hovedparten af lønordrerne om en-

gangsudbetaling af løn sendes fra de decentrale institutter til fællesadministrationen. Ved 

revisionen har Rigsrevisionen prioriteret primært at undersøge sagsbehandlingen internt i 

fællesadministrationen og kan derfor ikke fuldt ud vurdere den decentrale organisering på 

institutterne. Det er dog Rigsrevisionens indtryk, baseret særligt på den stikprøvevise gen-

nemgang af sager, at den decentrale organisering i forhold til løn- og personaleadministra-

tion ikke er tilstrækkelig sikker. 

  

Rigsrevisionen konstaterede videre, at både løn- og personaleadministrationen over en 

længere periode har været udfordret med hensyn til bemanding. Der har i fusionsperioden, 

frem til revisionstidspunktet været flere udskiftninger og fratrædelser blandt det administra-

tive personale, både på chef- og sagsbehandlerniveau. Senest er den fungerende HR-chef 

fratrådt ultimo marts 2014. Rigsrevisionen vurderer, at bemandingssituationen indebærer 

en risiko for utilstrækkelig viden- og kompetenceniveau på løn- og personaleområdet.  

 

Rigsrevisionen vurderer, at fusionsprocessen har været langvarig og udfordrende, også for 

det løn- og personaleadministrative område. Videre vurderer Rigsrevisionen, at den fort-

satte fusionsproces indebærer forøget risiko for fejl i overgangs- og implementeringsfasen. 

Rigsrevisionen anbefaler derfor, at KADK sikrer et stærkt ledelsesmæssigt fokus på kor-

rekt løn- og personaleadministration, herunder at KADK har fokus på at sikre et tilstrække-

ligt viden- og kompetenceniveau på løn- og personaleområdet. 

 

Sammenlagt vurderer Rigsrevisionen på baggrund af den langvarige og fortsatte fusions-

proces samt bemandingssituation, at personale- og lønområdet er meget sårbart. Det er 

dog samtidig Rigsrevisionens vurdering, at ledelsens indførelse af månedsmøder vedrø-

rende løn- og personaleadministrativ sagsbehandling i nogen grad kan kompensere for, at 

løn- og personaleområdet er meget sårbart. 

 

Regnskabsinstruks 

Regnskabsinstruksen er ikke opdateret siden fusionsprocessen startede, og beskrivelser-

ne svarer derfor ikke til de faktiske forretningsgange på personale- og lønområdet. Rigsre-

visionen finder, at regnskabsinstruksen bør opdateres, så der er overensstemmelse mel-

lem de beskrevne og de faktiske forretningsgange. Samtidig vurderer Rigsrevisionen dog 

her, at de faktiske forretningsgange på flere punkter bør opstrammes og eventuelt revurde-

res. Derfor skal Rigsrevisionen understrege, at Rigsrevisionen finder, at det ikke vil være 

tilstrækkeligt at opdatere de skriftlige forretningsgange i regnskabsinstruksen til de nuvæ-

rende faktiske forretningsgange, jf. flere af de øvrige kritikpunkter i denne rapport. 

 

Disponering 
Rigsrevisionen konstaterede ved revisionen, at dispositionsbemyndigelser generelt var 

forældede eller ikke udarbejdet og således ikke var anvendelig til kontrol af, om lønudgifter 

til de enkelte medarbejdere var disponeret af personer med ret til at disponere. Dette finder 

Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. Ved revisionens afslutning havde KADK dog udarbej-

det og opdateret dispositionsbemyndigelser. Da disse gælder fremadrettet, har Rigsrevisi-

onen ikke vurderet de nye bemyndigelser. 

 

Konklusion 

Rigsrevisionen vurderer, at organiseringen af personale- og lønadministrationen i praksis 

ikke fungerer med en tilstrækkelig klar og sikker opgave- og ansvarsfordeling. Regnskabs-

instruksen giver ikke dækkende beskrivelser af personale- og lønadministrationen, og på 

revisionstidspunktet var der generelt ikke brugbare dispositionsbemyndigelser. Sammen-
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lagt vurderer Rigsrevisionen, at løn- og personaleadministrationen er meget sårbar, blandt 

andet som følge af bemandingssituationen og den fortsatte fusionsproces. 

 

Rigsrevisionen vurderer dog samtidig, at ledelsens afholdelse af månedsmøder vedrøren-

de den løn- og personaleadministrative sagsbehandling i nogen grad kan kompensere for, 

at løn- og personaleområdet er meget sårbart. 

 

 

II. Personaleadministration 

Området vurderes som ikke tilfredsstillende. 

 

Rigsrevisionen har gennemgået forretningsgangene på det personaleadministrative områ-

de for at vurdere, om personaleadministrationen foregår sikkert og effektivt under iagtta-

gelse af bestemmelser i overenskomster, love og cirkulærer mv. Rigsrevisionen har desu-

den, på baggrund af en stikprøvevis gennemgang af en række personalesager, efterprøvet 

om forretningsgangene følges. 

 

Personalesager 

Rigsrevisionen konstaterede, at journaliseringen af personalesager indebar en udfordring 

for KADK. KADK havde besluttet at samle alle 3 skolers personale-sager i 1 journalsystem, 

men dette var ikke implementeret på revisionstidspunktet. Rigsrevisionen konstaterede, at 

der fortsat var 3 systemer og at sagsbehandlerne i 2013 hver især havde journaliseret 

sagsakter på 1 af de 3 journalsystemer for hver af de 3 tidligere skoler. Ingen sagsbehand-

lere havde adgang til alle 3 systemer. 

 

Videre konstaterede Rigsrevisionen, at der i flere tilfælde ikke var relevante titler på sags-

akter, og at indholdet af nogle sagsakter reelt først kunne afgøres, når det digitale doku-

ment var åbnet. Rigsrevisionen konstaterede eksempler på, at dokumentation, som burde 

være journaliseret på personalesagen, i stedet blev opbevaret andetsteds i virksomheden, 

fx i medarbejderes personlige mailboks. I nogle tilfælde kunne relevant dokumentation, på 

trods af KADKs eftersøgning, ikke fremskaffes. 

 

Rigsrevisionen finder generelt, at sagsakter på løn- og personalesager bør kunne fremfin-

des sikkert, entydigt og umiddelbart. Rigsrevisionen vurderer, at en klar og konsekvent 

praksis for journalisering, bør kunne gøre KADKs sagsgange mere sikre og resurseeffekti-

ve. Bl.a. ved at sikre, at fremtidig sagsbehandling uden unødigt besvær kan baseres på et 

udtømmende og korrekt beslutningsgrundlag. Videre vurderer Rigsrevisionen, at effektiv 

journaliseringspraksis og adgang til sagsakterne bør kunne give bedre mulighed for at løse 

personaleadministrative opgaver på tværs af de tre tidligere skoler. 

 

Ansættelsesbreve 

Ansættelsesbrevene indeholder i de fleste tilfælde fyldestgørende oplysninger om ansæt-

telsesvilkår og opfylder kravene i Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette ar-

bejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Der er udarbejdet vejledninger samt 

standardbreve og formularer, som understøtter ansættelsesprocessen. I enkelte tilfælde 

anbefalede Rigsrevisionen under revisionen KADK at opdatere ældre skabeloner. Fx oply-

se beløb i ansættelsesbreve i nuværende grundbeløb (marts 2012), frem for i gammelt 

grundbeløb (oktober 1997). 

 

Funktionsadskilt kontrol 

Ved revisionen fik Rigsrevisionen modstridende oplysninger om, hvorvidt der blev foretaget 

funktionsadskilt kontrol eller ej. Rigsrevisionen fik bl.a. oplyst, at fra primo 2013 er det ble-

vet indskærpet over for personalekonsulenterne, at der skulle foretages funktionsadskilt 

kontrol. På den anden side fik Rigsrevisionen fx oplyst, at funktionsadskilt kontrol mest 

blev foretaget, hvis der var noget særligt ved sagen. 
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Ved den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at der generelt 

ikke var dokumenteret funktionsadskilt kontrol på personalesagerne, herunder i sager hvor 

Rigsrevisionen konstaterede konkrete fejl i forhold til beløb, indplacering, overenskomst-

mæssig hjemmel mv. Rigsrevisionen har dog i enkelte tilfælde konstateret, at der var fore-

taget og dokumenteret funktionsadskilt kontrol ved sagsbehandlingen. Rigsrevisionen fin-

der det ikke tilfredsstillende, at der generelt ikke er foretaget og/eller dokumenteret funkti-

onsadskilt kontrol ved den personaleadministrative sagsbehandling.  

 

Anciennitetsberegning - Forkert indplacering  

Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af sager viste at KADK ved en nyansættelse 

ikke havde dokumenteret anciennitetsberegning på personalesagen. Ved indplaceringen 

havde medarbejderen fejlagtigt fået tildelt 1 år og 11 måneders lønanciennitet, selvom 

medarbejderen ifølge personalesagen kun havde 1 år og 6 måneders lønanciennitet. Her-

ved steg medarbejderen fejlagtigt i løn 5 måneder for tidligt. Rigsrevisionen finder, at 

KADK bør rette fejlen.. 

 

Revisionen viste i øvrigt, at der generelt manglede dokumentation af anciennitetsberegning 

på de gennemgåede personalesager. KADK har oplyst, at man i nogle sager har anvendt 

anciennitetsberegningsfunktionen i HR-løn. Rigsrevisionen konstaterede dog ved den stik-

prøvevise gennemgang af sager, at anciennitetsberegningerne generelt hverken er funkti-

onsadskilt kontrolleret eller dokumenteret på sagen. Rigsrevisionen finder, at anciennitets-

beregninger og tilhørende funktionsadskilt kontrol bør dokumenteres på personalesagen. 

 

Åremålsansættelse – Fejl i vilkår og procedure 

Ved den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at rektor for 

KADK var blevet ansat på en åremålsaftale i 5 år. KADK havde ved ansættelsen i 2012 fo-

relagt et udkast til åremålsaftale for Styrelsen for Videregående Uddannelser (VUS). VUS 

havde ingen bemærkninger til aftaleudkastet. 

 

KADK indgik herefter den endelige åremålsaftale. I den endelige aftale, som blev godkendt 

af formanden for KADKs bestyrelse, var der tilføjet flere vilkår end i det aftaleudkast, der 

var forelagt og godkendt af VUS. Disse vilkår var krav på fratrædelsesbeløb ved afsked 

pga. sygdom, fratrædelsesbeløb inden for det sidste år af åremålsperioden, meddelelse 

om eventuel forlængelse af åremålet senest 1 år før åremålsperiodens udløb, samt krav på 

engangsvederlag. 

