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 Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde, onsdag 
den 14. december 2016, kl. 10:00 til 13:00 
 

 Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 4. ordinære bestyrelsesmøde i 
2016 

Onsdag den 14. december 2016 kl. 10:00 til 13:00 på KADK, Holmen 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat, bilag 

2. Orientering fra bestyrelsesformand og rektor, bilag 

3. Økonomi 

a) Budgetopfølgning 3. kvartal, bilag – til orientering 

b) Budget 2017, bilag – til orientering og godkendelse 

4. Implementering af handlingsplanen for det nye KADK, bilag – til orientering og 

drøftelse 

5. Kvalitetsudviklingspolitik, bilag, politik og indstilling – til orientering 

6. Årsplan for bestyrelsen 2017, bilag – til orientering 

7. Personalesag (lukket punkt) 

8. Eventuelt  
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 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde på KADK, 
Holmen 

 Dato: mandag den 24. oktober 2016, kl. 8-10 på KADK, Holmen  

 

Deltagere: Anders Abraham (AA), Ann Merete Ohrt (AMO), Anne-Louise Sommer (ALS), Dan 

Stubbergaard (DST), Jane Richter (JR), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Lisbeth Dam 

(LD), Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Lis Andersen (MLA), Ole Sørensen (OSO) 

 

Fraværende: Christian Bason (CB), Josephine Nørtoft Saabye (JNS) 

 

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

Kommunikation og Ledelsessekretariat Søs Holmdal (SHOL) 

Referent: Eva Simoni Lomholdt 

 

Dagsorden 

 
Den 24. oktober 2016, kl. 8-10  
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat, bilag 1 

2. Til orientering: Handlingsplan for et nyt og fokuseret KADK:  

a. Siden sidst. Orientering fra Bestyrelsesformand og Rektor, bilag 2, samt 

underbilag 2 A – 2 H 

b. Udkast til proces for implementering, mundtlig fremlæggelse 

c. Orientering fra rektor om dialog i Samarbejdsudvalget, bilag 3 og 4  

3. Til beslutning: Endelig vedtagelse af handlingsplan, bilag 5 

4. Eventuelt  

 

Referat 

Ad. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat  

Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen (MLA) bød velkommen til dette vigtige ekstraordinære 

bestyrelsesmøde, hvor den endelige beslutning af Handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK i 

forlængelse af den gennemførte dialog i SU var hovedpunktet. Hun bød også velkommen til tilhørerne 

og udtrykte glæde over interessen for KADKs udvikling. 

 

Dagsorden blev godkendt og referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2016 blev 

godkendt med bemærkning om, at AMO og LD’s seneste fælles bemærkning ikke var kommet med i den 

endelige version. Bemærkningen vedlægges som bilag til ref. af nærværende møde. 
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MLA indledte dernæst mødet med følgende bemærkninger: 

 

Bestyrelsen tiltrådte på sidste bestyrelsesmøde den 26 september handlingsplanen med en række 

bemærkninger. Den gav samtidig SU mulighed for at få en orientering og drøftelse af handlingsplanen – 

dette på baggrund af en henvendelse fra SUs B- side. SU takkede ja og derfor er dette ekstraordinære 

møde kommet i kalenderen. 

 

Siden sidst er fremsendt en række tilkendegivelser til ledelsen – nogle også stilet til bestyrelsen – med 

synspunkter vedrørende handlingsplanen. Henvendelserne fremgår af dagsordenens punkt 2.  

 

Vedtagelsen af en handlingsplan, der har til formål at skabe et mindre og styrket KADK, skyldes som 

bekendt, at der er truffet en politisk beslutning om, at KADK skal dimensioneres 30% og samtidig leve 

op til betydelige besparelser. KADK står samtidig overfor krav om, at uddannelserne skal være af højere 

kvalitet og leve op til større samfundsrelevans og ikke mindst skal uddannelserne kunne sikre 

kandidaterne beskæftigelse. 

 

Situationen har været kendt og drøftet længe og der er bred enighed i Folketinget og i branchen om 

problematikken. For at skabe et solidt beslutningsgrundlag er der i 2015 og 2016 udarbejdet en række 

analyser, som løbende er blevet orienteret om og har været drøftet. Situationen og processen har for 

både bestyrelse og på KADK været løbende kommunikeret og været kendt for alle. Alligevel har 

medarbejdersiden i Samarbejdsudvalget og en række grupper af medarbejdere og studerende reageret 

meget sent i processen. Det er udtryk for engagement og det er værdifuldt i den kommende proces, hvor 

handlingsplanens rammer skal fyldes ud. Det er i den sammenhæng dog også vigtigt, at  

engagement og også frustration kanaliseres over i handlingsplanens virkeliggørelse. Om 3 år bliver 

KADK målt og vejet på om dimensioneringen lykkedes, om der faktisk er sket et fald i arbejdsløsheden 

blandt kandidaterne, om branchen mener vores kandidater er blevet bedre i stand til at møde deres 

forventninger. Lykkes det ikke står vi i bedste fald overfor yderligere krav til dimensionering. 

 

Det er vigtigt at KADK står sammen om at få det til at lykkes - om at skabe et KADK, der bygger på alt 

det gode faglige og kunstneriske potentiale, der allerede er. 

 

Ad. 2. Orientering Handlingsplan for et nyt og fokuseret KADK 

a. Siden sidst. Orientering fra Bestyrelsesformand og rektor 

LDL orienterede om den række henvendelser til bestyrelse og ledelse, der løbende er 

fremkommet siden sidste møde.  

 

De interne henvendelser handler i vidt omfang om processen omkring rammer for den nye 

program-pallette og de eksterne henvendelser udtrykker bred anerkendelse af 

handlingsplanens visioner. 

 

b. Udkast til proces for implementering 

LDL orienterede om den kommende proces for implementering af handlingsplanen. Det er en 

balance, at skulle orientere om konkret implementering af handlingsplanen samtidig med de 

forestående personalereduktioner, der skal ske med al mulig respekt for medarbejderne.  
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Implementeringen omfatter dels udviklingsprojekter, der kan afvente igangsætning til primo 

2017. Andre projekter er det nødvendigt at sætte i gang hurtigst muligt, især f.s.v.a. design. Før 

jul vil der blive arbejdet med:  

- institut– og programudvikling på KA og KD,  

- revision af studieordningen,  

- fællesundervisning på KA og KD 

- og indledende tiltag vedr. etablering af KADK tech lab.  

 
På KD skal der desuden ses på optag. Det er vigtigt, at der både for KA og KD bliver 

koordineret på skoleniveau. I forhold til programlandskaberne og udviklingsprojekterne vil en 

bred kreds af medarbejdere og studerende komme til at deltage i processen og der vil ske en 

tæt koordinering med administrationen samt KADKs forskellige udvalg, råd m.v.  

 

Bestyrelsen udtrykte ønske om løbende at blive holdt orienteret om implementering.  

 

c. Orientering fra rektor om dialog i Samarbejdsudvalget  

MLA orienterede indledningsvis om den gennemførte proces, herunder de afholdte 

ekstraordinære SU-møder, og det udsendte materiale. SU har afleveret en fællesudtalelse og 

desuden specifikke udtalelser fra de enkelte organisationer/medarbejdergrupper, der er 

repræsenteret i SU. 

 

LDL uddybede vedr. de afholdte møder og påpegede, at alle har været påvirket af situationen, 

både medarbejderrepræsentanter og repræsentanter fra ledelsen, men at alle har strukket sig 

til det yderste for at få et konstruktivt resultat – og det er lykkedes.  

 

I fællesudtalelsen fra medarbejderne i Samarbejdsudvalget er der kritik af processen, som man 

mener skulle have været drøftet dybere i forhold proces/kriterier m.v. I forhold til den 

indstilling, bestyrelsen vedtog sidst, vedrører kommentarerne hovedsagelig programpaletten. 