 

Et eventuelt fratrædelsesbeløb pga. sygdom skal, jf. åremålscirkulæret, beregnes som 1 

måneds løn for hvert fulde års faktiske ansættelse. Den endelige åremålsaftale fastlægger 

derimod et vilkår om fratrædelsesbeløb i tilfælde af uansøgt afsked pga. sygdom, beregnet 

som 12 måneders løn. Dette er en overtrædelse af reglerne i åremålscirkulæret. 

 

Reglerne for et eventuelt individuelt aftalt fratrædelsesbeløb fremgår også af åremålscirku-

læret. Reglerne i åremålscirkulæret er uddybet i Personaleadministrativ vejledning for sta-

ten (PAV). Som det fremgår af bl.a. kapitel13.2 har ”..fratrædelsesbeløbet til formål at fast-

holde den ansatte i stillingen til åremålets udløb og at sikre den ansatte økonomisk i en si-

tuation med jobmæssig usikkerhed.”. Rigsrevisionen vurderer, at de samlede vilkår i den 

endelige åremålsaftale, om fratrædelsesbeløb ved ansøgt afsked, ikke er helt i overens-

stemmelse med åremålscirkulærets formål. 

 

På baggrund af Rigsrevisionens forespørgsel, har VUS indskærpet over for KADK, at ret-

ningslinjerne i PAV skal overholdes. VUS har videre oplyst, at KADK i 2012 for en anden 

leder indgik åremålsaftale, der var behæftet med tilsvarende fejl. Rigsrevisionen finder det 

velbegrundet, at VUS har indskærpet de statslige regler for KADK. Rigsrevisionen finder 

herudover, at de fejlbehæftede åremålsaftaler snarest bør rettes i henhold til de statslige 

regler på området, og at KADK i den forbindelse bør forelægge de korrigerede aftaler for 

VUS med henblik på styrelsens godkendelse af vilkår, jf. ministeriets retningslinjer. 
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Statusændring - Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst 

Ved den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at en medar-

bejder overgik til ansættelse på en anden overenskomst. Medarbejderen skiftede fra HK-

overenskomsten til ansættelse i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og 

håndværkerorganisationerne om håndværkere i staten, konkret under Dansk Metals områ-

de. KADK havde dog ikke indgået aftale med det forhandlingsberettigede forbund om så-

dan en praksis. 

 

KADK har oplyst d. 20. februar 2014, at skolen vil gå i dialog med Uddannelsesforbundet 

med henblik på at få rettet op på hele gruppen af berørte medarbejdere, hvis det skulle vi-

sig, at der ikke er indgået aftale mellem Dansk Metal og Uddannelsesforbundet om, at 

Dansk Metal må forhandle for denne gruppe. KADK har d. 18. marts 2014 oplyst, at der ik-

ke foreligger en aftale om uddelegering af forhandlingsretten for værkstedsgruppen, hvilket 

Dansk Metal mener, ikke er noget problem. Rigsrevisionen skal gøre opmærksom på, at 

da det er Uddannelsesforbundet der ifølge det oplyste er forhandlingsberettiget organisati-

on, er det dermed Uddannelsesforbundet, der er den krænkede part i sagen. Derfor finder 

Rigsrevisionen det velbegrundet, at KADK vil rette op på fejlen og fremadrettet opnå 

hjemmel til korrekt indplacering af denne type af medarbejdere. Rigsrevisionen finder her-

udover, at KADK bør forelægge sagen for Moderniseringsstyrelsen, i kraft af styrelsens rol-

le som statslig forhandler og vejleder i overenskomstmæssige spørgsmål. 

 

Konklusion 

Rigsrevisionens gennemgang af forretningsgangene på personaleområdet viste, at KADKs  

personaleadministration i flere  tilfælde ikke foregik sikkert. Den stikprøvevise gennemgang 

af personalesager viste, at gældende overenskomster, love og cirkulærer mv. ikke i alle til-

fælde blev efterlevet. Der var aftalt åremålsvilkår for ledelsen, som lå ud over det, som Sty-

relsen for Videregående Uddannelser (VUS) havde godkendt, herunder vilkår i modstrid 

med åremålscirkulæret. Der var manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst for en 

faggruppe. Anciennitetsberegning og funktionsadskilt kontrol blev generelt ikke dokumen-

teret og/eller udført.  

 

III. Særlige ydelser 

Området vurderes som ikke tilfredsstillende  

 

Rigsrevisionen har gennemgået KADKs forretningsgange for håndtering af særlige ydelser 

for at vurdere, om KADK har etableret en procedure, der sikrer, at der sker en korrekt regi-

strering og opgørelse, samt at udbetalingen af særlige ydelser sker efter gældende regler 

og på baggrund af godkendte bilag. Rigsrevisionen har desuden på baggrund af en stik-

prøvevis gennemgang af en række lønsager efterprøvet om forretningsgangene følges. 

 

Stikprøvevis gennemgang af sager – bemærkninger til 2/3 af sagerne 

Ved gennemgangen af udbetalte engangsydelser havde Rigsrevisionen bemærkninger til 

2/3 af sagerne i stikprøven. Bemærkningerne vedrørte beløbsmæssige fejl, manglende el-

ler forkert dokumentation, disponering, hjemmel mv. Flere af de konstaterede fejl og/eller 

mangler gik igen i flere sager. Videre var der i flere tilfælde flere forskellige typer af fejl eller 

mangler i én og samme sag. Alle bemærkningerne er blevet gennemgået minimum én 

gang mundtligt med KADK under revisionen. Herunder gennemgås nogle af fejlene med 

fokus på de forskellige typer af fejl, som Rigsrevisionen konstaterede ved den stikprøvevi-

se gennemgang af sager. 

 

I enkelte af sagerne kunne KADK ikke fremskaffe den relevante information, og derfor 

kunne udbetalingerne ikke revideres. Rigsrevisionen finder, at der er et meget stort antal 

fejl og/eller mangler, hvilket ikke er tilfredsstillende. I øvrigt finder Rigsrevisionen generelt, 

at beløbsmæssige fejl bør rettes, ved henholdsvis opkrævning fra eller efterbetaling til 

medarbejderen. 
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Rigsrevisionen skal i den forbindelse fremhæve, at det ofte er markant sværere at inddrive 

for meget udbetalte beløb til medarbejdere, som er fratrådt. Rigsrevisionen vurderer at, det 

med det store antal kortvarigt ansatte ved KADK, er særlig vigtigt at fejl opdages så tidligt 

som muligt. Rigsrevisionen skal derfor anbefale, at KADK ved den fremadrettede tilrette-

læggelse af forretningsgange og interne kontroller har fokus på at rette fejl så tidligt som 

muligt. 

 

Fejl kunne ikke fastslås nøjagtigt 

En medarbejder havde fået udbetalt 39.024 kr. på en lønkode som angav at beløbet var et 

særskilt vederlag. Lønkoden vedrører udbetaling i henhold til cirkulære om særskilt veder-

læggelse. Rigsrevisionen konstaterede dog, at udbetalingen vedrørte honorering i forbin-

delse med et forskningsprojekt og ikke havde hjemmel i cirkulære om særskilt vederlæg-

gelse.  

 

Rigsrevisionen konstaterede, at lønkonsulenterne ikke umiddelbart kunne identificere den 

person, der havde underskrevet lønordren, ligesom man ikke på anden vis umiddelbart 

kunne redegøre for, om den pågældende lønudgift var disponeret af én, der havde ret til at 

disponere.  

 

Det udbetalte beløb til den pågældende medarbejder var ifølge grunddokumentationen ho-

norering for 225 timers arbejde. Lønkonsulenterne kunne dog ikke oplyse hjemmelen til at 

anvende den pågældende timesats. Rigsrevisionen modtog efterfølgende supplerende op-

lysninger fra den decentrale enhed, hvorfra lønordren var afsendt. Disse oplysninger var 

dog ikke relevante i forhold til opklaring af, om der var anvendt korrekt timesats og hjem-

mel.  

 

Rigsrevisionen har været i dialog med lønkonsulenterne om, hvorvidt timesatsen eventuelt 

kan stamme fra cirkulæret om timelønnet undervisning, uden at dette dog kunne afklares. 

Rigsrevisionen skal gøre opmærksom på, at timesatsen forkert, hvis der er taget udgangs-

punkt i timelønscirkulæret. Videre vurderer Rigsrevisionen, at der ikke her er hjemmel til at 

anvende cirkulære om timelønnet undervisning, idet der ifølge det oplyste er tale om ar-

bejde udført ved et forskningsprojekt og ikke undervisning. 

 

I øvrigt var det angivet i lønordren at det beregnede beløb var inkl. feriepenge. Da ferie-

penge generelt skal udbetales i forbindelse med afvikling af ferie, vurderer Rigsrevisionen, 

at det er en fejl at udbetale feriepenge sammen med lønnen. Rigsrevisionen kan dog ikke 

på det foreliggende grundlag afgøre, om timesatsen reelt er inklusive feriepenge eller ej. 

Rigsrevisionen vurderer på det foreliggende grundlag, at ferieaftalen er overtrådt. Enten er 

aftalens krav om at udbetale feriepenge i forbindelse med ferie overtrådt, eller også mang-

ler KADK at afregne feriepenge for den pågældende person. 

 

Censorvederlag 

Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af sager omfattede 2 sager om udbetaling af 

censorvederlag. Der var fejl i begge sager, men af forskellig karakter.  

 

I den ene sag er der oplyst for høj en sats til censoren. Derfor er beregningerne forkerte, 

og der er oplyst for højt et beløb til censor som vederlag for arbejdet. Den pågældende 

censor har dog fået udbetalt korrekt løn, idet den udbetalte løn er indtastet i lønsystemet i 

form af lønkode og antal enheder frem for det manuelt beregnede beløb. Rigsrevisionen 

finder, at det fejlbehæftede grundbilag burde have været korrigeret, så der blev oplyst kor-

rekt beløb, samt for fremadrettet at undgå forkerte udbetalinger 

 

I den anden sag er der også brugt forkert sats ved beregningen af vederlaget. Her er der 

dog indrapporteret på en anden lønkode, hvor det manuelt beregnede beløb er indtastet 

direkte i lønsystemet, så det udbetalte censorvederlag blev for højt. 

 

Studerende er ikke dispositionsberettigede 
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På baggrund af den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at 

der udbetales honorar for vejledning til studerende i form af en timesats for 2,5 timer. Bila-

gene, der ligger til grund for udbetalingen, var generelt underskrevet af den vejleder, som 

skulle have honoraret udbetalt, samt af den studerende, der havde modtaget vejledning. 

Rigsrevisionen konstaterer, at de udbetalte vejlederhonorarer dermed ikke er disponeret af 

en dispositionsberettiget, idet studerende ved KADK ikke kan disponere over lønsummen. 

Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at vejlederne med denne fremgangsmåde 

reelt har beordret udbetaling af honorarer til sig selv, uden at udbetalingen er godkendt af 

en dispositionsberettiget. 