Der argumenteres for, hvorfor navngivne programmer skal bestå. På KD er der bl.a. bekymring 

for den foreslåede brede bachelor, og fra KA er der bl.a. kritik af, at deciderede 

designskoleprogrammer placeres i det fælles institut og at komponentdesign ikke bør placeres 

på Institut for teknologi. 

 

I forhold til ovenstående har ledelsen bl.a. fremført, at man er enig i at programmerne alle er 

inde i en god udvikling og at dimensioneringen sker på et uheldigt tidspunkt i forhold til at 

kunne se effekten, men at dimensioneringen er en bunden opgave. Når Handlingsplanen 

rummer færre programmer er det begrundet i, at programmerne også efter dimensioneringen 

skal kunne opretholde en gruppe af undervisere af en vis størrelse for at sikre stabilitet, 

udvikling og et tilstrækkelig bredt viden-grundlag, og at alle specialer skal være – eller 

realistisk kunne blive – tilstrækkeligt underbygget af forskning og kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed. En mindre program-pallette er desuden en forudsætning for 

administrative besparelser på koordination, oprettelse af programrum på intranettet, 

udfærdigelse af undervisningsplaner osv.  
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Som led i kommunikationen af den samlede proces hen mod en handlingsplan, har det fra 

starten af 2016 været meldt ud, at denne sidste del af handlingsplanens udformning ville 

foregå i KADKs samlede ledelse. 

 

Følgende er en sammenfatning af bemærkninger, der kom fra forskellige bestyrelsesmedlemmer i 

drøftelsen af handlingsplanen efter processen i SU: 
  

 Det er en svær opgave at lave en handlingsplan, der løser så store udfordringer og det 

er med tungt hjerte at bestyrelsen iværksætter besparelserne på personaleområdet og 

den gradvise nedlæggelse af programmer. 

 Der blev udtrykt tillid til, at SU kan arbejde konstruktivt videre med udfordringer og 

løsninger.  

 Det er vigtigt, at der fremadrettet er en loyalitet fra medarbejdere på KADK i forhold 

til at implementere handlingsplanen, så opgaven med besparelser og udvikling bliver 

løst.  

 Det er i den forbindelse vigtigt, at der bliver lavet en meget klar implementeringsplan 

hvor alle kan se sig selv og hvor opgaverne er tydelige. 

 Der blev argumenteret for og imod større inddragelse af medarbejdere og studerende 

i den del af handlingsplanen som vedrører den nye program-pallette og i den 

forbindelse blev udtrykt utilfredshed med ledelsens argumentation for den.  

 Handlingsplanen er en rummelig ramme for udvikling med rig mulighed for 

inddragelse i implementeringen. 

 Handlingsplanen opfylder også et eksternt krav om at KADK nu viser, hvordan man 

vil løse opgaven. 

 Der blev argumenteret for og imod nattelukning. 

 Det er vigtigt i lyset af personalereduktionerne at undervisningen kan varetages 

forsvarligt. 

 Det er en god idé, at et planlagt seminar i SU kommer til at handle om KADKs 

organisationsmodel.  

 Der blev udtrykt tilfredshed med, at man i implementeringen af flytningen af det 

konserveringsfaglige bibliotek i Amaliegade vil tage hensyn til lagersituationen og de 

studerendes mulighed for ophold. 

 

Ad. 3. Endelig vedtagelse af Handlingsplan 

MLA indledte punktet med at orientere om den til mødet udarbejdede indstilling.  

 
Bestyrelsen traf, på baggrund af kommentarer og anbefalinger fra SU, beslutning om, at den 

handlingsplan bestyrelsen tiltrådte den 26 september bliver endelig vedtaget. Den suppleres med 

følgende opmærksomhedspunkter: 

 

 at undervisningen kan gennemføres frem til sommer 2017  - og efterfølgende - på 

trods af, at der gennemføres medarbejderreduktioner.  

 

 at der ved flytning af biblioteket i Amaliegade tages særligt hensyn til de 

konservatorstuderendes behov i den forbindelse fx studiepladser, samt 

Konservatorskolens behov for ex. opmagasinering. 

 

 at der tages hensyn til medarbejdernes og de studerendes forskellige bemærkninger 

om nattelukning – og at den derfor i første omgang kun gennemføres som et 

pilotprojekt, for derefter at evalueres.  
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 at der arbejdes på øget standardisering af IT-udstyr til medarbejdere – samt 

udvikling af mere selvbetjening på IT området.  

 

 at Handlingsplanens særlige indsatser og dens implementeringsproces står klart for 

alle på KADK og at SU løbende orienteres om fremdriften. 

 

 at de studerende skal tages med og inddrages i det kommende arbejde.  

 

MLA afsluttede punktet med at nævne, at der til næste bestyrelsesmøde skal ligge en opfølgningsplan 

klar, så bestyrelsen kan være med til at sikre at vi lever op til vores ansvar og de krav der stilles til os. 

Det er en meget svær ledelsesopgave rektoratet og ledelsen og KADK står over for, og der er fuld 

opbakning fra bestyrelsen, til det kommende arbejde.  

 

Ad. 4: Eventuelt 

Under dette punkt drøftede bestyrelsen vigtigheden af at kommunikation af handlingsplanen både får 

et eksternt og et internt fokus. 

 

 

 

 

Bilag:  AMOs og LDs fælles bem til ref. af møde den 26 sep. vedlægges som bilag jvf. pkt. 1.:  

”Revideret fælles kommentar til bestyrelsesreferatet fra Lisbeth Dam og Ann Merete Ohrt: 

 

Det er frustrerende at KADK, og Designskolen specifikt, endnu en gang ikke får mulighed for at høste 

resultaterne af den nye studieordning, der trådte I kraft for 2 år siden, som netop blev iværksat for 

bl.a. at styrke de studerendes erhvervskompetencer. Designskolen har indtil for 2 år siden haft en 

bred bachelor på 1. år, samt en modulær struktur, uden noget positivt resultat. Derudover skal det 

noteres, at de ledighedstal der danner grundlaget for dimensioneringen, netop omhandler 

kandidater, der har været en del af den tidligere struktur.  

 

Vi er kede af, at dimensioneringen resulterer i, at den faglige diversitet, der har været et af 

Designskolens særkender, nu må reduceres og at flere specialer nedlægges. 

 

Det har haft stor positiv effekt på uddannelsens kvalitet og relevans, at de studerende siden 2014 har 

været så specialiserede inden for deres eget fag, at de netop har kunnet arbejde tværfagligt og bredt 

inden for andre felter.  

 

Vi mener derfor, at det er vigtigt, at man på de på de planlagte brede BA programmer, stadig kan 

specialisere sig inden for et specifikt felt - så hurtigt som muligt og helst allerede på første studieår. 

Det er efter vores mening vigtigt, at de nye brede bachelorprogrammer afspejler hvordan specialerne 

integreres ift. det generelle, og hvordan (og hvornår) studerende kan betone deres BA ift. en 

begyndende specialisering.  

 

I øvrigt er det vigtigt, at navnet på de 2 BA programmer, udover det 3-delte videns grundlag, 

 afspejler fokus på nytænkende teknologi (produktdesign lyder gammeldags og bagudrettet) 

 

Det er bekymrende at de nye bachelorprogrammer på Designskolen, i løbet af meget kort tid tydeligt 

skal kommunikeres både internt og eksternt (fx ift. KOT).” 
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 Siden sidst 

 Vedrørende dagsordenens punkt 2 Orientering fra bestyrelsesformand og rektor 
 

KADK internt 
 

• Afskedigelsesproces: Hovedparten af sagerne i afskedigelsesprocessen er afsluttet. 23 
personer valgte at lave en aftale om frivillig fratrædelse og 34 blev varslet afskediget, heraf 3 
med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår. Hertil kommer 37 stillinger som ikke bliver 
genbesat når de udløber. Dette uddybes under punkt 4 Implementering af handlingsplan.  

 
KADK, Arkitektskolen 
 

• Dagbog fra Gobi: 15 studerende og 2 undervisere fra kandidatprogrammet Architecture and 
Extreme Environments’ har slået sig ned i Gobi-ørkenen for at udvikle innovative og 
stedsspecifikke løsninger på regionens massive klima-, miljø- og ressourceproblemer. Altinget 
har bragt en artikel om projektet 6.12.2017. Man kan følge deres arbejde via www.KADK.dk 
 

• CINARK sætter fokus på genanvendelse i byggeriet: Med projektet ’Design for 
Disassembly i Præfabrikeret Byggeri’, støttet af INNOBYG 2016, fortsætter CINARK (Center 
for Industriel Arkitektur) sit forsknings- og udviklingsarbejde inden for bæredygtig arkitektur. 
Projektets overordnede mål er at bidrage aktivt til at reducere forbruget af materialeressourcer 
i byggeriet gennem øget fokus på direkte genanvendelse af byggematerialer og -elementer.   
 

• Arkitektstuderende fra KADK rydder bordet i nordisk idékonkurrence om 
solceller: Arkitektstuderende fra KADK tog både 1. 2. og 3.-præmien i den nordiske 
idékonkurrence ’Nye solceller – ny arkitektur’. Vinderforslaget er udarbejdet af Karl Emil Koch 
fra Institut for Bygningskunst og Kultur, og hans forslag viser hvordan det ved hjælp af 
solceller er muligt at genindføre ornamentikken i bygningskunsten.   
 

• KADK-lektor på gæsteprofessorat i Japan: Lektor ved Arkitektskolen René Kural har 
fået et gæsteprofessorat ved det prestigefulde Tokyo Institute of Technology. 
Efterårssemesteret skal bruges på at lære et hold studerende at se den stigende mængde 
japanske seniorer som en ressource, og at indrette bymiljøet så det i større grad tilgodeser og 
understøtter de ældres behov.  

 
 
KADK, Designskolen 
 

• Anerkendelse til forsker indenfor GAME Design: Lektor ved KADK, ph.d. i 
computerspil Jesper Juul, er netop blevet udnævnt "Distinguished Scholar" af The Digital 
Games Research Association (DiGRA). DiGRA er den største og mest indflydelsesrige 
internationale organisation for forskere i computerspil.  
 

• Afgangsfilm udtaget til filmfestivaler: Iben Lea Rasmussen tog afgang fra Fashion 
sommer 2016 og i den forbindelse lavede hun en afgangsfilm, som skulle vise hendes 
kollektion. Filmen lavede hun i samarbejde med KADK’s AV-værksted og den blev så god at 
den nu er blevet udvalgt til at blive vist på Copenhagen Fashion Film Festival, Días Nórdicos 
og Santiago International Fashion Film Festival.  
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• 15 juni fonden uddeler hæderspriser til KADK kandidater: 
 
En fornyer af en unik tradition 
Mia Maya Christophersen er kandidat i keramisk design fra Designskolens vinterafgang 2016. 
Hun modtog hædersprisen for sit afgangsprojekt ”Unika på samlebånd”, hvor hun i 
samarbejde med Royal Copenhagen undersøgte de keramiske materialers muligheder og 
hvordan man kan kombinere et traditionelt håndværk med en industriel produktion.  
 
Med chemo på ryggen 
Isabel Aagaard og Rie Maktabi er begge kandidater i Co-Design fra Designskolens 
sommerafgang 2016. De fik hædersprisen for deres fælles afgangsprojekt ”Chemo to go, 
please!” hvor de i tæt samarbejde med Rigshospitalet og Odense Universitets Hospital lavede 
en patienthjemmeside, et behandlingskit, en designguide til behandlingsrum og ikke mindst 
en rygsæk til transportabel kemobehandling – alt sammen med det formål at gøre tilværelsen 
for leukæmipatienter bedre og mere tålelig. 

 
• ErhvervsPhD i samarbejde med Kvadrat: En voksende del af forskningen på KADK er 

eksternt finansieret og ofte i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder. En rigtig 
god ordning er ErhvervsPhD-ordningen hvor Innovationsstyrelsen støtter et ph.d.-projekt, 
hvis der er en virksomhed med som medfinansierer. Det er lykkedes efter et års tæt 
samarbejde med Kvadrat at få bevilliget et projekt med fokus på 3D strik, teknologi og interiør. 
Projektet hedder ’How to dress a room’ og tager bl.a. udgangspunkt i at transformere de 
metoder man anvender i modebranchen, når man arbejde med ’fully fashion knit’. 

 
 
 
KADK, Konservatorskolen 
 

• To nye ph.d.-studerende: Konservatorskolen har fået to nye ph.d.-studerende: 
 
Cand.scient.cons Signe Smedegård, finansieret af Statens Teknisk-Videnskabelige 
Forskningsråd (STVF). Emnet er luftforurening i museumsarkiver 
 
Cand.scient.cons Mette Midtgaard, indskrevet via Nationalmuseet, finansieret af en privat 
fond. Emnet er rensning af kalkmalerier 
 

• Workshop og international konference: Konservatorskolen har via en netværksbevilling 
fra Forskningsstyrelsen arrangeret en workshop og en international konference på the 
Smithsonian Institution (USA's nationalmuseumsorganisation), i et samarbejde mellem 
Konservatorskolen, KADK og Smithsonian. 200 fagfolk fra konserveringsvidenskab og 
museumsverdenen, med hovedvægt på Smithsonian-ansatte deltog. Peer reviewed 
”Proceedings” udgives i Smithsonians videnskabelige skriftrække. Emnet var analysemetoder 
vedrørende maleriers fysiske og kemiske nedbrydning.  
 

• Samarbejdsaftale med indonesisk universitet: Konservatorskolen har indgået en MoU 
(samarbejdsaftale) med Sam Ratulangi University, Indonesien, om udveksling af undervisning 
og forskning i det naturhistoriske område, samt om oprettelse af opbevaringsfaciliteter til 
naturhistoriske samlinger i troperne. Et første møde har været afholdt på universitetet. 
 

 
Uddannelsespolitisk 

 
• Uddannelseszoom: Websitet Uddannelseszoom under Uddannelsesportalen er gået ind i 

fase 2, som udgøres af de studerendes og kandidaters evalueringer af undervisningen. RKU 
uddannelser indgår på lige fod med de øvrige videregående uddannelser, og KADK’s 
studerendes og kandidaters vurderinger vil derfor også fremgå af portalen. KADK har gjort 
opmærksom på at en udfordring ved resultaterne er at svarprocenten kan være så lav, at 
svarene ikke bliver valide.   
 

• Indikatorbaseret tilsyn: Styrelsen for Videregående Uddannelser har i forbindelse med 
tilsynet af de videregående uddannelser indført et nyt redskab til at føre tilsyn med 
uddannelserne (modellen er tidl. anvendt på universiteterne). Tilsynet består af et årligt 
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skriftligt tilsyn, fulgt op af et tilsynsbesøg hvert 3. år. D. 22. november 2016 var der det første 
officielle tilsynsmøde på KADK. Styrelsen havde på forhånd fremsendt en række spørgsmål og 
rektor fremlagde desuden handlingsplanen. Emner på mødet var bl.a. den nye 
stillingsstruktur, dobbeltuddannelse i forhold til optag på Konservatorskolen, udflytning af 
Konservatorskolen til Holmen og professorlønninger (i forhold til tilsvarende institutioner).  
KADK har d. 28. november modtaget kvitteringsbrev fra styrelsen med bl.a. flg. bemærkning: 
Styrelsen kvitterer hermed for mødet og drøftelser om, hvordan institutionen arbejder 
strategisk og konkret med centrale udfordringer og muligheder under hensyntagen til såvel de 
økonomiske rammer som aktuelle rammer på den uddannelsespolitiske dagsorden, herunder 
institutionens handlingsplan.  
 