 

Dobbelt honorering for samme arbejde 

Ved den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at en studeren-

de ansat i en vagtordning var blevet honoreret 2 gange for udførelse af det samme arbej-

de.  Lønordre om udbetaling for vagttjeneste den 1. august blev fremsendt dels på en mail 

fra den pågældendes leder, dels af en anden medarbejder i en senere måned. Rigsrevisi-

onen finder, at KADK bør sikre, at der ikke udbetales dobbelt honorar for samme arbejde. 

Rigsrevisionen har fået oplyst, at forretningsgangene vedrørende studerende ansat i vagt-

ordningen efterfølgende er blevet ændret. Rigsrevisionen har dog ikke haft lejlighed til at 

gennemgå den nye procedure og kan derfor ikke vurdere denne.  

  

Studentermedhjælpere 

Den stikprøvevise gennemgang viste, at der ikke var etableret en systematisk registrering 

og opgørelse af studentermedhjælpernes timetal. For én af de gennemgåede studenter 

konstaterede Rigsrevisionen, at studenten fejlagtigt var oprykket til et højere løntrin. Det 

var indrapporteret i lønsystemet, så oprykningen foregik automatisk, men Rigsrevisionens 

gennemgang viste, at studenten pga. et lavt antal arbejdstimer kun havde optjent halv løn-

anciennitet. Rigsrevisionen vurderer, at der bør foretages en gennemgang af alle studen-

termedhjælperes ansættelse, så det sikres, at overenskomstens regler for anciennitetsop-

tjening, pension samt gruppeliv overholdes. 

 

Tidsregistrering 

KADK anvender ikke noget tidsregistreringssystem, på trods af at der løbende udbetales 

engangsydelser i stort omfang. Rigsrevisionen konstaterede, at der er ingen eller ringe 

grad af digital understøttelse af sagsbehandlingen, idet udbetalingerne hovedsageligt ba-

seres på manuel udfyldelse af papir-blanketter. 

 

Rigsrevisionen har fået oplyst, at KADK har haft overvejelser om eventuelt at anskaffe et 

tidsregistreringssystem, men spørgsmålet var på revisionstidspunktet uafklaret. Henset til 

det store omfang af udbetalte engangsydelser samt omfanget af fejl konstateret ved den 

stikprøvevise gennemgang af sager, anbefaler Rigsrevisionen at KADK overvejer mulighe-

den for at indføre digital understøttelse af forretningsgangene på området. 

 

Konklusion 

Der er fejl og/eller mangler ved en meget stor andel af sagerne i Rigsrevisionens stikprøve, 

og revisionen har afdækket flere forskellige typer af fejl, som bør rettes. Fejlretningen bør 

bl.a. omfatte opkrævning af for meget udbetalt løn, efterbetaling af løn, samt afklaring af 

hjemmelsspørgsmål mv. Rigsrevisionen vurderer samlet set, at forretningsgangene for 

særlige ydelser i praksis ikke foregår tilstrækkeligt sikkert. Den stikprøvevise gennemgang 

viste, at særlige ydelser i flere tilfælde ikke udbetales i overensstemmelse med gældende 

regler, og at udbetalingerne ikke altid er godkendt af en dertil bemyndiget. 

 

IV. Ferie og andet fravær 

Området vurderes som ikke tilfredsstillende  

 

Revisionens omfang 



 

 

 

8  

 

Rigsrevisionen fik i december 2013 oplyst, at KADK havde konstateret væsentlige proble-

mer i forbindelse med beregningen af hensættelse af feriepenge. Videre fik Rigsrevisionen 

oplyst, at KADK – med assistance fra et konsulentfirma – var i færd med at afdække pro-

blemet. 

 

Ved lønrevisionen, som afrapporteres i nærværende rapport, har Rigsrevisionen prioriteret 

at undersøge en afgrænset del af området ”Ferie og andet fravær”. Rigsrevisionen har i 

den forbindelse ikke særskilt undersøgt, hvordan de decentrale enheder styrer ferieregi-

strering mv.. Rigsrevisionen har undersøgt systemunderstøttelsen på området, samt fore-

taget stikprøvevis gennemgang af sager for at vurdere, om der foretages ferielønsregule-

ring i overensstemmelse med ferieaftalen. 

 

Rigsrevisionen har undersøgt en afgrænset del af forretningsgangene omkring ferie. Der 

kan derfor være problemer ved fx de decentrale enheders ferieregistrering, som ikke er af-

dækket ved lønrevisionen.  

 

Rigsrevisionen har i øvrigt bemærket, at KADK i årsrapporten for 2013 (fra marts 2014) 

fremhæver, at fejl i hensættelsen til skyldige feriepenge udgør en væsentlig andel af sko-

lens underskud for 2013. Videre har Rigsrevisionen bemærket, at skolen ultimo 2013 for-

ventede, at reducere med cirka 20 årsværk i løbet af 2014 for at opnå økonomisk balance. 

Rigsrevisionen skal gøre opmærksom på, at beregning af hensættelser til feriepenge pt. 

forventes at blive undersøgt i forbindelse med den afsluttende revision for 2013, som udfø-

res af Rigsrevisionens 10. kontor.  

 

Registreringssystem  

KADK har ikke et elektronisk system der kan håndtere ferie og andet fravær for den enkel-

te medarbejder. Rigsrevisionen fik oplyst, at ferietræk eller ferielønsregulering alene fore-

tages, hvis der sendes meddelelse fra de decentrale afdelinger om at trække medarbejde-

re i løn eller foretage ferielønregulering.  

 

Da KADK ikke har et registreringssystem til understøttelse af ferieområdet, kunne KADK 

ved revisionen ikke umiddelbart opgøre den samlede mængde tilgodehavende ferie og 

eventuel flextid mv. fordelt på de enkelte medarbejdere. Ud fra de foreliggende oplysnin-

ger, vurderer Rigsrevisionen umiddelbart, at den manglende systemunderstøttelse kan in-

debære en risiko for en utilstrækkelig styring af området. Videre vurderer Rigsrevisionen, 

på baggrund af den foreliggende viden, at den manglende systemunderstøttelse kan inde-

bære en risiko for, at beregningen af hensættelser til ferie, er baseret på utilstrækkelige da-

ta. 

 

Ferielønregulering 

Rigsrevisionens stikprøvevise gennemgang af sager omfattede 3 sager om ferielønregule-

ring. Rigsrevisionen vurderede, delvis på baggrund af KADKs oplysninger om medarbej-

dernes konkrete ferieafvikling, at der var fejl i ferielønreguleringen i alle 3 sager. Den ene 

medarbejder havde ændret arbejdstid, men var ikke efterfølgende blevet ferielønreguleret. 

De to andre medarbejdere havde ændret arbejdstid og var efterfølgende blevet ferielønre-

guleret 1 gang, men burde have været reguleret ved de øvrige ferieafviklingsperioder. 

Hermed har alle de 3 gennemgåede medarbejdere fået udbetalt forkert løn i forbindelse 

med ferieafviklingen. 

 

Rigsrevisionen finder, at det ikke er tilfredsstillende, at ferielønreguleringen er så fejlbe-

hæftet. Videre finder Rigsrevisionen, at KADK bør etablere forretningsgange som sikrer, at 

der foretages ferielønsregulering, i overensstemmelse med ferieaftalens bestemmelser, for 

alle medarbejdere der ændrer arbejdstid. 

 

Konklusion 

Rigsrevisionen har undersøgt og vurderet en afgrænset del af området ”Ferie og andet fra-

vær”. Der kan derfor være problemer ved fx de decentrale enheders ferieregistrering, som 
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ikke er afdækket ved lønrevisionen. Forretningsgangene for håndtering af ferie er præget 

af, at området ikke er digitalt understøttet, og sagsbehandlingen i fællesadministrationen 

afhænger i høj grad af besked fra de decentrale enheder til fællesadministrationen. Rigs-

revisionen konstaterede, at ferielønsreguleringer ikke håndteres tilstrækkeligt sikkert, hvil-

ket indebærer, at ferieaftalens bestemmelser ikke overholdes. Videre konstaterede Rigsre-

visionen, at KADK ikke havde samlede opgørelser fordelt på medarbejderniveau over rest-

ferie samt eventuel tilgodehavende flextid mv.. 

 

V. Lønadministration 

Området vurderes som ikke tilfredsstillende. 

 

Rigsrevisionen har gennemgået KADKs forretningsgange for at vurdere, om lønordrer bli-

ver registreret korrekt i lønsystemet og om uddatakontrollen er tilrettelagt i overensstem-

melse med Moderniseringsstyrelsens vejledninger på området. Rigsrevisionen har desu-

den efterprøvet forretningsgangene på baggrund af en stikprøvevis gennemgang af en 

række lønudbetalinger.  

 

Rigsrevisionen har indgået en aftale med Finansministeriets Koncernrevision (FKR) om, at 

revisionen af ØSC’s opgavevaretagelse varetages af FKR. Det vil sige, om de aftalte hand-

lingsbeskrivelser bliver fulgt, og om ØSC udfører de opgaver, der er aftalt og beskrevet i 

kundeaftalerne. Det er dog fortsat Rigsrevisionen, som varetager revisionen af, at lønor-

drer bliver registreret korrekt i lønsystemet.  

 

Afvis mangelfulde lønordrer for at undgå fejl i lønudbetalingerne 

Ud over de fejl og mangler, som er beskrevet her under punktet ”Lønadministration”, er der 

også sager under punkterne ”Ferie og andet fravær” samt ”Særlige ydelser”, der har med-

ført fejl i lønudbetalingerne. Rigsrevisionen vurderer, at flere af disse fejl kan være opstået 

på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingen, fx i form af afsendelse af mangelfulde lønor-

drer fra decentrale enheder til fællesadministrationen. Rigsrevisionen finder det ikke til-

fredsstillende, at fejl, opstået på tidligere stadier af sagsbehandlingen, slipper uidentificeret 

igennem lønkontrollen. Rigsrevisionen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Rigs-

revisionen som udgangspunkt anbefaler, at mangelfulde lønordrer afvises før indrapporte-

ringen i lønsystemet. 

 

HR-Løn 

KADK indrapporterer engangsydelser i HR-Løn. Indrapporteringen foretages af dertil be-

myndigede medarbejdere på baggrund af grunddokumentationen. Alle indrapporteringer er 

godkendt af en anden lønkonsulent før lønkørslen. 

 

Revisionen viste dog, at bilag indrapporteret i HR-løn ikke kontrolleres for korrekt dispositi-

onsbemyndigelse. 

 

Manuelle sammentællinger og inddatakontrol i HR-løn 

Rigsrevisionen fik oplyst ved revisionen, at lønkonsulenterne generelt ikke foretog funkti-

onsadskilt kontrol af manuelle optællinger af timesedler mv. I nogle af de gennemgåede 

sager var der fejl i optællingerne af manuelt udfyldte papir-blanketter, hvilket betød, at de 

udbetalte beløb var forkerte. 