• Fra ministeriet: Uddannelses- og forskningsministeriet har fået ny minister, idet Søren Pind 
afløser Ulla Tørnæs. Derudover er der sket en omorganisering i styrelsen og departementet, vi 
afventer melding om nye kontaktpersoner. 

• Paragraf 20 spørgsmål: Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) har stillet fire 
paragraf 20 spørgsmål til uddannelses- og forskningsministeren ang., forskellen i bevilling pr. 
studerende på hhv. Designskolen Kolding (DK) og KADK. Rektoratet har på baggrund af disse 
spørgsmål rettet henvendelse til både kontorchef Nils Agerhus og departementschef Agnete 
Gjesing for at få dem til at bekræfte at nye midler til Designskolen Kolding i givet fald ikke skal 
tages fra KADK. Dette er bekræftet. I henvendelsen har rektor fremhævet at der er tale om en 
sammenligning æbler og pærer fordi man sammenligner designere (DK) med gennemsnittet af 
arkitekter og designere (KADK). Der er mere forskning på arkitektskolerne end på 
designskolerne. Derfor er bevillingerne til en arkitektstuderende alt i alt større. Det gælder 
også for Arkitektskolen Århus. Desuden sker der det at når man bliver hårdere dimensioneret 
(KADK) så stiger forskningsandelen per studerende, fordi dimensioneringen kun gælder 
undervisningen. Derved bliver den enkelte studerende samlet set bliver ”dyrere”. Endelig kan 
man ikke sammenligne udgifter til bygninger/husleje, ligesom man må tage højde for særlige 
udgifter til uddannelsen på Bornholm, konservatoruddannelsen og det offentlige bibliotek. For 
KADK er det utroligt vigtigt at der i Ministerens svar ikke sås tvivl om KADK’s bevilling når 
skolen er i gang med at implementere endog meget massive besparelser.  
Der foreligger endnu ikke svar på de fire paragraf 20 spørgsmål. 

 

Omverden, herunder strategiske samarbejder 
• Strategisk samarbejde med Mandag Morgen Sustainia: KADK har indgået et 

samarbejde med Mandag Morgens grønne innovationscenter Sustainia om at vise hvordan 
FN’s 17 verdensmål kan realiseres i praksis. Sustainia Living platform er en digital platform, 
hvis mål er at synliggøre undervisning og forskning på KADK med henblik på at vise den 
samfundsmæssige relevans af arkitekters og designeres arbejde i forhold til en 
bæredygtighedsproblematik. KADK dedikerer de næste tre år til udvikling af design og 
arkitektur, der kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Mandag Morgen Sustainia afholder 
et storstilet arrangement i Operaen d. 8. februar 2016 om aftenen, hvor samarbejdet officielt 
skydes i gang. Bestyrelsen bedes reservere arrangementet i deres kalender. Den vil blive 
inviteret til et særligt VIP-arrangement i den forbindelse. 

• Strategisk samarbejde med BLOXHUB: KADK har indgået en samarbejdsaftale om 
udvikling af strategisk partnerskab med BLOXHUB. Formålet med partnerskabet er en 
kombination af samarbejder og leverancer i forhold til konkrete projekter, fx 
forsknings/udviklingsprojekter, forelæsninger, udstillinger og efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter.  

• 600.000 fra Dreyers Fond: KADK har sammen med Arkitektforeningen, Arkitektskolen 
Aarhus, Danske Arkitektvirksomheder, Design Denmark, Designskolen Kolding, Forbundet 
Arkitekter og Designere fået 600.000 kr. til et projekt som skal bidrage til at få arkitekter og 
designere hurtigere i arbejde. Der er tre hovedindsatsområder: Gennemførelse af en kandidat- 
og arbejdsmarkedsundersøgelse; kortlægning af snitfladerne mellem studerende, dimittender 
og arbejdsmarked: synliggørelse af karriereveje og ansættelsesmuligheder. Rektor har holdt et 
indledende møde med Dreyers Fond sammen med Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen. 

• Nyt vedr. kommunikation:  
I forbindelse med vedtagelse af handlingsplanen er der sendt mails til bl.a. uddannelses- og 
forskningsordførere, hvor flere har takket ja til at komme ud på KADK til en kop kaffe. Hele 
udvalget kommer på besøg til februar eller marts. Ligeledes er der sendt mails med info til 
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omkring 60 nøglepersoner fra brancherne, og også mange af disse har ført til positive 
tilbagemeldinger og kaffeaftaler.  

Tidsskriftet ARKITEKTEN bringer i sit december nummer et svar på et debatindlæg af Steen 
Høyer, som bl.a. har erklærede området landskabskunst for dødt på KADK. Svaret er skrevet af 
fagleder Peter Thule Kristensen og institutleder Katrine Lotz, og slår fast at landskabskunst på 
KADK lever og har det godt, fx er der netop opslået et professorat indenfor området.  

I forbindelse med Børsens uddeling af årets Akademikerpris, er der udarbejdet et indstik til 
avisen. Her er bl.a. et interview med rektor om fremtidens arkitekter og designere under 
overskriften: Arkitekter og designere skal tættere på erhvervslivet. Artiklen er vedhæftet. 

 

• Andre nyheder: Se flere nyheder samt læs om kommende arrangementer på www.KADK.dk  
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2016 

 Vedr. dagsordenens punkt 3 
Økonomi 

Følgende emner behandles under punkt 3 - Økonomi: 

• 3a. Budgetopfølgning - 3. kvartal 2016  

• 3b. Budget 2017   

 
3a. Budgetopfølgning - 3. kvartal 2016 
Budgetopfølgningen efter 3. kvartal viser et overskud på 22,2 mio. kr. I 4. kvartal forventes et under-
skud på 16,5 mio. kr. Det samlede resultat for 2016 forventes dermed at blive et overskud på 5,7 mio. kr. 
Det er 3,7 mio. kr. bedre end det budgetterede overskud på 2,0 mio. kr.  
 
3b. Budget 2017 
Udkast til budget 2017 viser et overskud på 2,0 mio. kr. som følge af indtægter på 298,7 mio. kr. og 
udgifter på 296,7 mio. kr. På indtægtssiden er der blandt andet sket en forventet regulering af 
bevillingen i forhold til dimensionering og 2% omprioriteringsbidrag. På udgiftssiden er der blandt 
andet indarbejdet reducerede udgifter i henhold til handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK. 
 

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

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere på mødet og tager budgetopfølgningen efter 
3. kvartal 2016 til efterretning. 

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres nærmere på møde og godkender det fremlagte udkast 
til budget for 2017. 

 

Bilag: 

- Bilag til 3.a: Budgetopfølgning - 3. kvartal 2016 

- Bilag til 3.b: Budget 2017   
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 Opfølgning på budget 2016 efter 3. kvartal  

 
 
Budget 2016 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde den 14. december 2015 med et overskud på 2,0 
mio. kr. Efter 3. kvartals regnskab for 2016 forventes resultatet for 2016 at blive 5,7 mio. kr. 
Vurderingen efter 2. kvartal var et forventet overskud på 9,0 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 
22,2 mio. kr. efter 3. kvartal, som i 4. kvartal forventes reduceret til et overskud på 5,7 mio. kr. Den 
primære årsag til reduktionen af overskuddet er forventede større udgifter i forbindelse med de 
kommende fratrædelser. 

Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal 2016 
Regnskabet efter 3. kvartal viser et overskud på 22,2 mio. kr. som følge af indtægter på 230,1 mio. kr. 
og udgifter 207,9 mio. kr. Overskuddet efter 3. kvartal hænger fortsat primært sammen med lavere 
udgifter end forventet. 

 

Tabel 1. Samlet opfølgning 2016 efter 3. kvartal
Forbrug 1.-3.  Kvartal Forventning

(mio. kr.) Budget Mio. Kr. % af bud. 4. kvt. 2016 i alt Dif.

Indtægter 301,5 230,1 76% 77,6 307,7 6,2
 - Bevilling 273,7 204,8 75% 67,9 272,7 -1,0
 - Indtægter 12,6 11,3 89% 4,4 15,7 3,1
 - Eksterne projekter 15,2 14,0 92% 5,3 19,3 4,1

Udgifter 299,5 207,9 69% 94,1 302,0 -2,5
 - Løn 161,6 114,3 71% 51,7 166,0 -4,4
 - Øvrig drift 68,0 38,1 56% 23,8 61,9 6,1
 - Husleje 49,8 38,1 76% 12,1 50,1 -0,3
 - Afskrivninger 4,9 3,5 71% 1,2 4,7 0,2
 - Eksterne projekter 15,2 14,0 92% 5,3 19,3 -4,1

Total 2,0 22,2 -16,5 5,7 3,7  

 

Indtægter 
Bevillingen er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af mindre inflation i 2016 end forudsat i Finans-
loven. Der er taget højde for denne reduktionen i budgettet, idet der er afsat 1,5 mio. kr. til uforudsete 
udgifter. 

Indtægterne ligger ca. 2 mio. kr. over budgettet for perioden. Det hænger fortsat primært sammen med 
højere overheadindtægter som følge af større omsætning på de eksternt finansierede projekter (se for-
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klaring i note nederst i notatet). Samtidig er der mere salg af materialer til de studerende fra værksted-
erne, som dog modsvares af udgifter til indkøb af materialer. 

Udgifterne er ca. 6 procent lavere end budget hvilket bl.a. skyldes at stillinger på de faglige områder 
har været ubesatte længere end forventet? samt at en central udviklingspulje først er bragt i anvendelse 
i 4. kvartal. Desuden er der mindre forbrug end forventet af de administrative afdelingers 
driftsbudgetter og af midler som var sat af til udgifter i forbindelse med dimensioneringen, som først 
ventes aktiveret efter godkendelse af handlingsplanen. 

Husleje er på 76 % af budgettet, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal.   

De eksternt finansierede projekter har større omsætning i 2016 end forventet. Der er færre men større 
projektbevillinger end tidligere, og det skaber som tidligere nævnt en større omsætning med heraf 
følgende større overhead-indtægter. 

Forventninger til 4. kvartal 
Det forventede overskud i 2016 på 5,7 mio. kr. kommer af et overskud på 22,2 mio. kr. i de første 3 
kvartaler og et forventet underskud i forhold til budgettet i 3. kvartal på 16,5 mio. kr. Der har været en 
del stillingsopslag hen over sommeren, som forventes at blive afspejlet i øget lønforbrug i 4. kvartal. 
Samtidig forventes planen for implementering af dimensioneringen at øge lønforbruget til godtgørelser 
mv. i forbindelse med fratrædelser. 

Vurdering af budgettet 
Der forventes et regnskabsmæssigt overskud på 5,7 mio. kr. i 2016. Reduktionen på 3,3 mio. kr. i det 
forventede resultat hænger sammen med forventning om øgede omkostninger til de afskedigelser, der 
er gennemført kort efter bestyrelsens godkendelse af handlingsplanen for imødegåelse af de faldende 
bevillinger i de kommende år. Det er usikkert om omkostninger til afskedigelserne alle kan afholdes i 
2016.  

 

NOTE: 

Den regnskabsmæssige håndtering af eksternt finansierede projekt sker i selvstændige delregnskaber. Det sker for 
at adskille statens finanslovsfinansierede aktiviteter fra de eksternt finansierede aktiviteter.  

Der gælder to særlige regler for delregnskaberne til eksternt finansierede projekter. For det første skal det regn-
skabsmæssige resultat af projekterne altid være nul. Det vil sige, at indtægter skal altid være lige så store som 
udgifterne. I Tabel 1 afspejles det ved, at der både under indtægter og udgifter optræder en post for eksternt finan-
sierede projekter. Beløbene er lige store.  

For det andet får KADK overhead af visse projekter til dækning af generelle omkostninger på den ordinære 
virksomhed. Overhead udgiftsføres på det eksternt finansierede projektregnskab og indtægtsføres herefter i 
regnskabet for de finanslovsfinansierede aktiviteter. Her dækker indtægterne de omkostninger (IT, Økonomi, HR, 
husleje, service mv), som den ordinære virksomhed bruger til at administrere projekterne, herunder husleje mv. 

Overheaden på projekterne udgør ofte en procentdel af udgifterne på projektet. Derfor vil indtægterne fra 
overhead stige, når der sker en stigning i udgifterne på projekterne. 
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 Udkast til KADK’s budget 2017 
 

 

 

Det seneste år har KADK konsolideret den sunde økonomi som konsekvens af både en stram økonomi-

styring og en generel økonomisk tilbagenholdenhed. På trods af de faldende bevillinger er budgettet for 

2017 derfor udarbejdet med afsæt i en mere robust økonomi. 

 

Budget 2017 bygger på Finanslov 2017, der som forventet indeholder reducerede bevillinger afledt af 

det årlige 2 procent omprioriteringsbidrag og 30 procents dimensionering af arkitekt- og designuddan-

nelserne. Som konsekvens af de kommende års bevillingsfald vedtog bestyrelsen i efteråret 2016 Hand-

lingsplanen ”Et nyt fokuseret KADK”,  som skal sikre en økonomi i balance  og styrkede uddannelser. 

Handlingsplanen indeholder både udgiftsreduktioner på 30 mio. kr. frem mod 2019 og inkluderer 8,5 

mio. kr. i udviklingsmidler (5 mio. kr. i 2017). Konsekvenerne heraf er derfor medtaget i budget 2017.  

 

I Handlingsplanen fremgår det, at der skal gennemføres lønreduktioner ved én afskedigelsesrunde frem 

for årlige afskedigelsesrunder – for at skabe tryghed og perspektiv for de medarbejdere, der skal blive 

på KADK. Den omfattende proces blev igangsat umiddelbart efter Handlingsplanens endelige godkend-

else, og derfor er lønudgifterne nu reduceret 2017 budgettet. Handlingsplanen indeholder også mål for 

nedbringelse af udgifterne til drift og bygninger frem mod 2019, hvilket tages gradvist som effektiviser-

ingstiltagene implementeres. Samlet betyder disse tiltag at der, alt andet lige, er skabt ro om KADK´s 

økonomi, og der kan fokuseres på den kommende udvikling.  (Se tabel 3 og 4 i bilag for Handlings-

planens økonomi) 

 

Helt særligt bliver det i 2017 at KADK´s strategi, Udviklingskontrakten med ministeriet og Handlings-

planen – Et nyt fokuseret KADK bringes sammen i en meget ambitiøs plan for det udviklingsarbejde, 

som kommer til at præge de næste år. Der er i budgettet knyttet særskilte udviklingbudgetter til dette 

arbejde, som udvikles i tre udviklingsfelter 1) Udvikling af uddannelser og faglige miljøer, 2) Effektivi-

sering af administration, drift og bygninger, som både skal tilvejebringe kortsigtede rationaliserings-

gevinster og langsigtede effektiviseringer og 3) udvikling af nye aktiviteter som på sigt skal øge KADK 

indtægter.  

 

Udkast til budget 2017 for KADK i Tabel 1 viser et overskud på 2,0 mio. kr. på grundlag af indtægter på 

298,7 mio. kr. og omkostninger på 296,7 mio. kr. Overskudet skal styrke KADK´s robusthed i forhold til 

blandt andet en fremtidig selvejeproces.  
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Indtægter 
 

Bevilling 

Bevillingen på forslaget til finansloven udgør 268,1 mio. kr. i 2016. De største ændringer på forslaget til 

finanslov 2017 er 2% reduktion til omprioriteringsbidrag og yderligere indfasning af dimensioneringen 

af KADK’s uddannelser.  