 

I et tilfælde havde medarbejderen skrevet 69 timer på timesedlen, men lønkonsulenterne 

havde indrapporteret 74 timer i lønsystemet. I et andet tilfælde fik en medarbejder løn for 3 

dage for lidt. Den præsterede arbejdstid fremgik uensartet af papir-blanketterne og var der-

for ikke med i lønkonsulenternes optælling. I et tredje tilfælde fik en medarbejder 4 timer 

for lidt i en måned og 6 timer for lidt i en anden måned pga. forkert sammentælling i forbin-

delse med indrapporteringen i HR-løn. 
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Rigsrevisionen finder, at disse fejl burde være opdaget i forbindelse med inddatakontrol af 

indrapporteringer til lønsystemet. Rigsrevisionen konstaterer dermed også, at inddatakon-

trol i forbindelse med indrapporteringer i HR-løn ikke har været effektiv. 

 

Uddatakontrol 

Rigsrevisionen har fået oplyst, at KADK foretager uddatakontrol på lønområdet umiddel-

bart efter hver lønkørsel på baggrund af et særligt uddata (kontroluddata 198 i digital form), 

der viser resultatet af lønberegningerne. 

 

Ved revisionen var det ikke muligt at kontrollere, om der foretages uddatakontrol, da kon-

trollen ikke er dokumenteret. Rigsrevisionen finder, at gennemførelse af uddatakontrollen 

bør dokumenteres. 

 

Inkonsekvent indplacering af studenter 

Ved den stikprøvevise gennemgang af sager konstaterede Rigsrevisionen, at studenter 

ansat på HK-overenskomsten blev indplaceret på både ny og gammel løn. Rigsrevisionen 

fik oplyst, at lønkonsulenterne indplacerede studenterne i lønsystemet på baggrund af an-

tagelse om, at timelønnen oplyst i ansættelsesbrevet dikterede indplaceringen. Antagelsen 

var dog forkert, og Rigsrevisionen har fået oplyst af personalekonsulenterne, at alle stu-

denter burde være indplaceret på gammel løn. Rigsrevisionen finder, at KADK bør gen-

nemgå alle studenter med henblik på at sikre korrekt indplacering i lønsystemet i henhold 

til den enkeltes ansættelseskontrakt. 

 

Honorar til gæsteforelæsere 

Gennemgangen af udbetaling af honorarer til fx gæsteforelæsere viste, at disse udbetales 

på baggrund af en mail. Der vedlægges ikke dokumentation for det aftalte honorar. Rigsre-

visionen finder, at der ved udbetalingen bør vedlægges dokumentation for indgåelsen af 

honorarets størrelse, herunder fx angivelse af, om honoraret er aftalt som et beløb i dan-

ske kroner eller i fremmed valuta. 

 

Forsøg på udligning af gammel sag burde have været chefgodkendt  

En midlertidigt ansat fik i februar 2010 udbetalt 38.000 kr. á conto i forventning om, at man 

ville aftale et honorar på 75.000 kr. I 2013 ønskede regnskabsfunktionen at udligne á con-

to-beløbet, der var konteret på en mellemregningskonto. Rigsrevisionen fik oplyst, at regn-

skabs- og lønenheden aftalte, at personaleenheden udarbejdede en kontrakt med tilbage-

virkende kraft for den fratrådte medarbejder. Videre fik Rigsrevisionen oplyst, at persona-

lechefen ikke ville godkende en sådan kontrakt, hvilket Rigsrevisionen ud fra de forelig-

gende oplysninger finder velbegrundet. 

 

Lønenheden registrerede herefter i februar 2013 et engangsbeløb på 65.500 i lønsystemet 

til udligning af det oprindelige á conto beløb. Denne postering er mangelfuldt dokumente-

ret, og Rigsrevisionen kan på det foreliggende grundlag ikke afgøre, om beregningen er 

korrekt. Videre konstaterede Rigsrevisionen, at beslutning om udligning af posten ikke var 

godkendt af en dispositionsberettiget. Rigsrevisionen vurderer, at udligningen af den gamle 

sag burde have været disponeret af en chef med dispositionsret. 

 

Konklusion 

Det er Rigsrevisionens vurdering, at de etablerede forretningsgange ikke i tilstrækkelig 

grad medvirker til at sikre korrekt løn. Rigsrevisionen fandt flere fejl, som burde have været 

opdaget ved interne kontroller, herunder ved en simpel efterregning af manuelt udfyldte 

timesedler. Rigsrevisionen finder at KADK bør sikre, at bilag konsekvent er godkendt af 

dertil bemyndigede, og at kontroller ved indrapportering og efterfølgende beregninger i 

lønsystemet (uddatakontrol) skærpes, med henblik på at sikre korrekt udbetaling af løn. 

 

VI. Procedure for opfølgning på lønbudget  

Området vurderes som ikke helt tilfredsstillende.  
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Rigsrevisionen har gennemgået KADKs procedure for opfølgning på lønbudgettet i 2013.  

 

Lønbudget og budgetopfølgning  

Rigsrevisionen konstatererede at KADK har været præget af fusionsprocessen, samt ud-

skiftninger og afskedigelser blandt medarbejdere.  

 

Rigsrevisionen konstaterede, at lønbudgetter udarbejdes i regneark på baggrund af oplys-

ninger fra SLS. Regnearket danner ligeledes grundlag for lønfremskrivning og lønsimule-

ring. Rigsrevisionen fik oplyst, at forbrugsdata importeres maskinelt og afstemmes op mod 

ØS-LDV. Ved lønrevisionen har Rigsrevisionen ikke valideret data, formler etc. i regnear-

ket. 

 

Rigsrevisionen fik oplyst, at KADK i gennemsnit hver måned udarbejder en opfølgning på 

lønbudgettet på baggrund af nuværende og fremtidige kendte hændelser i lønsystemet. 

Videre fik Rigsrevisionen oplyst, at budgetopfølgning forelægges kvartaltsvist på bestyrel-

sesmøderne. 

 

Rigsrevisionen fik oplyst, jf. også denne rapports punkt 1, at indførelsen af månedlige le-

delsesmøder bidrager til at sikre den fornødne information, til at ledelsen kan tilpasse per-

sonaleresurserne til bevillingen, hvis der er behov for dette. 

 

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at KADK har etableret en fast budgetopfølg-

ningsprocedure på lønområdet. Rigsrevisionen har dog ikke mulighed for at vurdere, i hvil-

ken udstrækning data er påvirket af, at der ved revisionen blev konstateret mange fejl og 

svagheder i løn- og personaleadministrationen. 

 

Konklusion  

KADK har etableret en formaliseret budgetopfølgningsprocedure på lønområdet.  Rigsrevi-

sionen vurderer, at procedurerne for budgetopfølgning i sig selv er tilfredsstillende. Men 

Rigsrevisionen skal samtidig gøre opmærksom på, at der er risiko for at økonomifunktio-

nen modtager forkerte data, forårsaget af de mange fejl samt svage interne kontroller, som 

gælder dele af løn- og personaleadministrationen. Rigsrevisionen vurderer derfor sammen-

lagt, at området ”Lønbudget og budgetopfølgning” ikke er helt tilfredsstillende. Rigsrevisio-

nen anbefaler derfor, at KADK fortsat har stort fokus på budgetopfølgning og overholdelse 

af lønbevillingerne, herunder særligt at KADK har fokus på at sikre et korrekt datagrundlag 

for budgetopfølgningen. 
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Lønrevision af KADK 
 
Rigsrevisionen har i brev af 9. maj 2014 fremsendt resultatet af den udførte lønrevision i januar 2014. 
Rigsrevisionen udbeder sig i brevet KADK's bemærkninger til de udførte revisionspunkter samt 
hvordan og hvornår eventuelle ændringer forventes iværksat. KADK skal i den forbindelse meddele 
følgende om de udførte revisionspunkter: 
 
1. Organisering af personale- og lønadministration 
KADK blev til efter en fusion af 3 tidligere selvstændige skoler under Kulturministeriet. Ved fusionen 
overgik KADK samtidig til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Efter fusionen er der arbejdet hårdt 
på at sammenlægge og ensarte de 3 skolers administrative forretningsgange på økonomi- og personale-
området. Økonomi blev prioriteret som det første indsatsområde, og der er i den sammenhæng blandt 
andet gjort brug af ekstern revision til at støtte op om de nødvendige justeringer. Bestyrelsen er meget 
opmærksom på KADK’s udfordringer på økonomiområdet og følger fremdriften tæt. Med revisions-
rapporten på løn- og personaleområdet vil bestyrelsen også følge udviklingen på dette område tæt. 
 
En del af løsningen er en ny og enklere organisering af både de faglige og administrative områder, som 
grundlag for både klare og enkle ansvars- og kompetenceforhold på både løn- og personaleadministra-
tionen. Den nye organisering træder i kraft fra 1.9.2014 på det faglige område. Med denne nye organisa-
tion som udgangspunkt skal der ske (1) en opdatering af regnskabsinstruksen, således at den 
understøtter den nye faglige og administrative organisering. I den nye regnskabsinstruks vil der være en 
tydeligere beskrivelse af de nye ansvars- og kompetenceforhold på både de økonomiske og det løn- og 
personaleadministrative område. Instruksen vil være klar til den nye faglige organisation 1.9 2014. 
 
Rigsrevisionen har konstateret en relativ klar arbejdsdeling mellem HR-afdelingen og lønadministra-
tionen i Økonomi, men at (2) den interne kommunikation i flere tilfælde ved konkret sagsbehandling 
har været utilstrækkelig. For at sikre en bedre kommunikation og sagsbehandling har KADK allerede 
knyttet Økonomi og HR-afdeling tættere sammen ved at lægge begge områder under den samme chef. 
Det skal sikre en bedre koordinering mellem de to området. 
 
Rigsrevisionen konstaterer ligeledes, at (3) den decentrale organisering af løn- og personaleadministra-
tion ikke er tilstrækkelig sikker. Det har vist sig ved gennemgang af lønordre fra decentrale institutter til 
fællesadministrationen. De decentrale lønordre består i timesedler til udbetaling af timeløn samt 
betaling for udenlandske gæstelærere. KADK vil sikre en bedre organisering af den decentrale løn- og 
personaleadministration ved at indføre et digitalt timeregistreringssystem til understøttelse af 
forretningsgangene på timelønsområdet. Det forventes at timeregistreringssystemet kan tages i brug 1. 
januar 2015. Samtidig vil KADK styrke den decentrale løn- og personaleadministration under den nye 
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organisation ved at Økonomi- og HR-området holder månedlige opfølgningsmøder om både økonomi 
og personale med alle institutledere. Det beskrives i den nye regnskabsinstruks og er allerede så småt 
startet i forhold til planlægning af bemandingen på de nye institutter, og når den nye faglige struktur 
træder i kraft den 1. september 2014 starter de faste månedlige opfølgningsmøder. I forhold til aftaler 
og honorering af gæstelærere er der allerede udfærdiget en ny blanket til sikring af en klar aftale om 
gæstelæreren forpligtelse og det aftale honorar. Blanketten er vedlagt i bilag 1. 
 
Rigsrevisionen har ligeledes vurderet at (4) bemandingssituationen i løn- og personaleområdet 
indebærer en risiko for utilstrækkelig viden- og kompetenceniveau, og senest er den fungerende HR-
chef fratrådt ultimo marts 2014. KADK har pr. 1. juni ansat en ny specialkonsulent til den faglige ledelse 
af HR-området. Sammen med den nye chef for området vil den nye specialkonsulent hurtigst mulig 
vurdere bemandings- og kompetencesituationen med henblik på at sikre både tilstrækkeligt viden- og 
kompetenceniveau og de nødvendig ressourcer i HR- og lønområdet. I 2014 er HR-området dog 
allerede midlertidig forøget med en sagsbehandler for at imødegå et forventet stort arbejdspres i 
forbindelse med implementering af den nye faglige organisation. 
 
Rigsrevisionen konstaterer, at regnskabsinstruksen ikke er opdateret siden fusionen af de tre skoler. 
Som nævnt ovenfor udarbejdes der en ny regnskabsinstruks til den nye faglige- og administrative 
organisation pr. 1. september 2014. I den forbindelse vil de beskrevne (5) forretningsgange på løn- og 
personaleområdet blive gennemgået og vurderet med henblik på opstramning og revurdering. 
 
(6) Dispositionsbemyndigelserne var under Rigsrevisionens besøg ikke helt opdaterede. Opdateringen 
er sket, og KADK vil fremover have fokus på at have opdaterede dispositionsbemyndigelser. For at sikre 
overskueligheden i løn- og personalesagsbehandlingen er der udarbejdet en oversigt over bemyndig-
elserne, som er vedlagt i bilag 2. 
 
Rigsrevisionen finder (7) ledelsens månedsmøder vedrørende løn- og personaleadministration i nogen 
grad kompenserer for sårbarheden på området. Indtil den nye organisering og bemandingssituationen 
er helt på plads, vil der stadig være disse månedsmøder i ledelsen. 
 
2. Forretningsgange på personaleområdet 
(8) Journalisering af personalesager er foregået i 3 forskellige systemer for hver af de gamle skoler, og 
at ingen af sagsbehandlerne havde adgang til alle 3 systemer. KADK har nu indført en fælles journal til 
erstatning for de 3 gamle journaler. Journalen er startet op den 1. januar 2014 og er næsten helt 
opdateret med sager fra de gamle journaler. Der er dog sikret adgang til alle gamle journaler for alle 
medarbejdere i HR. For at sikre en god opstart på den nye journal er det et fast punkt på de ugentlige 
afdelingsmøder, hvor der drøftes struktur og journaliseringspraksis. Det bliver til en skriftlig vejledning 
med løbende opdatering, som beskriver de oprettede sager, og hvordan der journaliseres på dem. Den 
nuværende journaliseringsvejledning er vedlagt i bilag 3. 
 
Det blev i forbindelse med gennemgang af sagerne i journalen konstateret, at der i flere tilfælde ikke var 
(9) relevante titler på de journaliserede dokumenter. I journaliseringsvejledningen er der en beskrivelse 
af, hvordan titlerne på de journaliserede dokumenter skal hjælpe med at beskrive indholdet. 
 
Rigsrevisionen har ligeledes konstateret, at (10) ikke alle dokumenter var journaliseret på 
personalesagerne, og at dokumentation i visse tilfælde ikke kunne fremskaffes. HR-afdelingen har 
været bagud med journaliseringen af dokumenter på personalesagerne. Der er utilfredsstillende i 
forhold til sagsbehandlingen i afdelingen, og derfor er der på det ugentlige afdelingsmøde fokus på den 



 

3/5 

 
 
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 

aktuelle status. Hver sagsbehandler giver en aktuel status på journaliseringen, og det har betydet, at 
kun to sagsbehandlere der bagud. Den manglende journalisering er afsluttet senest 1. september 2014. 
Der vil fortsat være fokus på denne opfølgning på de ugentlige afdelingsmøder, således at personale-
sagsbehandlingen først anses for afsluttet, når dokumenterne er journaliseret. 
 
Gennemgang af personalesagerne viste, at der generelt (11) ikke er dokumenteret funktionsadskilt 
kontrol på personalesagerne. For at sikre den funktionsadskilte kontrol på personalesagerne er det 
indført dobbelt underskrift på dokumentskabelonerne, som anvendes i sagsbehandlingen, og der er 
justeret i vejledninger til sagsbehandling. Eksempel på skabelonerne og et par vejledninger er vedlagt i 
bilag 4. 
 
(12) Anciennitetsberegningen er ved en nyansættelse ikke beregnet korrekt, og der er generelt 
manglende dokumentation af anciennitetsberegningen og ingen funktionsadskilt kontrol. KAKD vil 
hurtigst mulig udarbejde en vejledning til personalesagsbehandlerne, som sikrer korrekt beregning, 
dokumentation og funktionsadskilt kontrol af anciennitetsberegningen. Vejledningen vil være klar 
senest den 1. september 2014. 
 
Rigsrevisionen har fundet (13) aftalte åremålsvilkår for ledelsen, som lå ud over det, som Styrelsen for 
Videregående Uddannelser (VUS) havde godkendt, herunder vilkår i modstrid med åremålscirkulæret.  
 
KADK har allerede indført nye procedure på området, og det skal nævnes at KADK fulgte de nye proce-
dure allerede i 2013, hvor VUS godkendte åremålskontrakter til nye institutledere. I forhold til de 
indgåede åremålskontrakter tager KADK straks initiativ at analysere og afklare disse med VUS og 
Moderniseringsstyrelsen.  
 
Rigsrevisionen fandt (14) manglende hjemmel til anvendelse af en overenskomst for en faggruppe. 
Rigsrevisionen anbefaler i forbindelse med løsningen af sagen, at der sker inddragelse af 
Moderniseringsstyrelsen. KADK har i den forbindelse taget kontakt til de to faglige organisationer, som 
er involveret i sagen med henblik på at få aftalt forhandlingsretten. For løsning af sagen inddrages 
Moderniseringsstyrelsen gennem VUS. 
 
3. Fejl og/eller mangler på sagerne, herunder forretningsgange for særlige ydelser 
Rigsrevisionen har ved gennemgang af en række sager konstateret fejl i 17 ud af 25 sager, og anbefaler 
en rettelse af disse. KADK vil straks tage initiativ til at gennemgå og rette de fundne fejl. I lyset af de 
mange fejl vil KADK desuden tage initiativ til (15) en samlet gennemgang af personalesagerne om ikke 
bare særlige ydelser, men også alle personalesager. Gennemgangen iværksættes allerede nu, for alle de 
sager, som sagsbehandles fremover. Der er i den forbindelse udformet et vejledningsskema til brug for 
kontrollen af sagerne, som er vedlagt i bilag 5. Der udformes herefter en plan for en samlet gennemgang 
af personale- og lønsagerne, som forventes klar 1. september 2014.  
 
De fundne sager med fejl drejer sig om følgende: 
- (16) Forkert honorering i forbindelse med forskningsprojekt 

KADK vil tage initiativ til udredning af sagen og sikre korrekt hjemmel, aflønning og 
ferieberegning senest 1. september 2014. 

- (17) Fejl i et oplyst og et udbetalt censorvederlag 
KADK vil gennemgå området for censorhonorering ved at gennemgå de seneste års sager og 
korrigere de forkerte. Gennemgangen kommer til at indgår i den generelle plan for gennemgang af 
personalesagerne. Der vil desuden blive udarbejdet en vejledning i censorhonorering, som 
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beskriver både takster og lønkoder, så der udbetales korrekt løn. Denne vejledning vil ligge klar 
senest 1. september 2014. 

- (18) Studerende har fejlagtigt underskrevet timeseddel som dispositionsberettiget 
Timesedlerne stammer fra SPS-ordningen, hvor studerende med behov for støtte til gennem-
førelse af studiet kan søge om hjælp. Lønsagsbehandlerne er nu opmærksomme på kravet om 
underskrift fra en dispositionsberettiget på alle timesedler. For at sikre rigtig behandling af 
timesedlerne udarbejdes en vejledning i lønsagsbehandlingen indtil der er implementeret et 
elektronisk tidsregistreringssystem jf. nedenfor. Vejledningen vil ligge klar senest 1. september 
2014. 

- (19) En studerende i vagtordningen har fejlagtigt fået udbetalt dobbelt honorar 
Timesedler fra vagtordningen på Konservatorskolen og andre områder på KADK kan modtages 
både elektronisk i en løn-postkasse og manuelt på papir. Det betyder, at en timeseddel kan være 
modtaget både elektronisk og manuelt. Der er nu indføres fremover en procedure, hvor det kan 
sikres, at der ikke sker dobbelt honorering for samme arbejde. Proceduren vil indgå i ovennævnte 
vejledning til lønsagsbehandlerne. Implementering af et elektronisk timeregistreringssystem vil 
løse problemet endeligt. 

- (20) Forkert anciennitetsberegning af studentermedhjælper 
Der er på grund af lavt timetal på en studentermedhjælper foretaget en forkert oprykning til nyt 
løntrin. KADK har ikke nogen systematisk registrering og opgørelse af studentermedhjælpernes 
timetal. Der udarbejdes en vejledning til registrering og opgørelse af timetallene og foretages en 
gennemgang af de eksisterende studentersager. Vejledningen vil ligge klar senest den 1. september 
2014. 

 
(21) Forretningsgangene for særlige ydelser, først og fremmest timeløn, vurderes ikke tilstrækkelig 
sikker. KADK skal i den forbindelse oplyse, at der planlægges digital understøttelse af disse 
forretningsgange ved hjælp at et IT-system til registrering af timer samt ferie og andet fravær. Systemet 
forventes implementeret til driftsstart den 1. januar 2015. 
 
4. Ferie og andet fravær. 
Rigsrevisionen bemærker, at der kan være (22) problemer ved decentrale enheders ferieregistrering. 
Det kan indebære en risiko for, at beregningen af hensættelser til ferie er baseret på utilstrækkelige 
data. KADK vil som nævnt ovenfor løse problemet med en digital understøttelse af området. Løsningen 
forventes at have driftsstart 1. januar 2015. 
 