 

Omprioriteringsbidrag på 2% af bevillingerne (forskning undtaget) er videreført til 2020, hvor det 

udgør 17,9 mio. kr. Videreførelsen af omprioriteringsbidraget til 2020 kan være udtryk for en vedvar-

ende reduktion af de årlige bevillinger. 

 

Dimensioneringen af KADK’s arkitekt- og designuddannelser betyder i 2017 en reduktion af bevillingen 

på 4,4 mio. kr. 

 

Bevilling til opretholdelse af udbud af Glas- og Keramikuddannelsen på Bornholm udgør i 2017 0,7 mio. 

kr. 

 

Bevillingen er desuden reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af 10. fase af Statens Indkøbsprogram samt 

0,1 mio. kr. som følge af den nye udbudslov.  

Tabel 1. Budget 2017 for KADK baseret på FFL 2017  1)
Mio. kr. B2016 P2016 2017 2018 2019 2020
Bevilling  2) 278,3 277,3 279,1 278,3 277,7 277,6
2% omprioriteringsbidrag   3) -3,7 -3,7 -7,3 -10,6 -13,9 -17,2
Dimensionering 4) -1,1 -1,1 -4,4 -9,9 -17,0 -25,3
Opretholdelse af udbud i Nexø 4) 0,2 0,2 0,7 1,5 2,7 4,2
Samlet bevilling 273,7 272,7 268,1 259,3 249,5 239,3
Salg og andre indtægter 12,6 15,7 13,1 13,1 13,1 13,1
Eksternt finansierede projekter 15,2 19,3 17,5 17,5 17,5 17,5
Indtægter i alt 301,5 307,7 298,7 289,9 280,1 269,9
Løn 161,7 166,0 155,6 144,9 139,8 134,8
Husleje 49,8 50,1 49,3 48,8 47,3 47,3
Øvrig drift 68,0 61,9 64,4 63,3 60,1 54,9
Afskrivninger 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9
Udvikling i handlingsplanen  5) 5,0 8,5 8,5 8,5
Eksternt finansierede projekter 15,2 19,3 17,5 17,5 17,5 17,5
Omkostninger i alt 299,5 302,0 296,7 287,9 278,1 267,9

Årets resultat 2,0 5,7 2,0 2,0 2,0 2,0

1)  2016 er i  årets priser, mens 2017 ti l  2020 er i  PL-niveau 2017.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,3 mio. kr. efter 2019.
3) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget, dvs. frem til  2020.
4) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø jf. Finanslovsforslaget.
5) I takt med budgettering af de enkelte udviklingsprojekter flyttes budgetposten ti l  løn og drift.
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Salg og andre indtægter 

Indtægter på i alt 13,1 mio. kr. stammer fra deltagerbetaling på efter- og videreuddannelse, salg af 

materialer til de studerende, overhead fra eksternt finansierede projekter samt husleje og diverse 

samarbejdsaftaler. I forhold til budgettet for 2016 er indtægterne fra overhead på de eksternt finansier-

ede projekter forøget med 2,0 mio. kr. som følge af forventning om øget aktivitet på området. 

 

Eksternt finansierede projekter 

I 2017 forventes omsætningen på de eksterne finansierede projekter at blive 17,5 mio. kr. Budgettet er 

fastsat med udgangspunkt en konkret vurdering af nuværende projekter og forventet tilgang af nye 

projektbevillinger. Måltallet for omsætningen på de eksternt finansierede projekter er udgået af den 

reviderede udviklingskontrakt med ministeriet. 

 

 

Omkostninger 
Omkostningerne i budgettet for 2017 er på 296,7 mio. kr. Det er en reduktion på 2,8 mio. kr. i forhold til 

budgettet for 2016. Der er både forøgelser og reduktioner i omkostningerne jf. bl.a. handlingsplanens 

økonomi. Desuden indgår 4,0 mio. kr. til imødegåelse af omkostninger ved udarbejdelse af handlings-

planen i 2016 ikke budgettet i 2017 og frem. I lighed med tidligere år indgår en udviklingspulje under 

rektoratet til understøttelse af arbejdet med strategien og udviklingskontrakten med ministeriet og 

udviklingsprojekterne i handlingsplanen. 

 

Lønninger 

I 2017 er udgifterne til løn på i alt 155,6 mio. kr. I lønbudgettet er der indregnet en regulering af lønnen 

pr. 1. april med 1,0% og pr. 1. december med 1,5%. Handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK har 

lønreduktioner i 2017 på 8,3 mio. kr. Lønbudgettet for 2017 bliver dermed samlet 6,1 mio. kr. mindre 

end lønbudgettet for 2016.  

 

Husleje 

Huslejen udgør 49,3 mio. kr. i 2017 forhold til 49,8 mio. kr. i 2016. Handlingsplanen for et nyt og 

fokuseret KADK rummer opsigelse af et lejemål i 2017 med en besparelse på 0,5 mio. kr. samt flytning 

af biblioteket fra Amaliegade til Holmen. 

 

Øvrig drift 

Budget 2017 rummer udgifter til øvrig drift på 64,4 mio. kr. Handlingsplanens økonomi er indarbejdet i 

budgettet sammen med reduktionen på 4,0 mio. kr. til handlingsplanen i 2016. 

 

Budgettet indeholder bl.a. 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling, hvoraf 1,0 mio. kr. er til central 

strategisk kompetenceudvikling som fx pædagogisk efteruddannelse. Der er også afsat 1,5 mio. kr. til 

imødegåelse af usikkerheder i form af reduktion af bevilling i løbet af budgetåret, tyveri, erstatninger, 

evt. øget lønudvikling og andre uforudsete hændelser.  

 

Handlingsplanen for et nyt og fokuseret KADK rummer en række udviklingsprojekter, som skal tilpasse 

de driftsudgifter til de fremtidige lavere bevillinger. 
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Afskrivninger 

Afskrivningerne er fastholdt på 4,9 mio. kr. Afskrivninger fra udviklingsprojekter i handlingsplanen 

finansieres som udgangspunkt af udviklingspuljen. 

 

Egenkapitalen 
Budgettets betydning for egenkapitalen fremgår af tabel 4. Med et forventet overskud i 2016 på 5,7 mio. 

kr. jf. prognosen efter 3 kvartal 2016 vil egenkapitalen ultimo 2016 være 24,8 mio. kr. Overskud i 2017 

på 2,0 mio. kr. vil forøge egenkapitalen yderligere til 26,8 mio. kr. inkl. statsforskrivningen på 5,4 mio. 

kr. Med de seneste års overskud er KADK nu stærkere rustet til blandt andet en kommende overgang til 

selveje.  

 

 
 

 

Usikkerheder i budgettet 
Usikkerhederne i budgettet for 2017 vedrører primært implementering af handlingsplanen for et nyt og 

fokuseret KADK. Omkostningerne til personalereduktionerne falder primært i 2016, men afhængig af 

hændelsesforløbet vil dele af omkostninger skulle afholdes i 2017.  

 

Det planlagte udviklingsarbejde i 2017 er meget omfattende. Udgifterne til udviklingsarbejdet kan blive 

højere end forventet, og udgifterne til afvikling af gamle aktiviteter kan vise sig at være højere end 

forventet. Beredskab på 1,5 mio. kr. samt et budgettet overskud på 2,0 mio. kr. er med til at imødegå 

denne usikkerhed. 

 

På længere sigt kan der være usikkerhed knyttet til indfasning af en ny bevillingsmodel på universiteter-

ne, som også må forventes at dække de videregående kunstneriske uddannelser, selvom de i dag er uden 

for universiteternes bevillingsmodel. 