(23) Ferielønsreguleringen ved ændring i arbejdstid håndteres ikke tilstrækkelig sikkert. KADK vil 
straks tage skridt til gennemgang af sagerne om ferielønsreguleringen med henblik på udarbejdelse af 
en vejledning med forretningsgange for hvornår og hvordan, reguleringen skal ske. Vejledningen 
forventes klar senest 1. september 2014 mens gennemgang af sagerne planlægges sammen med den 
samlede sagsgennemgang. 
 
5. Forretningsgange til sikring af korrekt løn. 
Rigsrevisionen fandt fejl i lønsager som følge af (24) manglende interne kontroller i forhold til bl.a. 
særlige ydelser og ferie og andet fravær. Fejlene kan være opstået tidligere i sagsbehandlingen, men 
slipper uidentificeret gennem lønkontrollen. De kommende vejledninger i sagsbehandling af timesedler 
og en vejledning i den funktionsadskilte lønkontrol kommer til at indehold bestemmelse om at afvise 
mangelfulde eller fejlbehæftede lønordre.  
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Vejledningen i den funktionsadskilte lønkontrol kommer også til at indeholde en beskrivelse af de 
forventede kontroller, herunder især for korrekt dispositionsbemyndigelse. Vejledningen i lønkontrol 
forventes færdig senest 1. september 2014. 
 
Gennemgang af timesedlerne har vist, at den funktionsadskilte kontrol generelt ikke opfanger (25) fejl i 
sammentællinger på timesedlerne. Den nye vejledning i sagsbehandling af timesedler kommer til at 
rumme en bestemmelse om efterregning af timerne. 
 
Uddatakontrol på lønområdet foretages umiddelbart efter hver lønkørsel. Rigsrevisionen har ikke 
fundet (26) dokumentation for den udførte kontrol. KADK vil udarbejde en vejledning i uddatakontrol, 
som bl.a. beskriver dokumentation af de udførte kontroller. Vejledningen ventes færdig senest den 1. 
september 2014.  
 
(27) Studerende ansat efter HK-overenskomsten har været indplaceret på både ny og gammel løn. Alle 
studenter burde være indplaceret på gammel løn, og KADK har allerede gennemgået alle ansatte 
studenter indplacering og justeret de forkerte til ny løn. Indplaceringen kontrolleres igen i den generelle 
gennemgang af alle personalesager. 
 
(28) Honorar til fx gæsteforelæsere er i visse tilfælde udbetalt efter bestilling via mail. Rigsrevisionen 
finder det nødvendigt at vedlægge dokumentation for det aftalte honorar og beløbets størrelse og valuta. 
KAKD har som tidligere nævnt allerede udarbejdet en ny blanket til indgåelse af aftale om gæstefore-
læsning med den efterspurgte dokumentation. Blanketten er vedlagt i bilag 1. 
 
Rigsrevisionen har i konstateret (29) registrering af et engangsbeløb i lønsystemet til udligning af en á 
conto beløb fra 2010. Registreringen er sket på et mangelfuldt grundlag og uden godkendelse af en 
dispositionsbemyndiget. KADK vil søge at afdække udbetalingens grundlag og rette op på godkendelsen 
fra en dispositionsbemyndiget. Sagen vil være rettet senest 1. september 2014. 
 
6. Budgetopfølgningsprocedure. 
Budgetopfølgningsproceduren på lønområdet er i sig selv tilfredsstillende, men de mange fejl i løn- og 
personalesagsbehandlingen giver risiko for forkerte data som grundlag for budgetopfølgningen. Der 
foretages derfor ikke nogen justeringer af selve budgetopfølgningsproceduren. 
 
Samlet handleplan med opfølgningspunkterne 1-29 er vedlagt i bilag 6. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Villy Dahl Jensen 
Økonomichef 
 
Bilag: 
1. Blanket for indgåelse af aftale om gæsteforelæsninger/-ophold. 
2. Bemyndigelsesoversigt 
3. Journalvejledning 
4. Skabeloner for sagsbehandling med dobbelt underskrift 
5. Vejledninger for gennemgang af personalesager 
6. Handleplan efter Rigsrevisionens lønrevision 2014 
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Philip de Langes Allé 10 Tel. +45 4170 1500 
DK-1435 Copenhagen K Fax +45 4170 1515 
Denmark  info@kadk.dk 

 
 
The Royal Danish Academy of Fine Arts 
Schools of Architecture, Design and Conservation 
 

Agreement  
– Salary to international guest lectures, external examiners, various kinds of assessments or special payments 

 

Personel information 

Occupation / Position:  _______________________________________________________  

Full name: _______________________________________________________________  

Address: _________________________________________________________________  

Zip- Code and city: _______________________  Country:  ___________________________  

E-mail:  _________________________________________________________________  

Date of birth: __________________________ □ Male □ Female 

 

Information conc. the visiting lecture 

Title of visiting lecture / description of the type of work: ________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Date for visiting lecture: From: __________________ To: ____________________  

 

□ Honorarium / Amount  □ Payment by the hour 

 Amount: _______  Currency:  _____   □ The hourly rate for external lectures (258,65/hour) 

 Corresponding to _________  hours  □ Other hourly rate _____________________  

   Numbers of hours: _______________________  

Reimbursement of travel expenses: 

Duration of stay: From:  ____________________ To:  _______________________   

  Amount: _____________________________________________  

Remember to enclose receipts for the travel expenses 

Approval of agreement: 

 
 

  _______________________   _______________________  
   
  Date and signature, visitor   Date and signature, KADK  
  

        BILAG 1
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20. januar 2014 
Oversigt over underskriftsbemyndigede på KADK 

Navn Stednumre 

Anna Parella 410 

Anders Abraham 113 

Anders Brix 111 

Bent Eshøj 360, 370 

Birgitte Læsøe 700 

Carsten Juel-Christiansen 130, 131, 132,  

Charlotte Steenberg Hansen 112 

Christian Heide Petersen 251, 260 

Cort Dinesen 106 

David Garcia 810, 811, 812, 813, 814 

Ditte Jessing 500 

Dorte Bo Bojesen 209, 210, 212, 213, 214, 215, 241, 242,  

Finn Selmer 103 

Frank Bundgaard 108 

Hanne Bovbjerg 420, 421 

Helle-Pia Morell 211, 216, 218, 219, 240 

Henrik  Karsbøl 425 

Ingelise Nielsen 310 

Inger Mathilde Aggebo 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848 

Jacob Hansen 451 

Jan Søndergaard 107 

Jane Richter 320 

Jens Kvorning 101, 151 
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Jonna Majgaard Krarup 150, 152 

Jørgen Hauberg 114, 160, 161, 162, 163 

Jørn Bredal-Jørgensen 340 

Katrine Lotz 820, 821, 822, 823, 824 

Knud Bo Botfeldt 350 

Kristian Rise 435, 436 

Lene Dammand Lund Alle stednumre 

Marianne Gyldendal 441 

Marianne Ingvartsen 102 

Mikkel Scharff 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 371, 
375, 380, 395 

Peter Henning Jørgensen 110 

Peter Thule Kristensen 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 
112, 114, 120, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 150, 
151, 152, 160, 161, 162, 163 

800, 830, 831, 832, 833, 834 

René Kural 151 

Svend Lawaetz Alle stednumre 

Tage Lyneborg 105 

Thomas Bo Jensen  140, 141, 142 

Tine Kjølsen 200, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 
240, 241, 242, 251, 260, 270 

801, 880, 881, 882, 883, 884, 885 

Troels Degn Johansson 270 

860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867 

Villy Jensen 401, 410, 415, 420, 421, 425, 430, 434, 435, 
436, 441, 451, 500 
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   04/06 2014 
 

  HR KS 

 

 HR’s vejledning til Casepoint 

 Alle HR’s mapper skal oprettes under arbejdsområdet ”Personale”.  

 
1.0 Struktur for p-mapper 

På HR-mødet d. 30. april 2014 aftalte vi at p-mapper i Casepoint skal følge nedenstående struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denne struktur i p-mapperne skal sikre ensrettede og overskuelige p-mapper. 

 
1.1 Sager i p-mapper 

Der må kun oprettes følgende sager i p-mapperne: 

• En mappe for ansættelsesforholdet 

• Jubilæum 

• Kompetenceudvikling 

Der oprettes en sag for hver ansættelse. 

Sagstitlen er stillingsbetegnelsen samt det år hvor ansættelsen begynder. Fx vil sagstitlen ved 
ansættelse af en kontorelev med ansættelse fra 1. september 2014 være ”Kontorelev 2014”. 

  

P-mappe 
(Navn) 

Sager 
- ”Ansættelsesforhold åååå”  
(der oprettes en sag for hver 
ansættelse/tilknytning/stilling) 
- Jubilæum 

Dokumenter 
- Alle dokumenttitler 
skal påbegyndes med 
”åååå-mm-dd” 
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1.2 Dokumenter 

Dokumenttitlen skal være sigende og retvisende i forhold til dokumentets indhold, således at man ud 
fra dokumenttitlen ved hvad dokumentet indeholder og derfor ikke behøver at åbne dokumentet for at 
finde ud af det. 

Alle dokumenter med forhold der relaterer sig til en ansættelse (fx barsel, løn, sygdom, orlov osv.), 
journaliseres under den aktuelle ansættelse.  

      BILAG 3
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2.0 Oversigt over HR’s mapper 

Mappe 
Sager Placering 

Personale Fælles 

Stillingsopslag undervisere En sag pr. opslag X  

Stillingsopslag VIP En sag pr. opslag X  

Stillingsopslag TAP En sag pr. opslag X  

Stillingsopslag studentermedhjælpere/vagter KK En sag pr. opslag X  

Timelønnede undervisere på Designskolen En sag pr. ansat X  

Ansættelsesmøder 2014 - principbeslutninger En sag pr. møde X  

Ulønnet tilknytninger  X  

Dekoreringer  X  

2014 uopfordrede ansøgninger 
(en ny mappe hvert år) 

  X 

Samarbejdsudvalg - Møder 
- Personalepolitikker 
- Retningslinjer 

 X 

Arbejdsmiljøorganisation - Møder  X 

Skadessager  X  

Virksomhedspraktik  X  

Lønforhandlinger 2014  X  

SPS timelærere 
(individuelle kontrakter på p-mapper) 

 X  

 

2.1 Mapper der skal oprettes 

Emeritusaftaler  

Stillingsopslag chefer og ledere 

Løntilskud 

EUD-elever (generelt) 

Sygefravær og trivsel – psykisk arbejdsmiljø 

Fysisk arbejdsmiljø 
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Adjungeringer 

Langtidssygemeldinger (konkrete sager på p-mapper) 

APV – psykisk arbejdsmiljø 
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   13. november 2013 

  Enhed: 
HR 

Initialer: 
 

Navn Navnesen 
Adresse  
Postnummer by 

ANSÆTTELSESBREV 
 
 
Det meddeles hermed, at du ansættes ved KADK som timelønnet studentermedhjælper med virkning 
fra – til , hvor ansættelsen ophører uden yderligere varsel. (hvis tidsbegrænset) 
 
Ansættelsen er betinget af, at du er aktiv studerende.  
 
Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes 
Organisationer (OAO-S- fællesoverenskomsten) samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og 
HK/STAT for kontorfunktionærer i statens tjeneste.  
 
Dit arbejdssted er:  
Dit tjenestested er:   
        
Arbejdstiden er indtil videre aftalt til gennemsnitligt xx timer pr. uge. Placeringen af arbejdstiden aftales 
med (afdelingen/leder) 
 
Aflønning og pension: 
Du aflønnes som timelønnet studentermedhjælper i henhold til ovennævnte overenskomst 
 
Timelønnen på ansættelsestidspunktet er kr. xxx (skalatrin x/svarende til sats x) i aktuelt niveau 
 
Timelønnen udbetales månedsvis bagud på baggrund af en udfyldt og attesteret 
timeseddel. 
 
Din lønanciennitet er på ansættelsestidspunktet x år og x måned, hvilket medfører at din lønanciennitet 
beregnes fra den (dato) med halv anciennitet (hvis under 15 timer om ugen). 
 
I henhold til § 7 i OAO-S- fællesoverenskomsten vil din pensionsanciennitet blive fastsat ud fra din 
tidligere beskæftigelse indenfor det offentlige.   
 
Din pensionsanciennitet på ansættelsestidspunktet er x år, x måneder og x dage, hvilket medfører at 
din pensionsanciennitet beregnes fra den (dato).  
 
Du er derfor på ansættelsestidspunktet ikke omfattet af en pensionsordning. Når du den (dato) har 
opnået 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i den offentlige udgør pensionsbidraget 10,65 % af de 
pensionsgivende løndele der indbetales til SAMPENSION. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være 
den ansattes eget bidrag.   
 

      BILAG 4



 

2/3 

 

 
 
 

 
 
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 

Når du har opnået 4 års beskæftigelse i det offentlige vil pensionsbidraget udgøre 15,00 % af de 
pensionsgivende løndele, hvor egebidraget stadig vil udgøre 1/3 af det samlede pensionsbidrag.  
 
Eller  
 
Du er ved ansættelsen omfattet af en pensionsordning i SAMPENSION. Pensionsbidraget udgør 
10,65%/15 % af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget 
bidrag. 
 
Din jubilæumsanciennitet som ansat i staten er på ansættelsestidspunktet x år, x måneder og x dage, 
hvilket medfører at din jubilæumsanciennitet beregnes fra den (dato). 
 
 
Ferie:  
I henhold til Ferieloven vil der løbende blive afregnet 12,5 % i feriegodtgørelse af lønnen til Feriekonto. 
 
 
Opsigelsesregler: 
De første 3 måneder af ansættelsen er prøvetid. I prøveperioden er der et gensidigt opsigelsesvarsel på 
14 dage til en hvilket som helst dag inden udløbet af de 3 måneder. 
 
Opsigelse fra KADKs side kan efter endt prøveperiode ske til udløbet af en kalendermåned således: 
 Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder 
 Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder 
 Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder 
 Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder 
 Med et varsel på 6 måneder herefter 
 
Opsigelse fra din side kan efter endt prøveperiode ske med 1 måneds varsel til udløbet af en 
kalendermåned.  
 
Tavshedspligt: 
Under din ansættelse har du tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er 
betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage 
væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, jf. forvaltningslovens § 27. Tavshedspligten 
bortfalder ikke med ansættelsens ophør. Yderligere oplysninger findes på Kanet/Personale. 
 
 
Sygdom skal meddeles til (afdeling/leder) 
 
KADK den (dato) 
 
_______________________________ _______________________________ 
Ansat, HR-medarbejder  HR-kontrollant  
 
 
Du bedes med din underskrift bekræfte, at du er indforstået med ovenstående. 
  
_________________________________  __________  
Navn Navnsen    Dato 
 
 
Det ene eksemplar af ansættelseskontrakten bedes returneret til HR. 
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  Enhed:HR Initialer: AKJ 

 

 Ansættelsesvejledning  
 En huskeliste til hvad der altid skal gøres i forbindelse med ansættelsen af en ny medarbejder (VIP/TAP)  

 

1. Læs vejledningen til den specifikke stilling 
 

2. Sørg for oprettelse af personalesag i journalen  
 Husk: baggrund for ansættelse  

o Med opslag: henvisning til opslagssagen  
o Uden opslag: nota om baggrund for ansættelsen  

 
3. Ansættelsesbrev  

 Se brevskabelon til den specifikke stilling  
o Husk: kontrol af anciennitetsberegninger, lønsatser m.v. ved  

 enten HR-kontrollant på ansættelsesbrevet  
 eller Nota om eftertjek 
 eller Underskrifter på udregninger  

o Husk: hvis udarbejdet af en studentermedhjælper, så 
 Udarbejdet af 
 Og Underskrevet og kontrolleret af 

Se hertil Brevskabelon (udarbejdet af studerende) - R:\HR\Studerende\Studentermedhjælper 

 Ansættelsesbrevet sendes i to eksemplarer med et følgebrev  
o Velkomstbrev medsendes - R:\HR\Velkomstpakke KADK 

 Husk: forskel til Holmen, Esplanaden og Bornholm  
o Blanket om omsorgsdage medsendes - R:\HR\Blanketter skemaer og brevskabeloner\Blanketter og 

vejledninger\Skema omsorgsdag 

  Kopi af ansættelsesbrevet med HR-underskrifter sendes i en mail til: 
o Løn 

 Husk: cpr.nr. i mail  
o Nærmeste leder 
o Evt. anden relevant person (eks. Rektor)  

 
4. Journaliser mail til løn på p-sagen  

Det er den mail der er sendt til Løn med kopi af ansættelsesbrev der skal journalisere – på den måde kan vi 
sikre os, at Løn er blevet orienteret. 
 

5. Opret medarbejderen i ansættelsesprocedure  
 Husk: 

o Gennemsnitligt timetal 
o Slutdato (hvis stillingen er tidsbegrænset) 
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6. Skriv medarbejderen ind i Goddag og Farvel 

 
 

7. Sendes til nærmeste leder 
 Retningslinjer for modtagelse af nye medarbejdere ved KADK 
 Skabelon til Introduktionsprogram  
 

8. Modtagelse af underskrevet ansættelsesbrev 
Når medarbejderen har underskrevet ansættelsesbrevet og sendt det retur, skal den journalisere på 
medarbejderens p-sag  
 
Husk at rykke for underskrevet ansættelsesbrev – lav evt. en opgave til dig selv i din Outlook kalender.  
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  HR KS 

 

 Barsel 
 Sagsbehandlingsvejledning 

 
HUSK at skrive medarbejderen ind i barselsoversigten og opdatere løbende. 

 
Når besked om graviditet modtages 

• Send mail til medarbejderen vedhæftet ”Orienteringsbrev til moderen/faderen” og ”Varsling af 
moderens barsels- og forældreorlov”/”Varsling af faderens forældreorlov” 

• Send mail til loen@kadk.dk med besked om varsling af graviditetsorlov, HUSK dato for termin 
samt dato for graviditetsorlov. 

Når varsling af barsels- og/eller forældreorlov modtages 

• Varslingsblanket/mail journaliseres på sagen 

• Udarbejd brev med barselsplan til medarbejderen med orlovsoversigt (se evt. tidligere 
afsendte breve) 

• HUSK kontrol af barselsplanen fra en anden HR-medarbejder. Dokumenteres ved både HR-
medarbejder og kontrollants underskrift på barselsbrevet/-planen. 

• Kopi af underskrevet brev mailes til afdeling/institut (leder + sekretær) og Økonomi (i to 
separate mail). Mail til Løn inkl. kopi af brevet journaliseres på sagen. 

• Brev med barselsplan sendes til medarbejderen 

Hvis Ph.d og kontorelev.  

• Beregning af ny slutdato skrives ind i brev med barselsplan og der sendes også kopi af brevet 
til Forskningsadministrationen/Lise Steiness. 

• HUSK kontrol af barselsplanen og beregning af ny slutdato fra en anden HR medarbejder. 
Dokumenteres ved både HR-medarbejder og kontrollants underskrift på barselsbrevet/-
planen. 

 
OBS! Hvis medarbejderen er timelærer og deltidsbeskæftiget andetsteds, skal der i brevet gøres 
opmærksom på at der ikke ydes løn under barsel i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede 
beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, jf. cirkulære om timelønnet undervisning.   
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering 
 

Moderen 

• Senest 3 måneder før forventet fødsel skal medarbejderen varsle hvornår hun holder 
graviditetsorlov (kan tidligst afholdes fra 6 uger før forventet fødsel) 

• Senest 8 uger efter fødsel skal medarbejderen give besked om hvordan hun ønsker at benytte 
øvrige orlovsmuligheder (barsels- og forældreorlov samt muligheden for at udstrække 
forældreorloven eller genoptage arbejdet og udskyde en del af forældreorloven)  

Faderen 

• Senest 4 uger før fædreorlovens forventede start skal medarbejderen give besked om hvornår 
han forventer at afholde denne 

• Senest 8 uger efter fødslen skal medarbejderen give besked om hvordan han ønsker at benytte 
øvrige orlovsmuligheder (forældreorlov samt muligheden for at udstrække forældreorloven 
eller genoptage arbejdet og udskyde en del af forældreorloven) 
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Personalesagsgennemgang for kunstnerisk/videnskabeligt personale ansat i ht. stillingsstruktur 
Medarbejders navn 
+ cpr. nr. 

 

Arbejdssted – institut 
og institution 

 

 Bemærkning Dok.nr. /journal nr. Funktionsadskilt 
kontrol  

Titel (løntitel) 
 

   

Ansættelsesdato og 
evt. periode 

   

Jubilæums dato 
 

   

Overenskomst & 
organisation  

   

Bedømmelse(r) 
 

   

Eventuel lokalaftale 
 

   

Lønanciennitetsdato 
(relevant?) 

   

Løn - indplacering  
 

   

Tillæg 
 

   

Pension for 
tjenestemænd 

   

Uddannelse 
 

   

Særlige ydelser - 
ordninger 

 
 
 

  

Dato, navn og 
underskrift 

 

Bemærkninger til 
gennemgangen 

 
 
 
 

Godkendt af dato og 
underskrift 

 

 

Journal-tjek gennemført   
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Personalesagsgennemgang for ansatte undervisere i ht. timelønscirkulæret 
Medarbejders navn & 
cpr.nr 

 

Arbejdssted – institut 
og institution 

 

 Bemærkning Dok.nr. /journal nr. Funktionsadskilt 
kontrol  

Titel (løntitel) 
 

   

Ansættelsesdato og 
evt. periode  

   

Jubilæums dato 
 

   

Overenskomst & 
organisation  

   

Cirkulære - aftaler 
 

   

Lønanciennitetsdato 
(relevant?) 