 

  

Tabel 2. Egenkapitalen for KADK baseret på Q3 prognosen og FFL 2016
Mio. kr. B2016 P2016 2017 2018 2019 2020
Primo opgørelse 19,1 19,1 24,8 26,8 28,8 30,8
Forventet resultat 2,0 5,7 2,0 2,0 2,0 2,0
Ultimo opgørelse 21,1 24,8 26,8 28,8 30,8 32,8
Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.
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Tabel 3. Udvikling i studenterårsværk på KADK
Studenterårsværk 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Reduktion 2015-23
Arkitektuddannelsen 903 896 876,0 843 803 751 687 644 635 -268 -30%
Designuddannelsen 598 594 580,0 557 523 485 450 428 422 -176 -30%
Konservatoruddannelsen 70,0 70,0 70,0 70 70 70 70 70 70 0 0%
I alt 1571 1560 1526 1470 1396 1306 1207 1142 1127 -444 -28%

Tabel 4. Handlingsplanens økonomi
Mio. kr. (løbende priser) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sparekrav fra finansloven 2016   1) 3,9 12,4 21,9 31,5 38,9 43,0 43,5
Investering i erhvervsrettede kandidater 5,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Samlet finansieringsbehov 8,9 20,9 30,4 40,0 47,4 51,5 52,0
Lønreduktioner -8,3 -18,7 -23,5 -28,4 -29,1 -32,1 -32,4
Driftsreduktioner -0,1 -1,2 -4,4 -9,1 -10,8 -11,9 -12,1
Bygningsreduktioner -0,5 -1,0 -2,5 -2,5 -7,5 -7,5 -7,5
Samlet reduktioner -8,9 -20,9 -30,4 -40,0 -47,4 -51,5 -52,0
Samlet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1) Besparelseskravet er fra FL 2016. Forskel til bevillingsreduktionen i tabel 1 hænger sammen med justeringer i FFL2017
1) Omprioriteringsbidrag indregnet fremt til 2020
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. december 
2016 

 Vedr. dagsordenens punkt 4 
 
Implementering af handlingsplanen for det nye KADK  

Følgende emner behandles under punkt 4 – Implementering af handlingsplanen for det nye KADK: 

I forlængelse af bestyrelsesmødet d. 24.10.2016 hvor handlingsplanen for et nyt fokuseret KADK blev 
endelig godkendt, er der arbejdet videre med implementeringen og virkeliggørelsen af 
handlingsplanens konkrete initiativer.  

I denne forbindelse er det besluttet at samle alle KADKs organisatoriske strategier i én fælles plan. Det 
betyder, at KADKs Vision og Strategi 2013-15 // 2015-2017, KADKs udviklingskontrakt med ministeriet 
og handlingsplanen arbejdes sammen, så der kun er ét primært styringsredskab. Planen kaldes 
fremadrettet for KADKs udviklingsplan. Formålet er at sikre det nødvendige overblik over KADKs 
samlede projektportefølje i forhold til de ønskede udviklingsplaner.  

Til dette formål er der udviklet en projektudviklings-model, der fastlægger de formelle strukturer 
omkring de enkelte projekter og ikke mindst synliggør de forskellige beslutningsfora.  

Projektudviklings-modellen er centreret omkring KADKs strategiske ledelse (rektor, prorektor, 
fagledere, forskningsleder, økonomichef, kommunikations- og sekretariatschef og IT & campuschef), 
der har det overordnede ansvar for projektudviklingen samt åbning/lukning af projekter i samarbejde 
med de forskellige projektansvarlige og en administrativ projektkoordinator. Strategisk ledelse 
afrapporterer status på projekter til bestyrelsen via rektor.  

Der er p.t. lagt op til 12 udviklingsprojekter indenfor tre felter: ’Uddannelser og faglig kvalitet’, 
’Administration, drift og bygninger’ og ’Nye (tværgående) aktiviteter’. Der nedsættes arbejdsgrupper 
omkring projekterne og der indgår studerende, hvor det er relevant. Herudover vil Fagligt Råd, 
Studienævn, Aftagerpaneler m.fl. løbende blive inddraget, ligesom der vil blive faciliteret videndeling på 
tværs af grupperne. Seks projekter er allerede skudt igang af hensyn til korte dead-lines. Det gælder 
f.eks. institut- og programudviklingen på Arkitekt- og Designskolen, igangsættelse af FN som strategisk 
afgangstema, udvikling af obligatorisk praktik m.m.  

En del af projektudviklings-modellen handler om, at der skabes mulighed for etableringen af et antal 
netværksgrupper. Hensigten med netværksgrupperne er at bredt understøtte interessebårne netværk på 
tværs af KADK og også fremme dagsordener, der ligger uden for KADKs formelle projektportefølje. 

Kriterierne for alle udviklingsprojekter og netværksprojekter er, at de skal være: 1) strategiske og i tråd 
med KADKs udviklingsplan 2) tværgående med repræsentanter af forskellige enheder og 3) 
tidsbegrænsede.  
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Der er fastlagt et selvstændigt budget for udviklingsplanen, så der sikres de nødvendige midler til de 
prioriterede projekter og udviklingen af et nyt fokuseret og fremtidssikret KADK 

På bestyrelsesmødet d. 14.12.2016 vil implementeringen af handlingsplanen blive yderligere uddybet og 
præsenteret i sin helhed. 

 

Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen orienteres om og drøfter udviklingsplanen. 
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 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 14. dec. 2016 

 Vedr. dagsordenens punkt 5 
Status på indsats vedr. institutionsakkreditering og orientering om kvalitetssikringspolitik 

 
Baggrund 
KADK skal som bestyrelsen tidligere er orienteret om igennem en institutionsakkreditering i 2018. 
Institutionsakkrediteringen er en godkendelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet kræver, at 
vi skal have, for fortsat at kunne udbyde uddannelser.  
 
Den kommende institutionsakkreditering betyder, at vi som uddannelsesinstitution selv får ansvaret for 
at etablere et samlet kvalitetssikrings- og udviklingssystem for hele institutionen med klare mål og 
retningslinjer for den løbende udvikling af alle KADK’s uddannelser. Institutionsakkrediteringen 
erstatter dermed det tidligere system, hvor det var de enkelte uddannelser, der blev akkrediteret hver 
for sig. 
 
Formålet med at etablere et fælles system på institutionsniveau er bl.a.: 

• at sikre, at vi systematisk – og så enkelt som muligt - får indhentet feedback og nøgletal fra 
studerende, dimittender og aftagere m.v. 

• at gøre det lettere for os internt at dele viden og lære af hinandens erfaringer på tværs af KADK  
• at gøre det muligt for de ledelsesansvarlige på et hvert niveau at træffe kvalificerede 

beslutninger på et informeret grundlag.  
  
Status på kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet 
Forberedelsen og gennemførelsen af en institutionsakkreditering er et omfattende og 
ressourcekrævende arbejde, og KADK har allerede i 2015 nedsat en styregruppe til at stå i spidsen for 
arbejdet med at udvikle det fælles kvalitetssikrings- og udviklingssystem for vores tre 
hoveduddannelser samt efter- og videreuddannelsesområdet. 
 
Styregruppen, der består af rektor, fagledere, uddannelseskvalitetsudvalget (UKU), studiechefen, 
forskningsleder og ledelsessekretariatets kvalitets- og analyseteam har fastlagt en proces, der skal sikre, 
at det fælles system er fuldt udviklet, implementeret og gennemprøvet inden 2018.     
 
Med input fra en række sparringsgrupper har styregruppen det seneste år arbejdet med at fastsætte 
kvalitetsmål og retningslinjer inden for hver af de fem kriterier, der er fastlagt i akkrediteringsloven. De 
fem kriterier i akkrediteringsloven vedrører: 
 

1. Kvalitetssikringspolitik og -strategi 
2. Kvalitetsledelse og organisering 
3. Uddannelsernes videngrundlag 
4. Uddannelsernes niveau og indhold 
5. Uddannelsernes relevans 

 
Målet er en håndbog, der indeholder en beskrivelse af det samlede system, og som kan være med til at 
sætte rammerne for og understøtte det daglige arbejde med at udvikle uddannelserne.  
  
Vedhæftet finder bestyrelsen KADK’s kvalitetssikringspolitik til orientering. Kvalitetssikringspolitikken 
udgør den indledende og strategiske del af kvalitetssystemet, og har til formål at fastlægge de 
overordnede principper og målsætninger for systemet og det kommende arbejde med at sikre 
uddannelsernes kvalitet og relevans inden for en fælles ramme. 
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Den videre proces  
Styregruppens videre mål er at sende den samlede kvalitetssikringshåndbog i høring på KADK i 
begyndelse af 2017. Bestyrelsen vil få håndbogen og dermed det samlede system til orientering, når 
høringen er gennemført, og den endelige udgave foreligger.  
 
Selve akkrediteringen gennemføres i foråret 2018, hvor KADK skal aflevere en selvevalueringsrapport, 
der beskriver og dokumenterer, hvordan systemet virker. KADK får efterfølgende besøg af et 
akkrediteringspanel som skal vurdere systemet i praksis. Panelet vil i forbindelse med besøgene 
interviewe udvalgte blandt ledelsen, medarbejdere og studerende, men evt. også eksterne interessenter. 
Det forventes fra panelets side, at alle er bekendte med kvalitetssikringssystemet, og at man som f.eks. 
medarbejder kan redegøre for, hvordan systemet vedrører en selv. Akkrediteringsforløbet afsluttes ved, 
at Akkrediteringsrådet afgøre om KADK kan tildeles en positiv institutionsakkreditering, betinget 
positiv institutionsakkreditering eller afslag på institutionsakkreditering. Afgørelsen forventes at 
foreligge i foråret 2019. 
 
Den fortsatte inddragelse af bestyrelsen 
Bestyrelsen vil løbende som led i opfølgning på bestyrelsens udviklingsplan blive orienteret om status 
på institutionsakkrediteringsprocessen. Bestyrelsen vil endvidere som led i kvalitetssikringssystemet 
systematisk blive inddraget i drøftelserne om den løbende udvikling af uddannelserne, herunder at 
drøfte centrale nøgletal og strategiske udfordringer som kvalitetssikringssystemet i sin helhed opfanger 
og påpeger.  
 
Indstilling:  

- Det indstilles, at bestyrelsen med vedlagte forklæde får en kort status på det foreløbige arbejde 
med institutionsakkrediteringsprocessen samt at bestyrelsen orienteres om 
kvalitetssikringspolitikken med henblik på eventuelle bemærkninger på mødet. 

 

Bilag:  

- Bilag: KADK’s kvalitetssikringspolitik 
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 KADK’s kvalitetssikringspolitik for uddannelsesområdet 

  

KADK’s kvalitetssikringspolitik og -strategi 
KADK’s kvalitetssikringspolitik og -strategi beskriver sammen med ”organisering af kvalitetsledelse” de 
overordnede rammer og mål for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af KADK’s tre uddannelser samt 
efter- og videreuddannelsesområdet.   

Kvalitetssikringssystemet baserer sig på: 

• The European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ENQA) 
• Relevante dele af KADK’s lovgrundlag, herunder Lov om akkreditering af videregående 

uddannelsesinstitutioner.  
• KADK’s vision og strategi 
• Udviklingskontrakt mellem KADK og Uddannelses- og Forskningsministeren 

 
Formål med kvalitetssikringspolitikken 
Formålet med kvalitetspolitikken er at beskrive rammer og retning for arbejdet med at sikre fortsat 
kvalitet, relevans og udvikling af alle KADK’s uddannelser gennem et fælles fagligt værdigrundlag, der 
tager udgangspunkt i KADK’s særkende som en kunstnerisk og kulturel uddannelsesinstitution.    

Det centrale omdrejningspunkt for den fortsatte udvikling af uddannelserne er KADK’s til enhver tid 
gældende vision og strategi samt KADK’s samlede vidensgrundlag, der bygger på forskning, praksis og 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed.  

Principper for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling 

Kvalitetssikringspolitikken består af KADK’s overordnede principper, en række konkrete målsætninger 
for kvalitetssikringssystemet samt relevante standarder og indikatorer, der indgår i de løbende 
kvalitetssikringsprocedurer og processer.  

De tre overordnede principper for arbejdet med KADK’s system for kvalitetssikring og -udvikling er 
følgende: 
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1. Relevant og meningsskabende 
Det understøtter en inddragende kvalitetskultur, der opleves relevant og meningsfuld for de 
involverede, og hvor der tages udgangspunkt i, at undervisere, studerende og ledelse har et 
fælles ansvar for at sikre kvalitet i uddannelserne. 
 

2. Enkelt og overskueligt  
Det er kendetegnet ved at være enkelt og overskueligt kvalitetssikringssystem, der tager afsæt i 
eksisterende strukturer og kvalitetsprocesser med henblik på at systematisere og styrke disse 
yderligere. Det bygger endvidere på en kombination af minimumsstandarder og strategiske 
mål. 
 

3. KADK’s særkende 
Kvalitetssikringssystemet tager udgangspunkt i KADK’s særkende som kunstnerisk og kulturel 
uddannelsesinstitution, hvis unikke vidensgrundlag samlet set bygger på forskning, praksis og 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

 
Målsætninger 
Målet med kvalitetssikringssystemet er konkret at understøtte:  
 

• At de studerende, når deres læringsmål - og oplever deres uddannelse som et godt og relevant 
forløb, der forudsætter, at de studerende forholder sig nysgerrigt, refleksivt og 
eksperimenterende til deres studier som i overensstemmelse med studieordninger og 
kvalifikationsrammen m.v. 
 

• At der sker udarbejdelse af løbende og systematisk ledelsesinformation til brug for 
tilrettelæggelse, opfølgning og udviklingen af undervisning og uddannelser. 

 
•  At ledelsen på alle niveauer på et informeret grundlag kan løfte deres ansvar for den løbende 

kvalitetssikring og -udvikling i samspil med medarbejdere og studerende. 

 
•  At der sker en løbende inddragelse af dimittender, censorkorps og andre eksterne 

interessenter i den fortsatte udvikling af uddannelserne og uddannelsernes relevans. 
 

• At der internt på KADK og i forhold til omverdenen er åbenhed og synlighed omkring 
kvaliteten og relevansen af uddannelserne og den systematiske kvalitetsudvikling og at 
udviklingen af uddannelserne til stadighed er til gavn for de studerende, aftagere og det 
omgivende samfund. 

 
De relevante kvalitetsmål, standarder og indikatorer er udmøntet i kvalitetssikringssystemets enkelte 
procedurer og retningslinjer.  
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Bestyrelsens årsplan 2017 

 

Møde nr. Dato Tidspunkt Emner Bemærkninger 

 Onsdag den 8. 
februar 2017 

Aften, 
tidspunkt 
endnu ikke 
afklaret 

- Sustainable Award v/Ugebrevet 
Mandag Morgen 

Foregår i Operaen 

1 Onsdag den 8. 
marts 2017 

Kl. 10:00 – 
13:00 

- Årsrapport og påtegnelse af 
regnskab 

- Opfølgning på handlingsplan 
- Akkreditering 

 

2 Mandag den 19. 
juni 2017 

Kl. 10:00 – 
13:00 

- Opfølgning på handlingsplan 
 

 

 

 Fredag den 1. 
september 2017 

Kl. 11 Skoleåbning, formandens åbningstale  

3 Tirsdag den 26. 
september – 
onsdag den 27. 
september 2017 

Kl. 12 til kl. 
13 dagen 
efter 

- Kvartalsregnskab  
- Evt. finanslov 
- Beskæftigelsesoversigt 2017 
- Mødeplan 2018 

Opfølgning på handlingsplan 
- Status på arbejdet på institutterne 

 

Strategiseminar på 
Schæffergården med 
overnatning 

4 Torsdag den 14. 
december 2017 

Kl. 10:00 – 
13:00 

- Godkendelse af budget 2018 
inden regnskabsårets 2017 
afslutning 

- Opfølgning på handlingsplan 
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