   

Løn – timesats  
 

   

Tillæg 
 

   

Særlige 
ydelser/ordninger 

 
 
 

  

Uddannelse 
 

   

Dato, navn og 
underskrift 

  

Bemærkninger til 
gennemgangen 

 
 
 
 

 

Godkendt af dato og 
underskrift 

  

 

Journal-tjek gennemført   
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Personalesagsgennemgang for TAP  
Medarbejders navn + 
cpr.nr. 

 

Arbejdssted – institut 
og institution 

 

 Bemærkning Dok.nr. /journal nr. Funktionsadskilt 
kontrol  

Titel (løntitel) 
 

   

Ansættelsesdato og 
evt. periode  

   

Jubilæums dato 
 

   

Overenskomst & 
organisation  

   

Løn-indplacering 
(Skalatrin/løngruppe) 

   

Lønanciennitetsdato 
(fuldmægtige)og (NB 
studenter halv/hel 
nciennitetsberegning) 

   

Rådighedsanciennitet 
(fuldmægtige) 

   

Pensionsanciennitet 
(HK’ere) 

   

Tjenestemænd  - 
pension (er der TAP 
tjenestemænd?) 

   

Åremål (periode og 
aftalte vilkår – beløb 
mm) 

   

Tillæg – kvalifikations 
og/eller funktionstillæg 

   

Øvrige tillæg 
 

   

Særlige ydelser/ 
ordninger 

 
 
 

  

Uddannelse 
(studentermedhjælpere 
MVU/LVU) 

   

Dato, navn og 
underskrift 

 

Bemærkninger til 
gennemgangen 

 
 

Godkendt af dato og 
underskrift 

 

Journal-tjek gennemført   
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Personalesagsgennemgang for (tids(u)begrænset) fastansat timelærer 
Medarbejders navn & 
cpr. 

 

Arbejdssted – institut 
og institution 

 

 Bemærkning Dok.nr. /journal nr. Funktionsadskilt 
kontrol  

Titel (løntitel) 
 

   

Ansættelsesdato og 
evt. periode  

   

Jubilæums dato 
 

   

Overenskomst & 
organisation  

   

Eventuel lokalaftale 
 

   

Lønanciennitetsdato 
 

   

Løn – sats  
 

   

Tillæg 
 

   

Særlige 
ydelser/ordninger 

 
 
 

  

Uddannelse 
 

   

Dato, navn og 
underskrift 

 

Bemærkninger til 
gennemgangen  

 
 
 

Godkendt af dato og 
underskrift 

 

 

Journal-tjek gennemført   
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Personalesagsgennemgang for eksterne lektorer 
Medarbejders navn + 
cpr.nr. 

 

Arbejdssted- institution 
og institut 

 

 Bemærkning Dok.nr. /journal nr. Funktionsadskilt 
kontrol  

Titel (løntitel) 
 

   

Ansættelsesdato og 
periode  

   

Jubilæums dato 
 

   

Overenskomst & 
organisation  

   

Eventuel lokalaftale 
 

   

Lønanciennitetsdato 
(relevant?) 

   

Løn – sats 
/indplacering 

   

Tillæg 
 

   

Uddannelse 
 

   

Særlige ydelser/ 
ordninger 

 
 
 

  

Dato, navn og 
underskrift 

 
 

Bemærkninger til 
gennemgangen 

 
 
 
 

Godkendt af dato og 
underskrift 
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Økonomi 05-06-2014

Handleplan efter Rigsrevisionens lønrevision 2014 VDJ

Problem Handling Deadline Status
1. Opdatering af regnskabsinstruksen. Opdatering 01-09-2014

Tydeligere beskrivelse af ansvars- og 
kompetenceforhold
Gennemgang af forretningsgange på løn- og 
perosnaleområdet

2. Utilstrækkelig intern kommunikation Sammenlagt Økonomi og HR 01-05-2014 Løst med 
fortsat fokus

3. Usikker decentral organisering af løn- og 
personaleadministration

Digitalt timeregisteringssystem 31-12-2014

Månedlige opfølgningsmøder med nye 
instituledere

01-10-2014

Ny blanket til honotering af gæstelærere 01-05-2014 Løst

4. Bemanding i løn- og personaleområdet Analysere status og behov 01-09-2014
5. Gennemgang af forretningsgange på løn- og 

perosnaleområdet
Se under punkt 1 01-09-2014

6. Dispositionsbemyndigelser opdateres Bemyndigelser er opdateret 01-03-2014 Løst
7. Ledelsens månedsmøder vedr. løn- og 

personaleadministration fortsættes til ny 
organisation er implementeret.

Møder fortsætter 01-06-2014 Løst

8. Journalisering af personalesager i forskellige 
systemer

Ny journal taget i brug 1.1.2014. Alle 
sager er nu i samme journal og alle har 
adgang til gamle sager.

01-06-2014 Løst

9. Relevante titler på journaliserede dokumenter Beskrevet i aktuel 
journaliseringsvejledning for HR

01-06-2014 Løst

10. Ikke alle dokumenter var journaliseret på 
personalesager

Ugentlig status og planlagt deadline for 
afslutning

01-09-2014

11. Dokumenteret funktionsadskilt kontrol på 
personalesager

Ny dokumentskabelon og justerede 
vejledninger.

01-05-2014 Løst

12. Anciennitetsberegning ikke korrekt og ikke 
dokumenteret funktionsadskilt kontrol

Vejledning i anciennitetsberegning 
udarbejdes

01-09-2014

13. Åremålsvilkår for ledelsen Analyseres med VUS og 
Moderniseringsstyrelsen med henblik på 
afklaring

01-10-2014

14. Manglende hjemmel til anvendelse af 
overenskomst

Afklars med VUS og 
Moderniseringsstyrelsen

31-12-2014

15. Gennemgang af alle personalesager for fejl. Plan for gennemgang af alle sager for 
justering af evt. fejl

31-12-2015

16. Forkert honorering på forskningsprojekt Udredes og rettes 01-09-2014
17. Fejl i oplyst og udbetalt censorvederlag Konkrete sager rettes

Gamle sager gennemgås jf. punkt 15
Vejledning til området udarbejdes

01-09-2014

18. Studerende har underskrevet timeseddel Vejledning i timesagsbehandling samt 
digitalt timeregistreringssystem jf. punkt 
5

01-09-2014

19. Studerende har fået dobbelt løn for samme 
arbejde

Vejledning i timesagsbehandling 01-09-2014

20. Anciennitetsberegning for 
studentermedhjælpere

Vejledning til registrering og opgørelse af 
timetal for studerende og gennemgang 
af alle sager jf. punkt 15

01-09-2014

21. Forretningsgange for særlige ydelser ikke 
tilstrækkelig

Digitalt timeregisteringssystem 31-12-2014
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22. Decentrale enheders ferieregistrering Digitalt timeregisteringssystem med ferie 
og andet fravær

31-12-2014

23. Ferielønsregulering ikke tilstrækkelig sikker Vejledning til ferielønsregulering og 
gennemgang af alle sager jf. punkt 15.

01-09-2014

24. Manglende interne kontroller i 
lønsagsbehandlingen

Vejledning i den funktionsadskilte 
kontrol ved inddatering i HR-løn

01-09-2014

25. Fejl i sammentællinger på timesedler Vejledning i timesagsbehandling samt 
evt. gennemgang af gamle timesedler jf. 
punkt 15

01-09-2014

26. Manglende dokumentation for udført 
uddatakontrol

Vejledning for uddatakontrol 01-09-2014

27. Studerende ansat på både ny og gammel løn Alle sager gennemgået og rettet til 
gammel løn. Kontrolleres ved 
gennemgang jf. punkt 15

01-05-2014 Løst

28. Honorer til gæsteforelæsere bestilles via mail Ny blanket til honotering af gæstelærere 
jf. punkt 3

01-05-2014 Løst

29. Forkert behandlet lønsag på forskningsprojekt Afdækkes og rettes 01-09-2014
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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 
 

   12/06 2014 
 

 Journalnr.: 004 Ledelsessekretariatet ESL 

 

 Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende 
 Vedr. dagsordenens punkt 8 

 
Det indstilles til bestyrelsen, at denne godkender, at Minik Rosing indtræder som bestyrelsesformand i 
forhold til ovenstående legat. 
 
Konservatorskolen oprettede i kølvandet på oversvømmelsen i Firenze i november 1966 et legat. 
Konserveringsfaget i Danmark - såvel som i udlandet - var meget aktive, og trådte til med forskellige 
redningsaktioner umiddelbart og i årene efter oversvømmelseskatastrofen. 

 
Den danske stat stillede betydelige midler til rådighed for en række danske konservatorer, som i årene 
efter katastrofen rejste til Firenze og arbejdede i lange perioder med rednings- og 
konserveringsarbejdet. 

 
Et andet initiativ var udsendelse af en mappe med grafik af tidens kunstnere. Salget af mappen - 
Firenze-mappen kaldet - gav indtægter til det løbende arbejde. Da arbejdet i 1980 klingede ud, var der 
stadig midler fra salget af mappen, og dette salg var overgået til Konservatorskolen.  

 
Indtægterne blev anbragt i Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende, som blev indstiftet med 
en fundats, som vedhæftes.  

 
Da Konservatorskole-lederne af henholdsvis Kunstlinjen, Steen Bjarnhof, og Grafisk Linje, H.P. 
Petersen, gik på pension overgik bestyrelsesposterne til henholdsvis Ingelige Nielsen (Grafisk linje) og 
Mikkel Scharff (Kunstlinjen), og med (tidligere) rektor for Kunstakademiets Skole Tobias Faber, som 
formand. Tobias Faber var stadig formand da legatet senest blev uddelt i 2004, men er siden død. Siden 
2004 er der af forskellige årsager ikke blevet uddelt midler fra legatet, og der er desuden heller ikke 
blevet udnævnt en ny formand for legatbestyrelsen, hvilket skal ske forinden der igen kan uddeles 
midler. 

 
Der er nu taget initiativ til at rette op på dette. Således har Minik Rosing, leder af Geologisk Institut, 
indvilget i at indtræde i den vakante formandsstilling. 

 
Såfremt bestyrelsen godkender dette, vil legatbestyrelsen tage initiativ til at tilrette fundatsen, således 
at der ikke på et senere tidspunkt vil være behov for at bringe Firenzehjælpens legat for 
konservatorstuderende op på bestyrelsesniveau. 
 
 
Indstilling: 
 

- Det indstilles til bestyrelsen, at denne godkender, at Minik Rosing indtræder som 
bestyrelsesformand i forhold til ovenstående legat. 
 
 

 
Bilag:  

- Fundatsen for Firenzehjælpens legat for konservatorstuderende, 1996.   
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